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A Sociedade Brasileira de
Sistemas Agroflorestais
(SBSAF) é a pioneira em
congresso nacional de
SAF.



"Conciliando Pessoas e Evoluindo Paradigmas” é o tema central da 12a edição do
Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais (XII CBSAF), que será realizado
pela primeira vez em formato 100% online, no período de 13 a 17 de dezembro do
corrente ano. 

O CBSAF é promovido pela Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais
(SBSAF) desde 1994, já tendo realizado 11 edições bianuais, sempre contando com
instituições de renome à frente da organização do evento como anfitriãs, tais como:
Embrapa, CEPLAC e universidades federais e estaduais de todo o Brasil. Este ano, o
Congresso tem como anfitriã a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da
Universidade de São Paulo - ESALQ-USP, representando o estado de São Paulo. As
inscrições ao evento vão até 30 de novembro próximo em
www.sbsaf.org.br/xiicbsaf.

O Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais (CBSAF) é o principal fórum de
discussão sobre a tecnologia agroflorestal na América do Sul por seu caráter
multidisciplinar, reunindo profissionais, estudantes de graduação e pós-graduação e
agricultores de todo o Brasil e de outros países. A temática central da décima
segunda edição do evento tratará da promoção do entendimento entre as pessoas
das mais diferentes vertentes e áreas de modo a conciliar e integrar saberes para a
consolidação e desenvolvimento desta importante área no Brasil. Estes aspectos são
fundamentais para avançar com a tecnologia agroflorestal no país e, desta maneira,
contribuir para o desenvolvimento sustentável do meio rural. 
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Os Sistemas Agroflorestais no Brasil

O Brasil, dada sua imensa área geográfica, amplitude climática, megadiversidade,
variações agroecológicas regionais favoráveis à diversificação de cultivos apresenta
condições ideais para o estabelecimento e desenvolvimento de sistemas
agroflorestais (SAFs) exitosos em termos socioeconômicos e ambientais. “A tecnologia
agroflorestal tem avançado muito no Brasil, mas necessita, naturalmente, de aportes
continuados de pesquisa e inovação para ampliar o seu papel no desenvolvimento
rural sustentável do país”, comenta o Presidente da SBSAF, Prof. Dr. Ivan Crespo Silva.
“Desta maneira, esperamos alargar o alcance do conhecimento gerado para que nos
leve à mais dúvidas e assim, a permitir, continuamente, o avanço da ciência e a
melhoria da interação das pessoas com o ambiente”, complementa o Prof. Dr. Ciro
Abbud Righi (ESALQ-USP), Vice-Presidente do XII CBSAF.

Experiências de SAF em São Paulo

Nesse contexto, o estado de São Paulo, Piracicaba, sediará o evento pela primeira vez
na história. Dada sua história de ocupação e uso do solo e com grande parte de seu
território sob diferentes formas de uso-da-terra, São Paulo apresenta excelentes
condições para a expansão do uso dos sistemas agroflorestais e de sua otimização
em termos biológicos, socioeconômicos e ambientais. Experiências agroflorestais de
destaque no estado serão apresentadas no último dia do Congresso, dia 17 de
dezembro, nas “visitas técnicas virtuais”, tais como: “Projeto Galinhas Agroflorestais” e
“Projeto SAF Onda”, ambos coordenados pelo Prof. Dr. Ciro Abbud Righi Professor do
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ-USP. Também serão apresentadas
iniciativas de produtores rurais como Maria Fernanda Guerreiro do Sítio Nelson
Guerreiro, Brotas-SP, que apresentará a experiência “Sistema Silvipastoril - ILPF em
Pequena Escala”. Veja outras visitas em www.sbsaf.org.br/xiicbsaf-programa.

https://www.sbsaf.org.br/xiicbsaf-programa
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O Público

Ainda existe a necessidade do fortalecimento de diálogos e entendimentos para que o
uso destes sistemas cresça cada vez mais e se mantenha resiliente em bases sólidas
fundamentada em conhecimento técnico-científicos seguros para que o produtor
possa adotá-los conforme seu melhor entendimento. Está no cerne e no
entendimento dos realizadores deste evento que os SAFs se constituem em
oportunidades de desenvolvimento e melhorias. Sendo a agricultura uma atividade
antrópica propositiva, das pessoas para as pessoas’, está claro o papel central dos
agricultores - aqueles que irão realizar as atividades práticas. 

Assim, como normalmente acontece nas edições dos CBSAFs, o Congresso reunirá
pesquisadores, extensionistas, professores, estudantes, produtores e técnicos de
todo o país e também do exterior interessados na tecnologia agroflorestal e no
entendimento dos paradigmas técnico-científicos, socioeconômicos, culturais e
ambientais desses importantes sistemas produtivos.

O que o Congresso vai oferecer

As temáticas do XII CBSAF serão abordadas dentro de seminários, mesas redondas,
rodas de conversas e minicursos, classificadas dentro de três grandes eixos temáticos:
“Economia e Organização Social”, “Ensino, Pesquisa e Extensão Rural” e “Políticas
Públicas e Legislação Ambiental”.

Profissionais renomados irão proferir palestras, como: o Prof. Dr. Shibu José, do
Centro Agroflorestal da Universidade de Missouri que abrirá o Congresso com a
Conferência Magna “Silvipastoril: Integração Sustentável de Pecuária, Forragens e
Florestas”. O Dr. Philip Fearnside do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia), referência científica mundial na defesa dos ecossistemas da Amazônica, 
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participará de seminário com a palestra “Os Serviços ecossistêmicos da Amazônia: A
sua Importância ameaçada”. O Dr. Eduardo Somarriba do CATIE (Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza) dará a palestra “Modelo agroflorestal para
renovação e reabilitação de cacauais e cafezais”. O Dr. Peter Herman May da UFRRJ
(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) será palestrante da mesa redonda
“Aspectos Econômicos em SAFs”. A Economia será tema também o de um dos 7
minicursos oferecidos pelo Congresso, neste caso, a ser ministrado pelo Dr. Marcelo
Arco-Verde da Embrapa Floresta e Diretor na SBSAF. Confira a programação completa
em www.sbsaf.org.br/xiicbsaf-programa. 

O Congresso também abriu chamada para submissão de trabalhos técnicos-
científicos que podem ser apresentados nas modalidades “Resumo Expandido” e
“Relato de Experiência”. Conheça todos os requisitos em www.sbsaf.org.br/xiicbsaf-
trabalhos. 

Além disso, o XII CBSAF dará visibilidade a iniciativas como o lançamento de livros e a
disponibilização de Estandes Virtuais (ou Lounges), um ambiente online para
divulgação de ações socioambientais, socioeconômicas e culturais em prol da
agrobiodiversidade brasileira. Os estandes virtuais podem ser adquiridos
exclusivamente por organizações/instituições com inserção socioambiental no Brasil e
representa um espaço privilegiado, qualificado e de amplo alcance para difusão de
informações.
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Resultados esperados

Os seminários, mesas redondas e rodas de conversas servirão de
referência, para a formulação da Carta Magna do evento (“Carta de
Piracicaba”) com recomendações de ações técnicas, políticas e
organizacionais direcionadas para autoridades públicas do Estado de São
Paulo e do Governo Federal.

Os Anais com os trabalhos técnico-científicos aprovados para serem
exibidos no Congresso (resumos expandidos e relatos de experiências)
serão disponibilizados na plataforma da SBSAF (www.sbsaf.org.br) de
forma permanente.

O XII CBSAF tem como apoiadores a Embrapa Meio Ambiente, Governo do
Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo,
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CATI-CDRS),
Prefeitura Municipal de Piracicaba, Universidade de São Paulo (USP),
Prefeitura do Campus USP “Luiz de Queiroz” (PUSP-LQ), Associação Paulista
de Extensão Rural (APAER), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e
Universidade Federal Fluminense (UFF).

Resultados Esperados

http://www.sbsaf.org.br/
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 ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM SISTEMA 
 AGROSSILVIPASTORIL COM DIFERENTES ESPÉCIES 

 FLORESTAIS – 4º ANO 

 Luis Augusto da Silva Domingues  1  , Isabela Ribeiro  Rodrigues  2  , Klenilton Adauto da 
 Silva  3 

 1  IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Uberlândia,  MG 

 Resumo 

 Integração  lavoura-pecuária-  floresta  (ILPF)  é  uma  estratégia  de  produção  dentro  de  uma  mesma  área  que 
 integra  diferentes  sistemas  produtivos,  agrícolas,  pecuários  e  florestais.  Desde  que  haja  benefício  mútuo 
 para  as  atividades  elas  podem  ser  feitas  em  cultivo  consorciado,  em  sucessão  ou  em  rotação.  O  ILPF 
 otimiza  o  uso  da  terra,  elevando  os  patamares  de  produtividade,  diversificando  a  produção  e  gerando 
 produtos  de  qualidade,  reduzindo  a  pressão  sobre  a  abertura  de  novas  áreas.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  o 
 de  avaliar  a  influência  das  espécies  florestais  nos  atributos  químicos  do  solo  no  sistema  agrossilvipastoril 
 no  4°  ano  de  implantação.  O  experimento  foi  instalado  no  Centro  de  Estudo  em  Sistema  Agrossilvipastoril, 
 na  Fazenda  Sobradinho,  do  IFTM  Campus  Uberlândia,  em  uma  área  de  5  ha,  em  solo  de  textura  argilosa. 
 Os  tratamentos  consistiram  nas  espécies  florestais  onde  foram  retiradas  as  amostras  de  solo,  sendo  elas: 
 Baru  (Dipteryx  alata);  Cedro  Australiano  (Toona  ciliata);  Pequi  (Caryocar  brasiliense);  Mogno  Africano 
 (Khaya  ivorensis);  Teca  (Tectona  grandis)  e  Eucalipto  (Eucalyptus).  Para  amostragem  dos  atributos 
 químicos  do  solo  foi  adotado  um  delineamento  inteiramente  casualizado  ,  com  oito  repetições  na  camada 
 de  0  –  20  cm,  sendo  que  para  cada  ponto  foram  retiradas  três  amostras  simples.  As  amostras  foram 
 retiradas  com  trado  holandês  para  determinação  dos  atributos  químicos.  Identificou-se  maiores  valores  de 
 Ca,  Mg  e  K  na  área  ocupada  pela  Teca,  provavelmente  devido  ao  comportamento  caducifólio  da  espécie 
 contribuindo para uma maior ciclagem dos nutrientes. 

 Palavras-chave:  ILPF, SAF, Pequi, Baru, Cedro Australiano 

 INTRODUÇÃO 

 Integração  lavoura-pecuária-  floresta  (ILPF)  é  um  sistema  de  produção  que  traz  a  possibilidade  de  englobar 
 diferentes  sistemas  em  uma  mesma  área,  sendo  eles:  agrícolas,  pecuários  e  florestais.  Essa  integração  pode 
 ser  feita  de  forma  consorciada,  em  sucessão  ou  em  rotação,  desde  que  o  benefício  do  sistema  seja  mútuo.  O 
 ILPF,  também  chamado  de  sistema  Agrossilvipastoril,  otimiza  o  uso  da  terra,  eleva  os  patamares  de 
 produtividade,  além  de  diversificar  a  produção  e  gerar  produtos  de  qualidade,  minimizando  a  pressão  em 
 relação a necessidade de abertura de novas áreas. (EMBRAPA,2018). 

 Dentre  os  benefícios  trazidos  pela  ILPF,  pode-se  citar:  conservação  e  melhoria  da  qualidade  e  conservação 
 das  características  produtivas  do  solo;  intensificação  da  ciclagem  de  nutrientes  no  solo;  melhoria  no 
 bem-estar  animal  (conforto  térmico)  e  sustentabilidade  da  agropecuária;  manutenção  da  biodiversidade; 
 geração de empregos e redução da sazonalidade do uso de mão de obra (SEMPA,2019). 

 A  escolha  da  espécie  arbórea  a  compor  o  sistema,  deve  ser  levada  em  consideração  os  produtos  a  serem 
 produzidos,  como  fruto  e  madeira,  além  da  variedade  ter  bons  aspectos  quando  se  trata  de  ciclagem  de 
 nutrientes  (fazer  a  mobilidade  de  nutrientes  no  solo,  trazendo-os  para  superfície  e  possibilitando  que  sejam 
 absorvidos  pelas  forrageiras  e  lavouras),  auxiliar  na  descompactação  do  solo,  permitindo  que  os  aspectos 
 físicos como macro e microporos estejam na situação adequada (BEHLING, 2014). 

 A  integração  com  o  componente  arbóreo  traz  muitas  melhorias  para  o  solo,  contribui  na  conservação  da 
 água  em  lençóis  freáticos,  aumento  de  matéria  orgânica,  e  atividade  biológica,  além  de  melhorar  a  ciclagem 
 de  nutrientes  do  sistema.  Para  Moreira  (2014),  na  avaliação  de  qualidade  do  solo  os  atributos  químicos, 
 físicos  e  biológicos  são  geralmente  os  índices  mais  utilizados.  Essas  características  tendem  a  comandar 
 processos  ligados  a  altos  índices  de  produtividade  e  sustentabilidade  do  sistema  de  produção  (EMBRAPA, 
 2021).  Segundo  Costa  et  al.  (2015),  o  acúmulo  de  nutrientes  e  maior  atividade  biológica  nos  sistemas 
 integrados  é  maior  na  camada  superficial  do  solo,  onde  fica  localizado  maior  quantidade  da  serrapilheira, 
 resultado do acúmulo das folhas das árvores, palhada do milho e da brachiari. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  instalado  no  Centro  de  Estudo  em  Sistema  Agrossilvipastoril,  na  Fazenda  Sobradinho, 
 do  IFTM  Campus  Uberlândia,  em  uma  área  de  5  ha,  em  um  Latossolo  Vermelho  Distroférrico  textura 
 argilosa e declividade de 7%. 

 As  espécies  florestais  que  compuseram  os  tratamentos  avaliados  foram:  Baru  (Dipteryx  alata)  ;  Pequi 
 (Caryocar  brasiliense);  Cedro  Australiano  (Toona  ciliata),  Mogno  Africano  (Khaya  ivorensis);  Teca 
 (Tectona  grandis)  e  Eucalipto  (Eucalyptus).  Estas  foram  plantadas  em  uma  área  que  vinha  sendo  cultivada 
 por  20  anos  com  pastagem  e,  após  a  calagem  e  dessecação  da  área  foram  plantadas  as  mudas,  no  ano  de 
 2016.  Para  cada  espécie  foram  plantadas  três  linhas  com  espaçamento  de  15  metros  entre  os  renques  e  cada 
 renque  continha  40  plantas  espaçadas  de  dois  metros,  totalizando  120  árvores  para  cada  espécie.  Foi 
 incluída  também  como  testemunha  uma  área  de  pastagem  que  permaneceu  sobre  o  manejo  da  fazenda,  sem 
 nenhuma  aplicação  de  insumos.  No  período  de  plantio  das  mudas,  em  fevereiro  de  2016  assim  como  nos 
 anos  subsequentes,  no  mês  de  outubro,  foi  semeada  a  cultura  do  milho  na  área  entre  os  renques  das 
 espécies florestais. A área ocupada para cada espécie é de 80 x 30m totalizando 2400m². 

 Para  amostragem  do  solo  para  a  avaliação  dos  atributos  químicos  foi  adotado  um  delineamento  interamente 
 casualizado  com  8  repetições,  sendo  que  cada  uma  das  oito  amostras  compostas  eram  originadas  da  mistura 
 de  três  amostras  simples  ,  na  camada  de  0  –  20  cm.  Foram  realizadas  as  análises  químicas  para  cada 
 espécie  para  os  seguintes  atributos  :  Cálcio  (Ca),  Magnésio  (Mg),  Potássio  (K),  Fósforo  (P),  além  de 
 análises  para  Acidez  Potencial  (H+Al),  Soma  de  Bases  (SB),  CTC  (T),  Saturação  de  Bases  (V),  pH  em 
 água e pH em CaCl. 

 Os  dados  provenientes  das  análises  de  solo  foram  submetidos  ao  teste  de  Tukey  a  5%  de  probabilidade  para 
 discriminar  os  efeitos  entre  tratamentos.  Foi  empregado  o  programa  SISVAR  para  realização  das  análises 
 estatísticas. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme  apresentado  na  tabela  1  os  valores  do  Cálcio  (Ca),  Magnésio  (Mg)  assim  como  para  o  Fófosro 
 diferiram significativamente entre as espécies florestais avaliadas. 

 No  caso  do  Cálcio  e  Magnésio,  os  maiores  valores  foram  obtidos  para  a  cultura  da  Teca  ,  indicando  a 
 contribuição  dos  das  folhas  que  anualmente  são  depositadas  sobre  o  solo,  devido  ao  caráter  caducifólio  da 
 espécie.  Já  para  o  teor  de  fósforo  o  menor  valor  foi  encontrado  para  a  área  de  pastagem,  demonstrando  o 
 efeito  do  residual  da  adubação  do  milho  na  área  de  Integração.  Segundo  Rosa  (2010)  estes  resultados 
 podem ser relacionados à adição via serapilheira ao sistema. 

 Ogunkunle  e  Awotoye  (2011)  afirmaram  que  nos  sistemas  de  integração  com  eucaliptos  os  nutrientes 
 acumulados  nas  folhas  retornam  ao  ecossistema  por  meio  de  serapilheira,  isso  é  o  mais  importante 
 componente  do  ecossistema  florestal,  pois  se  torna  uma  via  de  nutrientes  e  transferência  de  energia,  além 
 disso,  os  resíduos  vegetais  têm  efeitos  benéficos,  incluindo  a  manutenção  de  boas  condições  físicas  do 
 solo,  bem  como  a  matéria  orgânica  do  solo,  fornecimento  de  nutrientes  e  estímulo  à  atividade  biológica, 
 bem como a diminuição da acidez no solo. 

 Pimenta  et  al,  2011  avaliando  a  produção  de  serrapilheira  em  área  de  floresta  e  áreas  de  reflorestamento, 
 encontraram  valores  de  produção  de  serrapilheira  de  8.000  kg.ha  na  primeira  de  de  mais  de  5.000  kg.ha  na 
 segunda. 

 Já  Vital  et  al,  2004  avaliando  a  contribuição  da  serrapilheira  na  reciclagem  de  nutrientes  em  áreas  de 
 florestas  semidecídua,  encontraram  valores  de  199,80  kg.ha  -1  para  o  Cálcio  e  38,70  kg.ha  -1  para  o 
 Magnésio. 



 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%. 

 Tabela  1  –  Teores  de  Cálcio  (Ca),  Magnésio  (Mg),  Potássio(K)  e  Fósforo  (P)  em  área  de  sistema  agrossilvipastoril 
 de quatro anos com diferentes espécies florestais, Uberlândia – MG. 

 Para  os  valores  de  Soma  de  bases,  conforme  apresentado  na  Tabela  2,  os  maiores  valores  foram 
 encontrados  na  área  de  Teca,  acompanhando  os  valores  maiores  de  Cálcio  e  Magnésio.  Na  área  de  Teca  foi 
 identificado  um  valor  superior  de  CTC  total  em  relação  às  demais,  provavelmente  devido  aos  maiores 
 valores de matéria orgânica originada da mineralização das folhas, porém não avaliados neste trabalho. 

 O  maior  teor  de  bases  na  área  de  Teca  assim  como  a  maior  CTC  total,  contribuíram  para  que  nesta  área 
 houvesse  um  maior  valor  de  saturação  por  bases,  alcançando  58  %,  mais  uma  vez  demonstrando  a  possível 
 contribuição  das  folhas  que  caem  durante  o  período  seco,  e  através  de  sua  mineralização  contribuem  para  a 
 melhoria dos atributos químicos do solo. 

 Em  relação  a  CTC  (T),  Teca  também  obteve  valores  elevados  quando  comparados  às  demais  espécies, 
 sendo  a  única  classificada  como  bom  em  relação  a  fertilidade  do  solo,  as  demais  espécies  foram 
 consideradas com valores médios , 4,31 a 8,60 cmolc.dm  -3  (RIBEIRO, et.al., 1999). 

 Importante  destacar  nos  resultados  apresentados  que  para  os  atributos  químicos  dos  solos  avaliados  neste 
 trabalhos  não  foram  encontradas  diferenças  entre  a  maioria  das  espécies,  incluindo  aí  as  espécies  nativas  do 
 Cerrado,  como  o  Pequi  e  Baru  e  a  espécie  exótica,  porém  a  mais  cultivada  neste  sistema  de  produção, 
 Eucalipto,  mostrando  a  viabilidade  da  utilização  destas  espécies  no  sistema  ,  quando  considerados  os 
 atributos químicos do solo. 

 Através  da  comparação  entre  as  espécies  e  a  área  de  pastagem,  fica  demonstrado  a  importancia  da 
 serrapilheira para a melhoria da fertilidade do solo em sistemas agrossilvipastoris. 



 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5%. 

 Tabela  2  –  Soma  de  bases  (SB),  CTC  total  (T),  Saturação  por  bases  (V)  e  acidez  potencial(H+Al)  em 
 área  de  sistema  agrossilvipastoril  de  quatro  anos  com  diferentes  espécies  florestais,  Uberlândia  – 
 MG. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se  que  no  quarto  ano  de  implantação  do  sistema  Agrossilvipastoril,  a  área  ocupada  pela  Teca 
 apresentou  melhores  atributos  químicos  do  solo,  dentre  eles  os  teores  de  Cálcio  e  Magnésio,  isso  devido  a 
 serrapilheira  oriunda  das  quedas  das  folhas  da  Teca  ,  demonstrando  a  importância  da  mesma  na  reciclagem 
 de nutrientes no solo. 
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 Resumo 

 A  bananeira  (Musa  sp.)  é  muito  utilizada  em  sistemas  agroflorestais  por  fornecer  sombra  rápida  e  de  fácil 
 manejo,  aportar  grande  quantidade  de  resíduos  orgânicos  ao  solo  e  de  comércio  relativamente  fácil,  O 
 objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  a  qualidade  dos  frutos  de  plátano,  cultivar  D’Angola,  produzidos  em 
 consórcio  com  espécies  arbóreas.  O  experimento  foi  conduzido  de  dezembro  de  2014  a  abril  de  2016  em 
 Sinop/MT.  Adotou-se  o  delineamento  blocos  ao  acaso,  em  esquema  de  parcela  subdividida,  com  quatro 
 tratamentos  na  parcela,  três  tratamentos  na  subparcela  e  três  repetições.  Os  tratamentos  principais  foram 
 consórcios  agroflorestais  simples  do  plátano  cv.  D’Angola  e  uma  espécie  arbórea,  sendo:  acácia  (Acacia 
 mangium);  eucalipto,  clone  Urocam  VM  01  (Eucalyptus  urophyla  x  Eucalyptus  camaldulensis);  casuarina 
 (Casuarina  equisetifolia);  ou  taxi-branco  (Sclerolobium  paniculatum).  Os  tratamentos  secundários  foram 
 espaçamentos  entre  plantas  do  plátano  D’Angola,  sendo:  1,0  m  1,5  m  e  2,0  m.  Os  consórcios  tiveram 
 arranjo  em  aléias,  com  o  plantio  de  uma  linha  de  plátano  em  50%  das  entrelinhas  das  árvores,  de  forma 
 alternada.  Avaliaram-se  as  seguintes  características  físicas  dos  frutos:  massa  do  buquê,  rendimento  da 
 polpa,  comprimento  do  fruto,  diâmetro  do  fruto,  diâmetro  da  polpa  e  relação  polpa/casca.  De  modo  geral, 
 as  espécies  arbóreas  associadas  com  as  bananeiras  não  influenciaram  na  qualidade  dos  frutos  de  plátanos 
 cv.  D’Angola,  indicando  estes  consórcios  como  um  sistema  alternativo  e  sustentável  de  produção  agrícola, 
 principalmente, para pequenas propriedades rurais e de agricultura familiar. 

 Palavras-chave:  banana-da-terra; Musa spp; qualidade  de frutos; SAF; sustentabilidade. 

 INTRODUÇÃO 

 Os  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  ocupam  uma  posição  de  destaque  nas  tentativas  de  ajuste  de  produção 
 agrícola  às  mudanças  do  clima  uma  vez  que  são  poucas  as  opções  em  que  ganhos  de  produtividade  são 
 associados à maior diversidade agrossistêmica, como nestes sistemas (MBOW et al., 2014). 

 Entre  as  modalidades  de  consórcio  existentes  no  sistema  agroflorestal,  existe  o  sistema  silvibananeiro  que 
 consiste  no  cultivo  de  musáceas  consorciado  com  palmeiras  e  árvores  manejadas.  Em  regiões  de  fronteira 
 agrícola,  como  o  norte  de  Mato  Grosso,  selecionar  espécies  arbóreas  e  variedades  de  bananas  e  plátanos 
 (banana-da-terra)  para  este  cultivo  pode  contribuir  para  a  adoção  destes  sistemas  de  produção.  Para  mais,  a 
 demanda  por  frutos  de  plátanos  é  crescente  no  estado  e  as  condições  climáticas  são  ideais  para  o  seu 
 cultivo, sendo uma importante alternativa de produção agrícola para a agricultura familiar. 

 De  modo  geral,  a  banana  (Musa  sp.)  possui  excelente  aceitação  no  mercado  por  ser  um  alimento  altamente 
 nutritivo  (STAVER  et  al.,  2013)  e  é  bastante  utilizada  em  consórcios,  por  fornecer  sombra  rápida, 
 disponibilizar  grande  quantidade  de  material  orgânico  no  sistema  e  ser  de  fácil  manejo  (Andrade  Neto  et 
 al.,  2015)  Como  cultura  principal,  normalmente,  é  associada  a  espécies  alimentícias  anuais,  como 
 feijão-comum,  feijão-caupi,  milho,  arroz,  mandioca  e  inhame  (LIMA  et  al.,  2005).  Por  outro  lado,  pode  ser 
 utilizada  como  cultura  secundária  quando  associada  a  cultivos  de  espécies  perenes  dependendo  do  manejo 
 praticado. 

 Várias  são  as  vantagens  do  uso  de  um  sistema  silvibananeiro,  como  no  caso,  plátano  (banana-da-terra) 
 consorciado  com  espécies  arbóreas,  sendo  uma  opção  viável  na  geração  de  empregos  e  renda  para  os 
 agricultores  familiares.  Tendo-se  a  produção  de  frutos  com  qualidade  competitiva  no  mercado,  pode-se 
 garantir  acesso  de  alimentos  a  pessoas  em  comunidades  rurais  e  associado  a  isso,  tem-se,  também,  o 
 componente  florestal,  sendo  uma  fonte  de  renda  aliada  a  da  banana,  gerando  a  produção  de  madeira  ou 
 produtos não madeireiros para diversos fins (BECKER; ANJOS, 2010; BALBINO et al., 2012). 



 Neste  cenário,  objetivou-se  analisar  a  qualidade  de  frutos  de  plátano  cv.  D’Angola  produzidos  em 
 consórcio com espécies arbóreas. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  conduzido  entre  os  anos  de  2014  e  2016,  na  propriedade  agrícola  da  empresa  familiar 
 Bianchi Alimentos, localizada no município de Sinop – MT, Brasil. 

 Adotou-se  o  delineamento  blocos  ao  acaso,  em  esquema  de  parcela  subdividida,  com  quatro  tratamentos  na 
 parcela,  três  tratamentos  na  subparcela  e  três  repetições.  Os  tratamentos  principais  foram  consórcios 
 agroflorestais  simples  do  plátano  cv.  D’Angola  e  uma  espécie  arbórea,  sendo:  acácia  (Acacia  mangium); 
 eucalipto,  clone  Urocam  VM  01  (Eucalyptus  urophyla  x  Eucalyptus  camaldulensis);  casuarina  (Casuarina 
 equisetifolia);  ou  taxi-branco  (Sclerolobium  paniculatum).  Os  tratamentos  secundários  foram  espaçamentos 
 entre  plantas  do  plátano  D’Angola,  sendo:  1,0  m  1,5  m  e  2,0  m.  Os  consórcios  tiveram  arranjo  em  aléias, 
 com o plantio de uma linha de plátano em 50% das entrelinhas das árvores, de forma alternada. 

 A  parcela  experimental  do  consórcio  ocupou  uma  área  de  540  m2  (22,5  m  de  comprimento  x  24  m  de 
 largura).  Cada  parcela  foi  formada  por  seis  fileiras  das  espécies  arbóreas  espaçadas  de  4  m  entre  si  e  três 
 fileiras  de  bananeiras  locadas  no  centro  das  entrelinhas  alternadas  das  fileiras  de  espécies  arbóreas,  com  8 
 m  entre  si,  sendo  que  as  fileiras  simples  ficaram  distantes  0,5  m  das  fileiras  de  bananeira  e  as  fileiras  duplas 
 distanciadas de 8 m entre si. 

 Para  as  análises  físicas  e  físico-químicas,  as  segundas  pencas  de  cachos  de  três  plantas  de  cada  parcela  útil 
 foram  coletadas  e  encaminhadas  para  o  laboratório  de  pós-colheita  da  Embrapa  Agrossilvipastoril.  As 
 pencas foram dispostas em bandejas e armazenadas em câmara com temperatura controlada (25±1 
 °C) para amadurecimento. 

 Quando  a  maioria  dos  frutos  da  penca  atingiu  o  estádio  6  de  maturação  (casca  completamente  amarela), 
 três  frutos  foram  individualizados  e  avaliados  quanto  a  massa  do  buquê,  rendimento  da  polpa, 
 considerando  a  massa  do  fruto  inteiro  e  da  polpa,  comprimento  do  fruto,  diâmetro  do  fruto,  diâmetro  da 
 polpa  e  relação  polpa/casca.  Para  as  avaliações  de  massa  utilizou-se  balança  digital  com  precisão  de  0,01g 
 e  os  dados  de  tamanho  foram  obtidos  em  paquímetro  digital.  A  análise  estatística  dos  dados  foi  realizada 
 no software Genes. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  resultados  da  comparação  entre  o  cultivo  do  plátano  solteiro  (monocultura)  e  os  sistemas 
 silvibananeiros  (entre  consórcios)  mostraram  que  houve  diferença  estatística  para  massa  do  buquê  e 
 comprimento do fruto. 

 Quando  avaliada  a  massa  do  buquê,  a  monocultura  foi  quase  duas  vezes  superior  aos  tratamentos,  com 
 médias  de  904,44  e  599,87  g,  respectivamente.  Todavia,  para  essa  propriedade  não  houve  diferença  quando 
 analisada  as  médias  dentro  de  cada  tratamento  (consórcio),  ou  seja,  a  massa  do  buquê  do  plátano  não  foi 
 influenciada pela espécie arbórea usada no sistema. 

 Resultado  semelhante  foi  observado  para  o  comprimento  do  fruto  de  plátano  cv.  D’Angola,  em  que  no 
 sistema  solteiro  obteve-se  uma  média  29,69  cm  contra  24,21  cm  no  silvibananeiro.  Por  outro  lado,  essa 
 diferença  não  foi  observada  entre  os  consórcios.  Em  trabalhos  com  frutos  de  bananas,  Faria  et  al.  (2010), 
 analisando  as  características  físicas  da  cv.  D’Angola  em  condições  semiáridas,  obtiveram  frutos  com  26,1 
 cm de comprimento e Prata et al. (2018), para esta mesma cultivar, observaram média de 31,3 cm. 

 Contudo,  as  médias  para  o  diâmetro  do  fruto  e  da  polpa  não  apresentaram  diferença  estatística  quando 
 comparadas  entre  o  sistema  solteiro  e  silvibananeiro.  Nesse  caso,  os  valores  médios  obtidos  entre  os 
 sistemas  foram  próximos,  sendo  o  diâmetro  do  fruto  de  42,95  mm  para  o  monocultivo  e  40,93  mm  para  o 
 consórcio,  enquanto  o  diâmetro  da  polpa  foi  de  37,95  e  35,97  mm,  respectivamente.  Andrade  Neto  et  al. 
 (2015) encontraram um diâmetro do fruto de plátano cv. D’Angola de 50,55 mm em consórcio com 



 açaizeiro.  Esses  autores,  também,  afirmaram  que  o  consórcio  com  açaizeiro  não  influenciou  no  diâmetro 
 dos frutos quando comparado com o sistema solteiro da cultura. 

 Observando-se  dentro  dos  consórcios  avaliados,  o  eucalipto  apresentou  diferença  significativa  em  relação 
 às  demais  espécies,  com  valor  médio  de  42,55  e  37,79  mm  para  os  diâmetros  do  fruto  e  da  polpa, 
 respectivamente.  A  médias  para  os  diâmetros  do  fruto  e  da  polpa,  respectivamente,  das  demais  espécies  foi 
 de  40,39  e  35,36  mm.  Logo,  para  essas  variáveis,  as  bananeiras  consorciadas  com  o  eucalipto  apresentaram 
 melhor qualidade no sistema silvibananeiro. 

 O  comprimento  e  o  diâmetro  dos  frutos  são  propriedades  físicas  importantes  e  que  são  utilizadas  para  fins 
 de  classificação  comercial  da  banana,  tal  como,  para  a  qualidade  e,  por  consequente,  para  a  remuneração 
 do  produto  (AZEVEDO  et  al.,  2010).  De  acordo  com  as  normas  de  classificação  sugeridas  por  PBMH  & 
 PIF  (2006),  o  comprimento  do  fruto  permite  realizar  o  agrupamento  das  bananas  em  classes  e  garantir  a 
 homogeneidade  de  tamanho  entre  frutos  do  mesmo  lote.  Logo,  os  frutos  de  plátano  cv.  D’Angola, 
 produzidos  no  consórcio  com  espécies  arbóreas,  classificaram-se  na  Classe  22  (comprimentos  de  frutos 
 entre 22 até 26 cm). 

 De  acordo  com  Faria  et  al.  (2010),  plátano  cv.  D’Angola  pertence  ao  grupo  genômico  AAB,  que  é  o  mesmo 
 da  banana  Prata.  Sendo  assim,  os  frutos  de  plátano  enquadram-se  na  categoria  extra,  em  que  o  diâmetro 
 mínimo  dos  frutos  deve  ser  de  34  mm.  Isso  permite  afirmar,  que  os  frutos  plátano  cv.  D’Angola, 
 produzidos  em  consórcio  com  espécies  arbóreas  apresentam  adequada  classificação  e  qualidade  exigidos 
 no mercado. 

 Não  foram  observadas  diferença  estatística  entre  a  monocultura  e  o  sistema  silvibananeiro  para  rendimento 
 da polpa e relação polpa/casca. 

 Para  o  rendimento  da  polpa,  a  média  observada  no  sistema  consorciado  (75,60%)  foi  ligeiramente  superior 
 ao solteiro (75,14 %). 

 A  relação  polpa/casca  foi  levemente  superior  para  os  frutos  de  plátano  cv.  D’Angola  produzidos  entre 
 consórcios  do  que  aqueles  cultivados  em  monocultura,  com  valores  médios  de  3,30  e  3,13, 
 respectivamente.  Além  disso,  entre  as  espécies  arbóreas  consorciadas,  o  eucalipto  apresentou  diferença 
 com as demais espécies, com valor médio de 3,79. 

 Trabalhos  com  outras  cultivares  de  banana  apresentaram  valores  distintos  para  essa  relação  física  e  que, 
 provavelmente,  essa  diferença  está  atrelada  ao  material  genético  de  cada  variedade.  Sendo  assim,  Silva  et 
 al.  (2016b),  avaliaram  a  cultivar  Pavocan  Ken  em  sistema  solteiro,  espaçamento  3m  x  3m,  por  dois  ciclos  e 
 obtiveram  um  valor  médio  de  1,91.  Em  condições  semelhantes  de  experimento,  Silva  et  al.  (2013b),  com 
 frutos  da  cultivar  Thap  Maeo  e  Silva  et  al.  (2013a),  com  Prata  Ãna,  alcançaram  valores  médios  de  4,13  e 
 2,44, respectivamente. 

 Por  fim,  quando  analisada  apenas  a  possível  influência  das  espécies  arbóreas  no  consórcio,  notou-se  que 
 não  houve  diferença  significativa  para  a  maioria  dos  parâmetros  estudados  nesse  experimento.  Isso  indica 
 que,  qualquer  uma  dessas  espécies  poderia  ser  recomendada  para  o  plantio  consorciado  com  bananeiras 
 sem  alterar  a  qualidade  do  fruto.  Contudo,  o  eucalipto  foi  superior  às  demais  espécies  arbóreas  nos  valores 
 médios do diâmetro do fruto e da polpa e da firmeza da polpa. 

 Além  disso,  por  meio  dos  resultados  obtidos,  o  eucalipto  e  a  casuarina  foram  as  espécies  arbóreas  que 
 apresentaram  um  melhor  desempenho  na  maioria  das  características  físicas  e  químicas  dos  frutos  de 
 plátanos,  contra  as  espécies  taxi-branco  e  acácia.  Como  para  a  massa  do  fruto,  em  que  os  frutos  de  plátano 
 associados  com  eucalipto  e  casuarina  tiveram  as  maiores  médias,  237,14  e  232,95  g,  respectivamente,  e 
 para  a  massa  do  buquê  e  da  polpa.  A  massa  do  fruto  é  uma  importante  variável  e  está  relacionada  com  a 
 produtividade  da  cultura.  Logo,  quanto  maior  a  massa  do  fruto,  melhor  será  o  ganho  no  rendimento  do 
 cacho e, consequentemente, maior rentabilidade da cultura. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As  espécies  arbóreas  associadas  com  as  bananeiras  não  influenciam  na  qualidade  dos  frutos  de  plátanos  cv. 
 D’Angola,  sendo  um  sistema  alternativo  e  sustentável  de  produção  agrícola,  principalmente,  para  as 
 pequenas propriedades rurais e agricultura familiar. 
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 Resumo 

 As  mudanças  climáticas  impõem  sérios  desafios  aos  agricultores  para  manter  os  níveis  de  produção 
 agrícola  no  futuro,  assim  a  arborização  torna-se  essencial  como  meio  de  proteção  contra  efeitos  extremos 
 do  ambiente.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  se  as  diferentes  distâncias  entre  o  cafeeiro  e  o  cedro 
 podem  alterar  o  microclima  das  plantas  de  café.  O  ensaio  foi  conduzido  no  município  de  Barra  do  Choça  – 
 BA,  em  área  composta  por  árvores  de  cedro  australiano  ((  Toona  ciliatta  M.  Roem)  dispostas  em  dois 
 renques  subsequentes,  com  espaçamento  de  19,8  ×  3  m,  e  cafeeiros  arábica  var.  Catucaí  Vermelho  (3,3  × 
 0,5  m).  Os  tratamentos  foram  definidos  pela  distância  dos  cafeeiros  em  relação  à  primeira  linha  do  renque 
 de  cedro  (T1:  3,3  m;  T2:  6,6  m;  T3:  9,9  m;  T4:  13,2m  e  T5:  16,5  m).  No  período  final  da  colheita  (agosto) 
 e  na  pós-colheita  (outubro)  de  2021,  foram  instalados  sensores  de  temperatura  em  cada  linha  de  cultivo  a 
 1,90  m  de  altura,  que  registraram  as  variações  ocorridas  em  24  horas.  Para  os  dois  períodos  de  estudo, 
 observou-se  a  ocorrência  de  maiores  oscilações  de  temperatura  ao  distanciar-se  dos  renques.  No  mês  de 
 agosto,  nos  horários  de  11:00  e  13:00  h  foi  registrado  picos  de  temperaturas  acima  de  21,56  ºC,  enquanto 
 que  em  outubro  verificou-se  temperatura  superior  a  30,56  ºC,  na  linha  central  do  cafeeiro.  Conclui-se  que, 
 a  presença  de  árvores  atenuam  as  variações  térmicas  no  sistema  de  produção  de  café  nas  diferentes 
 distâncias e épocas de avaliação. 

 Palavras-chave:  Sombreamento; Dataloggers; Coffea  arabica 

 INTRODUÇÃO 

 O  Coffea  arabica  é  altamente  sensível  a  mudanças  no  clima  e  as  projeções  globais  indicam  uma  redução  na 
 área  que  é  adequada  para  a  produção  de  café  devido  às  mudanças  nos  regimes  de  temperatura  e 
 precipitação  (Ovalle-Rivera  et  al.,  2015  ).  Desta  forma,  a  produção  de  café  pode  ser  forçada  a  se  deslocar 
 para  outras  regiões  com  condições  climáticas  mais  favoráveis.  Alternativamente,  os  cafeicultores  podem  se 
 adaptar  mudando  para  variedades  de  café  mais  bem  ajustadas  às  futuras  condições  climáticas  ou  mudando 
 a gestão dos sistemas cafeeiros para mitigar os efeitos das mudanças climáticas (Baca et al., 2014). 

 Os  sistemas  agroflorestais  de  café  consistem  em  cafeeiros  consorciados  com  árvores  de  sombra,  que  além 
 de  fornecer  um  microclima  moderado,  pode  aumentar  a  ciclagem  de  nutrientes,  a  biodiversidade  e  o 
 armazenamento de carbono (Duarte et al., 2013). 

 Nos  sistemas  arborizados  verifica-se  uma  heterogeneidade  na  disponibilidade  de  luz  e  condições  térmicas 
 quando  comparados  aos  cafezais  a  pleno  sol  (Alves  et  al.,  2016;  Coltri  et  al.,  2019),  tornando-  se  mais 
 notório  quando  as  árvores  são  dispostas  em  renques.  Neste  tipo  de  arranjo,  a  definição  de  sombreamento  é 
 vinculada  ao  posicionamento  dos  renques  em  relação  à  trajetória  solar,  determinada  pelo  movimento  de 
 rotação  e  translação  da  Terra.  De  acordo  com  a  orientação  dos  renques  de  árvores  são  determinadas 
 diferentes  abrangências  da  sombra  nos  cafezais,  sendo  de  essencial  importância  o  monitoramento  das 
 variações ambientais diurnas e das estações (Moreira et al., 2018). 

 Dentre  os  componentes  arbóreos  empregados  nos  sistemas  agroflorestais  de  cultivo  com  de  café,  o  cedro 
 australiano  (  Toona  ciliatta  M.  Roem)  tem  sido  bastante  utilizado  devido  à  madeira  serrada  apresentar 
 elevada  qualidade  (Rodrigues  et  al.,  2016),  e  também  ser  empregada  na  marcenaria,  decoração  e  fabricação 
 de instrumentos. 

 O  objetivo  deste  estudo  foi  verificar  as  flutuações  de  temperatura  nas  linhas  do  cafeeiro  em  sistema 
 arborizado em renques de cedro-australiano, no período final da colheita e na pós-colheita. 

 MATERIAIS E MÉTODO 

 O  estudo  foi  realizado  na  fazenda  Vidigal,  município  de  Barra  do  Choça,  Bahia.  A  região  se  localiza  a  943  m 
 de altitude, nas coordenadas geográficas 14°41’15’’S e 40°26’15’’W. 



 O  clima  do  município,  conforme  classificação  Köppen  e  Geiger  é  do  tipo  Cfb  caracterizado  como  quente  e 
 temperado,  com  temperatura  média  anual  de  19,9ºC,  sendo  a  média  do  mês  mais  quente  26,8°C  e  a  média 
 do mês mais frio 12,2 °C. 

 A  área  experimental  foi  composta  por  cafeeiros  arábica  var.  Catucaí  Vermelho  e  árvores  de  cedro- 
 australiano  (  Toona  ciliatta  M.  Roem)  plantados  em  2014.  As  árvores  de  cedro  estão  dispostas  em  renques, 
 em  espaçamento  19,8  x  3,0  m  no  sentido  oeste-sudoeste/leste-nordeste,  sendo  mantidas  cinco  linhas  de 
 café, com espaçamento de 3,3 x 0,5 m. 

 O  delineamento  adotado  foi  em  blocos  cujo  os  tratamentos  foram  definidos  pela  distância  (D)  dos  cafés  em 
 relação  a  primeira  linha  do  renque  de  cedro-australiano  (T1:  3,3  m;  T2:  6,6  m;  T3:  9,9  m;  T4:  13,2  m  e  T5: 
 16,5  m),  conduzidos  em  condição  de  sequeiro.  Cada  unidade  experimental  foi  formada  por  cinco  plantas, 
 com cinco blocos, totalizando 25 plantas por tratamento. 

 No  período  final  da  colheita  (agosto)  e  na  pós-colheita  (outubro)  de  2021,  foram  instalados  sensores  de 
 temperatura em cada linha de cultivo a 1,9 m de altura, que registraram as variações ocorridas em 24 horas. 

 Para  as  avaliações  dos  dados  coletados  foi  utilizada  a  análise  descritiva,  com  representação  em  tabela  das 
 flutuações de temperatura mensuradas a cada 2 horas. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Observa-se  na  Tabela  1  para  a  avaliação  realizada  no  final  do  período  da  colheita  do  cafeeiro  (agosto),  que 
 nas  primeiras  horas  do  dia  entre  05:00  à  07:00  h  da  manhã  foram  registradas  temperaturas  mais  amenas 
 com  pouca  variação  entre  os  tratamentos.  Verifica-se  a  ocorrência  de  oscilações  de  temperaturas  ao 
 distanciar-se dos renques a partir das 09:00 h da manhã. 

 Tabela  1  –  Monitoramento  de  temperatura  mensurada  a  cada  duas  horas  nas  linhas  de  cafeeiro  arábica  em  sistema 
 arborizado com cedro-australiano (  Toona ciliatta  M.  Roem), realizado no final do período da colheita (agosto). 

 As  11:00  h  para  o  tratamento  1  foi  registrado  24,61  0  C,  enquanto  que  para  o  tratamento  3  foi  registrado  a 
 temperatura  de  26,68  0  C,  uma  diferença  de  2,07  0  C.  Verificou-se  picos  de  temperatura  mais  elevada  na 
 linha  central  do  cafeeiro  a  9,9  m  da  linha  do  cedro,  enquanto  as  plantas  mais  próximas  aos  renques  tiveram 
 menor  variação  térmica.  Além  disso,  nota-se  que  essas  diferenças  detectadas  são  mais  evidentes  nos 
 horários entre 11:00 h da manhã e 15:00 h. 

 Fato  diferenciado  é  observado  para  a  mensuração  da  temperatura  a  partir  das  19:00  h,  sendo  detectado 
 temperaturas  mais  baixas  nas  linhas  centrais  do  experimento,  quando  comparadas  às  linhas  próxima  ao 
 renque  de  cedro-australiano.  O  microclima  criado  pelas  árvores  resulta  em  temperaturas  médias  mais 
 baixas  do  ar  e  maior  umidade  do  solo  em  sistemas  agroflorestais  de  café  do  que  em  sistemas  de  café  sem 
 sombra (Moreira et al., 2018 ; Souza et al., 2012). 

 Entretanto,  o  aumento  da  sombra  também  pode  alterar  a  fisiologia  do  cafeeiro,  estimulando  o  crescimento 
 vegetativo  ao  invés  de  botões  florais,  reduzindo  o  número  de  nós  por  ramo  e  a  produtividade  do  café 
 (Cannell,  1976).  Enquanto  os  níveis  de  sombra  acima  de  50%  nas  plantações  de  café  estão  associados  a 
 uma diminuição na produtividade do café, os níveis de sombra abaixo de 50% não parecem comprometer a 



 produtividade (Moreira et al., 2018). 

 Durante  o  período  pós-colheita,  foram  observadas  temperaturas  mais  elevadas  quando  comparadas  ao 
 monitoramento  realizado  no  final  do  período  de  colheita  do  cafeeiro  (Tabela  2).  Foi  detectada 
 proporcionalidade  semelhante  das  temperaturas  da  Tabela  1,  quando  comparado  o  tratamento  da  linha 
 central  (T3=  9,9  m)  do  cafeeiro  e  as  temperaturas  registradas  próximas  ao  renque  (T1  =  3,3  m  e  T5  =  16,4 
 m). 

 Tabela  2  –  Monitoramento  de  temperatura  mensurada  a  cada  duas  horas  nas  linhas  de  cafeeiro  arábica  em  sistema 
 arborizado com cedro-australiano (  Toona ciliatta  M.  Roem), realizado no período pós- colheita (outubro). 

 Da  mesma  forma,  que  na  avaliação  anterior  ocorre  uma  leve  queda  das  temperaturas  nas  linhas  centrais  do 
 experimento  no  período  da  noite,  justamente  porque  o  cafeeiro  encontra-se  mais  distante  do  renque 
 propiciando  menor  interferência  no  microclima  proporcionado  pelas  árvores  de  cedro-autraliano  que  se 
 encontram  mais  próximas  aos  tratamentos  T1  e  T5.  Conforme  Pereira  et  al.  (2020),  a  presença  das  árvores 
 atenua  as  variações  térmicas  e  da  radiação  fotossinteticamente  ativa,  sendo  a  distância  a  partir  do  renque 
 fator determinante no caráter quantitativo desta variação. 

 A  adoção  de  sistemas  agroflorestais  de  café  é  uma  estratégia  promissora,  pois  permite  mitigar  o  impacto 
 negativo das mudanças climáticas e manter área adequada para a produção de café (Gomes et al., 2020). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  sistemas  agroflorestais  com  cafeeiro  se  apresentam  como  uma  estratégia  promissora  para  mitigar  o 
 impacto negativo das altas temperaturas. 

 A presença de árvores atenuam as variações térmicas no sistema de produção de café. 
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 Resumo 

 Hevea  brasiliensis  é  uma  espécie  tradicionalmente  utilizada  em  sistemas  agroflorestais  (SAF),  juntamente 
 com  o  cacaueiro  no  estado  da  Bahia.  Porém,  para  garantir  uma  produção  viável  de  borracha  natural, 
 deve-se  considerar,  além  dos  custos  de  produção,  a  qualidade  e  produtividade,  que  dependem  das 
 estratégias  de  manejo.  O  monitoramento  do  potencial  de  crescimento  dessas  florestas,  por  meio  de 
 variáveis  dendrométricas,  pode  fornecer  informações  importantes  para  avaliar  a  viabilidade  e  o  manejo  do 
 plantio.  Os  modelos  hipsométricos  são  importantes  ferramentas  que  permitem  a  obtenção  de  estimativas 
 acuradas  de  alturas,  dispensando  a  necessidade  de  medir  todas  as  árvores.  Dessa  forma,  o  presente  estudo 
 teve  o  objetivo  de  avaliar  a  precisão  de  modelos  hipsométricos  para  estimação  da  altura  de  Hevea 
 brasiliensis  em  SAFs  com  cacaueiro  no  sul  do  estado  da  Bahia.  Os  dados  foram  coletados  em  SAFs  de 
 diferentes  idades  no  município  de  Igrapiúna,  BA.  Foram  utilizadas  129  árvores  para  o  estudo,  que  tiveram 
 suas  medidas  de  altura  e  diâmetro  a  1,3  m  do  solo  (DAP)  obtidas  com  o  auxílio  de  clinômetro  hipsômetro  e 
 suta,  respectivamente.  Os  dados  foram  processados  por  meio  da  linguagem  R,  sendo  ajustados  9  modelos 
 hipsométricos.  A  avaliação  dos  modelos  foi  realizada  baseando-se  em  critérios  estatísticos  e  análise  gráfica 
 dos  resíduos.  Boa  parte  dos  modelos  ajustados  apresentaram  boas  estimativas,  destacando-se  os  modelos  4, 
 5  e  8,  que  apresentaram  os  melhores  critérios  estatísticos.  Analisando  os  gráficos  de  distribuição  residual, 
 observou-se  que  o  modelo  4  se  ajustou  melhor  aos  dados,  sendo  o  mais  recomendado  para  as  condições  do 
 presente estudo. 

 Palavras-chave:  predição de altura; modelos de regressão;  mensuração florestal. 

 INTRODUÇÃO 

 As  espécies  do  gênero  Hevea  Aubl  são  conhecidas  popularmente  como  seringueira.  A  seringueira  compõe 
 a  família  Euphorbiaceae  Juss,  essencialmente  neotropical.  O  gênero  é  nativo  e  não  endêmico  do  Brasil, 
 ocorrendo no Domínio Amazônia, nas regiões Norte e Nordeste (FLORA DO BRASIL, 2020). 

 No  estado  da  Bahia,  a  seringueira,  especialmente  Hevea  brasiliensis  ,  tem  sido  utilizada  em  sistemas 
 agroflorestais  (SAFs)  juntamente  com  o  cacaueiro  e/ou  outras  culturas  agrícolas  (MARQUES  et  al.,  2012). 
 Esses  consórcios  constituem  alternativas  sustentáveis  de  uso  da  terra  e  outros  recursos  naturais  renováveis 
 (ABDO  et  al.,  2008;  PAWLOWSKI,  2008;  YAMADA  e  GHOLZ,  2002),  uma  vez  que  reduz  os  custos  de 
 implantação,  o  tempo  de  imaturidade  econômica,  além  de  aprimorar  a  utilização  dos  fatores  de  produção, 
 gerando  empregos  e  melhorando  a  distribuição  de  renda  anualmente  e  durante  todo  o  ciclo  de  exploração 
 das  culturas  permanentes  (MARQUES,  et  al.,  2019).  Dessa  forma,  esses  sistemas  são  um  recurso  renovável 
 do ponto de vista econômico e ambiental (SURATMAN et al., 2004). 

 No  entanto,  para  garantir  uma  produção  viável  de  borracha  natural,  deve-se  considerar,  além  dos  custos  de 
 produção,  a  qualidade  e  produtividade  dos  indivíduos,  que  estão  relacionadas,  especialmente,  com  as 
 estratégias  de  manejo  (PURNAMASARI  et  al.,  2002).  O  monitoramento  do  potencial  produtivo  da 
 seringueira  pode  ser  realizado  por  meio  da  mensuração  de  variáveis  dendrométricas,  que  podem  indicar  a 
 viabilidade e manejo sustentável da espécie em determinadas condições. 

 A  obtenção  da  altura  em  plantios  florestais  é  fundamental  para  estimar  o  volume  e  avaliar  a  produtividade 
 do  povoamento,  além  de  ser  essencial  no  planejamento  florestal  (RIBEIRO  et  al.,  2010).  Entretanto,  sua 
 medição  é  um  procedimento  demorado  e  oneroso,  além  de  estar  sujeita  a  possíveis  erros.  Dessa  forma,  o 
 uso  de  relações  hipsométricas  constitui  uma  ferramenta  prática  para  tornar  as  atividades  de  inventário 
 florestal  mais  econômicas  e  precisas.  Essas  relações  permitem  estimações  acuradas  de  altura  das  árvores 
 através do diâmetro, que é uma variável de fácil obtenção (SANQUETTA et al., 2009). 



 Diante  o  exposto,  o  presente  trabalho  teve  o  objetivo  de  avaliar  a  precisão  de  modelos  hipsométricos  para 
 estimação da altura total de  Hevea brasiliensis  em  SAFs com cacaueiro na região sul do estado da Bahia. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os  dados  foram  coletados  em  sistemas  agroflorestais  de  seringueira  e  cacau,  com  idades  de  3,  8,  12  e  40 
 anos,  no  município  de  Igrapiúna,  BA.  O  clima  da  região  é  classificado  como  tropical  úmido  (Af),  de  acordo 
 a  classificação  de  Köppen.  Esse  tipo  de  clima  é  caracterizado  por  altas  temperaturas,  alta  umidade,  baixa 
 sazonalidade e ausência de estação seca (ALVARES et al., 2013). 

 No  total,  foram  utilizadas  129  árvores-amostra.  As  medidas  de  altura  e  diâmetro  a  1,3  m  do  solo  (DAP)  das 
 árvores em pé, foram coletadas com o auxílio de clinômetro hipsômetro e suta, respectivamente. 

 Após  a  coleta,  os  dados  foram  processados  no  software  de  análise  estatística  R  4.1.1  (R  DEVELOPMENT 
 CORE  TEAM  2020),  ajustando-se  9  modelos  hipsométricos,  conforme  descrito  na  Tabela  1,  para  posterior 
 escolha do melhor ajuste. 

 Tabela 1.  Modelos utilizados para ajustes 

 Em  que:  HT  é  a  altura  total  (m);  DAP  é  o  diâmetro  a  1,3  m  do  solo  (cm);  Ln  é  o  logaritimo  neperiano;  ß0, 
 ß1 e ß2 são os parâmetros do modelo. 

 Os  modelos  foram  avaliados  com  base  nos  critérios  estatísticos:  raiz  do  erro  quadrático  médio  (RMSE), 
 erro  médio  absoluto  (MAE),  coeficiente  de  determinação  ajustado  (R²adj)  e  valor  ponderado  dos  escores 
 estatísticos (VP). 

 O RMSE é dado por: 

 Em que:  yi  é a altura observada;  ŷi  é a altura estimada e  n  é o número de observações. O 

 MAE (%) é dado por: 

 O R²  adj  é dado por: 

 em  que:  p  é  o  número  de  parâmetros  do  modelo;  Sq.  res  é  a  soma  dos  quadrados  do  resíduo  para  a  variável 
 de interesse;  Sq. tot  é a soma dos quadrados total  para a variável de interesse. 

 O  VP  é  uma  síntese  dos  resultados  e  foi  obtido  atribuindo  pesos  aos  critérios  estatísticos  descritos 
 anteriormente,  de  forma  que  foi  atribuído  peso  1  para  a  equação  mais  eficiente,  2  para  a  segunda  e  assim 
 sucessivamente,  como  proposto  por  Thiersch  (1997).  Em  seguida,  as  pontuações  de  cada  modelo  foram 
 somadas.  Além  disso,  os  modelos  6,  7  e  8,  por  terem  sido  submetidos  à  transformação  logarítmica,  tiveram 
 o fator de correção (CF) aplicado as suas estimativas (SPRUGEL, 1983). 

 Após  a  análise  dos  critérios  estatísticos,  foram  produzidos  gráficos  de  distribuição  de  resíduos  para 
 comparar os três melhores modelos selecionados. 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  indivíduos  analisados  apresentaram  valores  médios  de  DAP  e  HT  de  17,43  cm  e  17,35  m, 
 respectivamente  (Tabela  2).  Em  relação  à  variabilidade  dos  dados,  o  DAP  apresentou  maiores  valores  de 
 desvio  padrão  e  CV  (7,56  cm  e  43,36%,  respectivamente)  em  relação  à  altura  total  (5,23  m  e  30,15%, 
 respectivamente), o que se refletiu em maior diferença entre valores máximos e mínimos de DAP. 

 Tabela 2.  Tabela descritiva das variáveis DAP e altura  total dos indivíduos 

 Carmona  et  al.  (2018),  estudando  variáveis  morfométricas  de  espécies  florestais  em  SAFs,  reportou  valores 
 superiores  de  DAP  e  HT  para  seringueira  com  9  anos  de  idade  (médias  de  31  cm  e  21,74  m).  Gomes  et  al. 
 (2021),  trabalhando  com  plantios  abandonados  de  Hevea  guianensis  Aubl.  na  Floresta  Nacional  do 
 Tapajós,  encontraram  resultados  de  altura  próximos  e  de  DAP  superior  da  observada  neste  estudo  (15,75  m 
 e  36,55  cm).  O  mesmo  autor  também  reportou  valores  menores  de  coeficiente  de  variação  para  DAP  e  HT 
 (32,33 e 23,87%). 

 Após  o  ajuste  dos  modelos,  foram  obtidos  os  resultados  apresentados  na  Tabela  3.  Todos  os  modelos 
 apresentaram  valor-p  menor  que  0,001,  indicando  significância  em  pelo  menos  um  de  seus  parâmetros.  Na 
 análise individual dos parâmetros, todos os modelos tiveram todos os seus parâmetros significativos. 

 Tabela 3.  Modelos ajustados e seus critérios estatísticos 

 Os  valores  de  erro  médio  absoluto  (MAE)  variaram  entre  12,72%  (Modelo  4)  a  24,05%  (Modelo  3),  enquanto  os 
 valores  de  raiz  do  erro  quadrático  médio  variaram  entre  2,48  (Modelo  4)  a  3,86  (Modelo  3).  Já  o  coeficiente  de 
 determinação  ajustado  variou  de  0,45  (Modelo  3)  a  0,95  (Modelo  5),  sendo  o  modelo  3  o  único  com  valor  inferior  a 
 0,66.  A  partir  desses  dados,  é  possível  observar  que  a  maioria  dos  modelos  apresentaram  bons  parâmetros  estatísticos, 
 o  modelo  4  se  destacou  com  menores  valores  relacionados  ao  erro  da  estimativa  e  o  modelo  5  apresentou  valor  maior 
 de coeficiente de determinação. 

 O  modelo  4  obteve  o  melhor  valor  ponderado  dos  escores  estatísticos  (6),  seguido  dos  modelos  5  e  8,  com  valores  bem 
 próximos  (7  e  8,  respectivamente).  Ribeiro  et  al.  (2014),  trabalhando  com  equações  hipsométricas  para 
 castanheira-da-amazônia  cultivada  em  consórcio  com  seringueira  no  sul  de  Minas  Gerais,  reportou  um  valor  de 
 coeficiente de correlação bem próximo para o modelo 5 (0,95) e maior para o modelo 4 (0,84). 

 Observando  a  Figura  1,  que  apresenta  a  distribuição  dos  resíduos  em  função  do  DAP,  é  possível  notar  que 
 os  três  modelos  com  menor  VP  apresentaram  uma  distribuição  uniforme  dos  resíduos  em  torno  da  média  e 
 sem  tendências  evidentes  de  subestimação  ou  superestimação.  Além  disso,  pode-se  observar  que  o  modelo 
 4  apresentou  uma  distribuição  mais  uniforme  e  com  valores  de  resíduo  mais  próximos  de  zero.  Dessa 
 forma,  com  base  nos  critérios  estatísticos  analisados  e  na  análise  gráfica,  o  modelo  4  pareceu  apresentar  o 
 melhor ajuste à base de dados. 



 Figura 1.  Distribuição de resíduos dos 3 modelos selecionados. 

 Sousa  et  al.  (2013),  estudando  a  espécie  Eucalyptus  urophylla  e  utilizando  critério  VP,  também 
 encontraram  um  bom  ajuste  para  o  modelo  4,  indicando  o  seu  uso  para  povoamentos  de  alto  fuste  da 
 espécie.  Bila  et  al.  (2011),  estudando  relações  hipsométricas  de  ecossistemas  de  Colophospermum  mopane, 
 também  reportaram  o  modelo  4  como  válido  e  com  ausência  de  tendências  na  distribuição  dos  resíduos. 
 Gama  e  Andrade  (2018),  estudando  a  estimativa  de  altura  de  Khaya  senegalensis  também  recomendaram  o 
 modelo 4 como mais adequado. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  três  modelos  selecionados,  com  base  no  valor  ponderado  dos  escores  estatísticos,  apresentam  boas 
 estimativas,  sem  a  presença  de  tendenciosidades  dos  resíduos.  Apesar  disso,  o  modelo  4  mostra-se  mais 
 adequado  para  as  condições  do  presente  estudo,  por  apresentar  bons  valores  dos  critérios  estatísticos  e  uma 
 melhor distribuição dos resíduos, gerando estimativas mais precisas. 
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 Resumo 

 Apesar  da  reconhecida  importância  ecológica  e  sociocultural  da  Amazônia,  pouco  se  sabe  sobre  como  os 
 sistemas  produtivos  afetam  e  são  afetados  pela  fauna  silvestre  nas  regiões  de  fronteira  do  desmatamento. 
 De  fato,  embora  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  venham  sendo  promovidos  e  implementados  nessas  regiões 
 como  meio  de  vida  mais  sustentável  em  relação  à  pecuária,  comparações  de  desempenho  entre  essas  duas 
 atividades  não  têm  levado  em  conta  as  interações  humano-  fauna.  Uma  premissa  deste  estudo  é  que  SAFs 
 atraem  mais  fauna,  podendo  incluir  algumas  espécies  indesejadas  e  criar  um  ambiente  propício  a  conflitos 
 humano-fauna.  A  partir  de  entrevistas,  nosso  estudo  examinou  as  interações  humano-fauna  entre 
 agricultores  familiares  dedicados  ao  SAF-cacau  e  a  pecuária  ao  longo  da  rodovia  Transamazônica  (BR 
 230).  Analisamos  a  percepção  dos  agricultores  com  foco  no  seu  nível  de  incômodo  em  relação  à  fauna 
 silvestre,  considerando  as  respostas  obtidas  para  67  sistemas  produtivos  com  SAF-cacau  e  66  com  pecuária 
 (N=133).  Nossos  resultados  revelaram  61  espécies  de  animais  que  frequentam  estes  sistemas  produtivos, 
 das  quais  89%  observadas  em  SAF-cacau  e  66%  em  pasto.  Não  há  diferença  significativa  na  magnitude  do 
 incomodo  reportado  pelos  agricultores.  Porém,  ambos  sistemas  diferem  sobre  as  espécies  que  incomodam, 
 destacando-se  o  macaco-prego  no  SAF-cacau  e  as  serpentes  e  onças  na  pecuária.  Neste  contexto, 
 recomendamos  maiores  estudos  que  mensurem  efetivamente  os  impactos  desses  animais  no  desempenho 
 das  produções  e  que  possam  subsidiar  estratégias  adequadas  para  garantir  a  produção  econômica  associada 
 ao bem-estar na relação humano-fauna. 

 Palavras-chave:  conflito humano-fauna; Amazônia Oriental;  Theobroma cacao; meios de vida 

 INTRODUÇÃO 

 A  crescente  conversão  de  habitats  naturais  em  usos  do  solo  antrópicos  tem  promovido  drástica  redução  das 
 populações  da  fauna  silvestre  (YOUNG  et  al.,  2016).  Ao  mesmo  tempo,  se  tem  aumentado  o  contato  desses 
 animais  com  os  humanos  e  inúmeros  conflitos  humano-fauna  vêm  sendo  registrados  globalmente, 
 destacando-se  os  danos/invasões  de  áreas  destinadas  à  agropecuária  (TORRES;  OLIVEIRA;  ALVES, 
 2018).  Essas  interações  se  evidenciam  em  regiões  de  fronteira  com  as  florestas  nativas,  como  ocorre  na 
 Amazônia.  Apesar  da  importância  ecológica  deste  bioma,  pouco  se  sabe  sobre  como  os  sistemas  produtivos 
 afetam  e  são  afetados  pela  fauna  ou  como  os  produtores  rurais  percebem  essa  interação,  qual  seu  grau  de 
 incômodo com ela, e como reagem ao problema. 

 O  presente  estudo  visa  esclarecer  essas  lacunas  voltando-se  para  os  principais  meios  de  vida  dos 
 agricultores  familiares  da  região  Transamazônica  (BR  230).  Neste  contexto,  a  pecuária  bovina  e  a  produção 
 de  cacau  (  Theobroma  cacao  L.)  são  as  atividades  produtivas  de  maior  representatividade  econômica  nas 
 zonas  rurais.  A  pecuária  com  pastagens  extensivas  vem  sendo  fortemente  relacionada  ao  desmatamento  e, 
 consequentemente,  à  degradação  ambiental  (SKIDMORE  et  al.,  2021),  enquanto  os  sistemas  agroflorestais 
 com  cacau  (SAF-cacau)  são  apontados  como  alternativa  para  conservação  da  biodiversidade  (BATSI  et  al., 
 2020).  Apesar  deste  aspecto  positivo,  a  atração  de  animais  silvestres  pode  incluir  algumas  espécies 
 indesejadas,  que  afetam  a  produção  ou  geram  riscos  aos  agricultores,  criando  um  ambiente  propício  a 
 conflitos humano-fauna. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  abrange  sete  municípios  paraenses,  contemplando  Uruará,  Medicilândia,  Brasil  Novo,  Anapu, 
 Pacajá,  Novo  Repartimento  e  São  Félix  do  Xingu.  Apesar  de  suas  especificidades,  todos  apresentam  um 
 contexto  com  características  socioeconômicas  semelhantes,  destacando-se  a  produção  de  gado  e  cacau  e  a 
 forte  presença  de  agriculturas  familiares,  com  elevadas  taxas  de  desmatamento  (PRODES,  2021).  Nesta 
 região  da  Amazônia  Oriental,  entrevistamos  95  agricultores  familiares  dedicados  a  SAF-cacau  e/ou 
 pecuária  bovina,  com  roteiro  estruturado  em  questões  direcionadas  aos  sistemas  produtivos  e  seus 
 respectivos animais silvestres. Utilizamos os sistemas produtivos como 



 unidade  amostral,  considerando  que  67  agricultores  se  dedicavam  a  SAF-cacau  e  66  a  pecuária  (N=133).  A 
 amostragem  adotou  o  método  oportunístico  não-probabilístico  para  acessar  os  primeiros  agricultores,  a 
 partir  do  contato  com  várias  instituições  e  atores  locais,  seguido  por  sucessivas  indicações  dos  próprios 
 agricultores em campo, conhecido como método bola-de-neve. 

 As  perguntas  do  questionário  retrataram:  (i)  o  efeito  do  cacau  e  da  pecuária  para  conservação  ou  redução 
 dos  animais  silvestres;  (ii)  quais  animais  costumam  frequentar  esses  sistemas  produtivos;  (iii)  dentre  esses 
 animais,  o  desejo  de  haver  mais,  menos  ou  manter  como  está;  (iv)  se  há  algum  inconveniente  causado  por 
 eles;  (v)  se  há  perdas  na  produção  causada  por  eles.  As  respostas  para  os  itens  iii,  iv  e  v  foram  codificadas 
 como  0  =  nenhum  incômodo,  1  =  pouco  incômodo  e  2  =  muito  incômodo.  A  soma  das  respostas  desses 
 itens  foi  interpretada  como  o  nível  de  incômodo,  compondo  uma  escala  que  varia  de  0  a  6.  A  escala  foi 
 usada  para  calcular  o  nível  médio  de  incômodo  para  cada  espécie  ou  grupo  de  vida  selvagem  e  para  cada 
 respondente.  Os  sistemas  produtivos  foram  comparados  a  partir  de  análises  exploratórias  (frequência, 
 média, desvio padrão), teste de hipótese não-paramétrico (Kruskal-Wallis). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como  esperado,  grande  parte  (61%)  dos  agricultores  com  SAF-cacau  percebem  que  este  sistema  produtivo 
 gera  efeitos  positivos  na  conservação  dos  animais  silvestres.  No  entanto,  alguns  deles  (12%)  destacam  que 
 os  efeitos,  positivos  ou  negativos,  dependem  da  espécie  e,  ainda,  uma  minoria  deles  percebe  que  o 
 SAF-cacau  pode  causar  nenhum  efeito  (9%)  ou  ser  prejudicial  à  conservação  desses  animais  (7%).  Em 
 contraste,  pouquíssimos  pecuaristas  (3%)  alegam  algum  efeito  positivo  das  áreas  de  pasto  sobre  os  animais 
 silvestres.  Mais  da  metade  deles  (53%)  percebe  que  os  pastos  são  prejudiciais  à  conservação  da  fauna  local 
 e  uma  pequena  parte  (23%)  diz  que  não  há  impactos,  enquanto  alguns  alegam  que  depende  da  espécie 
 (8%). 

 Em  geral,  os  agricultores  percebem  que  o  monocultivo  a  pleno  sol  é  a  principal  razão  do  afastamento  dos 
 animais  silvestres  das  pastagens,  por  exemplo  as  respostas:  “porque  os  animais  não  gostam  de  ficar  no  sol” 
 ou  “o  pasto  espanta  os  animais”.  Sabe-se  que  a  pecuária  é  amplamente  reconhecida  pela  conversão  das 
 florestas  em  grandes  extensões  de  pastagens  na  Amazônia,  ocasionando  a  perda  de  habitat  principalmente 
 para  espécies  dependentes/especialistas  de  interior  florestal  (ZIMBRES;  PERES;  MACHADO,  2017).  A 
 criação  de  gado  também  acaba  estimulando  o  extermínio  de  predadores  de  topo  da  cadeia  alimentar,  como 
 os felinos de grande porte que podem atacar o rebanho bovino (BORON et al., 2020). 

 Já  a  produção  de  cacau  em  SAF  contribui  para  conservação  da  fauna,  como  os  casos  do  mico-leão- 
 dourado  e  do  bicho-preguiça  no  estado  da  Bahia,  bioma  Mata  Atlântica  (CASSANO;  KIERULFF; 
 CHIARELLO,  2011).  A  presença  de  árvores  nativas  e  zoocóricas  é  uma  das  principais  razões  sugeridas 
 pelos  agricultores,  bem  como  revelado  por  OLIVEIRA  et  al.  (2010).  Nesse  sentido,  BRAGA  et  al.  (2018) 
 destacou  espécies  importantes  para  fauna  que  sombreiam  os  SAF-cacau  em  São  Félix  do  Xingu  (PA): 
 tatarubá,  ingá,  cajá,  mutamba,  embaúba,  biribá,  açaí,  dentre  outras.  Por  outro  lado,  o  cacau  também 
 ocasiona  desmatamentos  (CARODENUTO,  2019),  mas  em  menores  escalas  do  que  a  pecuária,  e  afasta 
 determinadas  espécies.  Por  exemplo,  as  respostas:  “o  cacau,  a  gente  tem  como  uma  floresta,  ajuda  a 
 proteger  o  solo,  mas  ele  reduz  os  animais”  ou  “depois  que  a  gente  fez  cacau  já  expulsou  eles  da  área,  só 
 pássaro que passa, os que andam pelo chão são poucos animais”. 

 Segundo  MATUOKA  et  al.  (2020),  é  plausível  que  os  efeitos  prejudiciais  ou  favoráveis  à  conservação  da 
 fauna  dependam  das  espécies  particularmente.  GIUBBINA  et  al.  (2018)  mostram  que  o  comportamento  das 
 espécies,  bem  como  suas  características  funcionais  e  ecológicas,  é  determinante  quanto  sua  adaptação  à 
 ecossistemas  alterados.  No  entanto,  considerando-se  a  enorme  biodiversidade  das  florestas  amazônicas,  a 
 quantidade de espécies favorecidas possivelmente é inferior às espécies prejudicadas. 

 Os  agricultores  de  nossa  amostra  reportaram  a  presença  de  mais  de  sessenta  animais  diferentes  em  seus 
 sistemas  produtivos  (Tabela  1),  89%  das  espécies  listadas  foram  observadas  em  SAF-cacau  e  66%  em 
 pastagens.  Apesar  de  haver  maior  riqueza  absoluta  de  fauna  em  SAF-cacau,  estatisticamente,  não  houve 
 diferença  significativa  (p>0.05)  em  comparação  com  pasto.  A  riqueza  de  animais  em  SAF-cacau  está  de 
 acordo  com  outros  estudos,  como  CASSANO  et  al.  (2014),  apesar  dos  diferentes  métodos  e  locais  de 
 pesquisa.  DEHEUVELS  et  al.  (2014)  estimou  uma  riqueza  de  11,  34  e  21  espécies  respectivamente  para 
 mamíferos, répteis e anfíbios, totalizando cerca de 66 espécies em SAF-cacau da Costa Rica. 



 Tabela  1.  Riqueza  de  espécies  da  fauna  silvestre  de  acordo  com  os  sistemas  de  produção  (N  amostral:  SAF-cacau=67  e 
 pecuária=66; Kruskal-Wallis p/ teste de hipótese). 

 O  nível  de  incômodo  dos  agricultores  com  os  animais  que  adentram  em  seus  sistemas  produtivos  não 
 apresentou diferença significativa (p>0.05) entre as médias de SAF-cacau (1,82 ±1,2) e pasto (0,65 
 ±1,0).  Mas  há  indícios  de  que  os  produtores  de  cacau  se  sentem,  de  modo  geral,  ligeiramente  mais 
 incomodados  do  que  os  pecuaristas  (Figura  1).  Isto  se  dá,  provavelmente,  por  haver  mais  espécies  de 
 animais,  com  maiores  populações,  que  se  alimentam  do  cacau  e  provocam  prejuízos  mais  relevantes  sob  a 
 percepção dos agricultores. 

 Figura 1.  Nível de incomodo dos animais dentro dos  sistemas produtivos (SAF-cacau=67 e pecuária=66). 

 O  macaco-prego  (  Sapajus  sp.  )  é  a  espécie  que  mais  se  destaca  dentre  os  animais  que  incomodam  dentro 
 dos  SAF-cacau,  seguido  pela  irara  (  Eira  barbara  ),  guaxinim/mão-pelada  (  Procyon  cancrivorus  )  e  quati 
 (  Nasua  nasua  ).  Como  disse  um  dos  entrevistados  sobre  o  macaco-prego:  “é  o  maior  inimigo  de  quem 
 produz  cacau”.  Segundo  HULME  et  al.  (2019),  os  primatas  são  apontados  dentre  os  animais  que  mais 
 afetam  negativamente  a  produção  de  cacau,  podendo  fazer  com  que  os  agricultores  adotem  práticas 
 agressivas e pouco efetivas para controle populacional. 

 Na  pecuária,  quem  mais  incomoda  são  serpentes  (várias  espécies),  seguida  das  onças  pintada  e  parda 
 (  Panthera  onca  e  P.  concolor  )  e  capivaras  (  Hydrochoerus  hydrochaeris  ).  Mas  nenhum  deles  incomoda 
 tanto  os  pecuaristas  quanto  o  macaco-prego  para  os  cacauicultores.  As  serpentes  podem  lesar  o  gado,  mas 
 também  os  próprios  pecuaristas,  assim  como  as  onças,  mas  conforme  as  falas  parece  não  haver  grande 
 incidência:  cobra  –  “mata  o  gado,  mas  não  acontece  muito”;  onça  –  “pega  bezerro,  mas  é  pouca”.  Para 
 capivara,  dizem  que  “pasta  capim  assim  como  o  gado”.  O  estudo  de  VILLALVA  &  PALOMARES  (2019) 
 confirma  que  a  perda  de  gado  por  predação  de  felinos  é  geralmente  insignificante.  Além  dos  conflitos 
 relacionados  aos  felinos,  há  poucos  estudos  que  reportam  problemas  de  outros  animais  silvestres  que 
 possam afetar a criação de gado. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Apesar  da  riqueza  total  de  espécies  observadas  nos  SAF-cacau  ser  um  pouco  maior  do  que  nos  pastos,  em 
 média  não  há  diferença  significativa.  Tanto  os  pecuaristas  quanto  os  cacauicultores,  similarmente, 
 demonstram  considerável  incômodo  com  animais  silvestres,  o  que  difere  são  as  espécies/grupos  que 
 incomodam  nesses  sistemas  produtivos.  O  macaco-prego  é  disparadamente  o  animal  que  provoca  maior 
 incômodo  nos  SAF-cacau,  sendo  este  incômodo  geralmente  mais  pronunciado  do  que  o  incômodo 
 provocado  pelas  serpentes  e  onças  nas  áreas  de  pasto.  Neste  contexto,  recomendamos  maiores  estudos  que 
 mensurem  efetivamente  os  impactos  desses  animais  no  desempenho  das  produções  e  que  possam  subsidiar 
 estratégias  adequadas  para  garantir  a  produção  econômica  associada  ao  bem-estar  na  relação 
 humano-fauna. 
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 Resumo 

 Os  sistemas  agroflorestais  tratam  da  integração  de  árvores  nos  agroecossistemas,  associando  produção 
 vegetal  e  animal.  Os  SAFs  reduzem  as  vulnerabilidades  dos  agricultores  a  fatores  externos  como,  forças  do 
 mercado,  mudanças  em  políticas  governamentais  e  os  efeitos  das  mudanças  climáticas.  As  árvores 
 madeireiras  e  frutíferas  permanecem  com  ciclo  maior  de  vida  no  sistema,  desempenhando  importante  papel 
 no  acúmulo  de  carbono,  matéria  orgânica  e  viabilidade  dos  processos  ecológicos,  gerando  efeitos  benéficos 
 para  o  meio  ambiente.  Objetivou-se  neste  trabalho  caracterizar  e  analisar  o  desempenho  dos  componentes 
 de  produção  vegetais  em  SAF,  na  área  de  produtor  rural.  Os  dados  foram  coletados  em  2021,  no  “Sítio 
 Deus  Me  Deu”,  situado,  no  km  06  do  ramal  ZF  4,  da  BR  174,  nas  coordenadas  geográficas  02°25’29,15”s 
 60°04’10”s,  Município  de  Manaus-Am.  O  SAF  apresenta  característica  de  sistema  agrosilpastoril,  com 
 culturas  agrícolas,  espécies  florestais  e  pastagem  deliberada  para  os  patos  e  galinhas  e  sistema  confinado  de 
 suíno.  As  espécies  Bertholletia  excelsa,  Carapa  procera,  Astrocaryum  aculeatum  e  Cocos  nucifera  ocupam 
 o  dossel  superior  do  sistema,  enquanto  que,  Theobroma  grandiflorum  ,  Plinia  cauliflora  ,  Pouteria  caimito, 
 Citrus  sinensis,  Citrus  reticulata,  Citrus  limon  e  demais  fruteiras  ocupam  o  dossel  mediano  do  SAF.  Pelo 
 bom  desempenho  dos  componentes  vegetais  e  a  interação  positiva  com  os  animais,  neste  sistema,  pode-se 
 recomendar a replicação deste arranjo agroflorestal para outros agricultores familiares do Amazonas. 

 Palavras-chave:  Amazônia; Agrofloresta; Plano ABC. 

 INTRODUÇÃO 

 A  Amazônia  convive  com  o  dilema  de  produzir  alimentos  e  preservar  a  floresta.  Contudo,  atualmente 
 existem  várias  tecnologias  disponíveis  com  base  nos  princípios  de  agricultura  sustentáveis  que  podem 
 diminuir  o  impacto  negativo  provocado  pelas  atividades  agropecuárias,  possibilitando  a  produção  de 
 alimentos,  fibras,  bioenergia,  madeira,  produtos  florestais  não  madeireiros  dentre  outros  produtos  agrícolas 
 e  florestais,  que  podem  garantir  a  conservação  da  biodiversidade  amazônica  e  contribuir  para  mitigação  da 
 emissão  de  gases  de  efeito  estufa.  O  MAPA  -  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA, 
 2021)  disponibiliza  no  Plano  ABC  +  um  portfólio  de  tecnologias  com  base  na  C&T,  que  considera  os  três 
 pilares  da  sustentabilidade  (econômico,  social  e  ambiental).  No  portfólio  de  tecnologias,  o  MAPA  chancela 
 o  Sistema  de  Integração  Lavoura-Pecuária–Floresta  (ILPF)  ou  Sistemas  Agroflorestais,  tecnologia 
 desenvolvida pela Embrapa, com a meta de até 2030 implantar 0,10 milhões de hectares de SAF. 

 Na  Amazônia,  existem  muitas  áreas  desmatadas,  encapoeiradas,  que  devem  ser  aproveitadas  para  a 
 implantação  do  SAF.  Assim,  não  é  preciso  derrubar  a  floresta  primária  para  implantar  um  SAF.  Neste 
 contexto,  dentre  as  opções  do  Plano  ABC  +  estão  os  Sistemas  Agroflorestais  (SAF).  SOUSA  et.  al.  (2012) 
 define  agrofloresta  ou  sistema  agroflorestal  (SAF)  como  o  uso  da  terra  que  consiste  na  combinação  de 
 espécies  arbóreas  (frutíferas  e/ou  madeireiras)  com  cultivos  agrícolas  e  criação  de  animais,  com  o  intuito 
 de  promover  a  produção  sustentável.  A  árvore  é  importante  para  garantir  a  sustentabilidade  dos  SAFs,  pois 
 contribui  com  a  reciclagem  de  nutrientes,  atividade  biológica,  fertilidade  e  conservação  do  solo.  Dentre 
 outros  princípios  em  SAF  estão  à  riqueza  de  espécies,  solo  sempre  coberto  e  conservação  da  água  no  solo. 
 Objetivou-se  neste  trabalho  caracterizar  e  analisar  o  desempenho  dos  componentes  de  produção  vegetal  do 
 Sistema  Agroflorestal  do  “Sítio  Deus  Me  Deu”,  situado,  no  ramal  ZF  4,  da  BR  174,  Município  de 
 Manaus-Am. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  coleta  de  dados  foi  realizada,  em  2021,  no  âmbito  do  “Sitio  Deus  Me  Deu”,  km  6  da  Vicinal  ZF  4  (km  67 
 da  BR  174),  na  Gleba  do  Distrito  Agropecuário  da  Suframa  (DAS),  comunidade  do  Rio  Branquinho, 



 coordenada  geográfica  a  2°24'27.8"s  60°04'48.2"w,  zona  rural  do  município  de  Manaus-  Am.  As 
 ocupações  dessa  área  do  DAS  estão  à  espera  da  regularização  fundiária.  A  propriedade  possui  uma  área  de 
 21  ha  e  ocupa  cerca  de  4,0  ha  da  área  total  da  propriedade,  dedicada  a  produção  agroflorestal,  com  fruteiras 
 e  produtos  florestais  não  madeireiros,  associada  à  criação  de  pequenos  animais  (pato,  galinha  e  porco)  e 
 área de floresta secundária (capoeira) em regime de pousio. 

 A  propriedade  iniciou  com  o  plantio  de  laranja  (  Citrus  sinensis),  tangerina  (Citrus  reticulata)  e  limão 
 (Citrus  limon)  cupuaçu  (  Theobroma  grandiflorum)  ,  coco  (  Cocus  nucifera  ),  tucumã  (  Astrocaryum 
 aculeatum)  e  açaí  (  Euterpe  oleracea  ),  em  2010.  Criação  de  aves  e  suínos,  em  2015.  Implantação  da 
 agrofloresta,  em  2017,  iniciando  com  plantio  de  mandioca  (  Manihot  esculenta  ),  banana  (  Musa  paradisiaca 
 var.)  e  feijão  (  Vignia  uguiculata  ),  na  área  já  desmatada  e  em  regime  de  pousio.  A  adubação  das  fruteiras  e 
 dos componentes agroflorestas foram realizadas com esterco animal da propriedade. 

 Para  coleta  dos  dados  do  diversificado  sistema  foram  demarcadas  três  subparcelas,  de  1,3  ha  (150  m  x  270 
 m).  Nas  parcelas  foi  mensurada  a  altura  total  de  cada  componente  e  a  circunferência  a  altura  do  peito,  para 
 indivíduos  acima  de  2,10  m  de  altura.  Os  indivíduos  abaixo  de  2,0  de  altura  foram  mensurados  somente 
 altura  total.  A  altura  foi  medida  com  auxilio  de  uma  régua  métrica,  de  três  metros.  A  circunferência  foi 
 mensurada com auxilio de fita métrica, que foi transformada em diâmetro (circunferência/pi). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  SAF  do  “Sítio  Deus  Me  Deu”  apresenta  característica  de  sistema  agrosilpastoril,  integrando  culturas 
 agrícolas,  espécies  florestais  associado  à  criação  de  aves  (patos  e  galinhas)  e  sistema  confinado  de  suíno.  O 
 sistema  foi  planejado  e  implantado  com  a  perspectiva  de  estratificação  vertical  constituído  por  espécies 
 florestais  de  grande  porte,  a  exemplo  da  castanheira,  andirobeira  e  palmeiras,  esses  componentes  ocupam  o 
 estrato  superior  do  sistema,  bem  como,  de  componentes  distribuídos  no  estrato  mediano  do  sistema,  tais 
 como,  citros  e  demais  frutíferas.  No  piso  do  SAF  a  criação  de  pequenos  animais,  forrageando  a  vegetação 
 espontânea, macrofauna da liteira, flores e frutos sobre o solo. 

 Foram  registrados  1.162  indivíduos,  em  três  estratos  verticais  com  plantas  arbóreas,  arbustivas  e 
 herbáceas-lenhosas,  distribuídos  em  27  famílias  botânicas  e  55  espécies.  A  quantidade  de  espécies 
 registrada  no  presente  trabalho  são  semelhantes  à  quantidade  de  espécies  observada  por  Lourenço  et  al. 
 (2009), na Vila Amazônia, em Parintins-AM, em cerca de 58 espécies. 

 As  famílias  botânicas  Arecaceae  e  Myrtaceae  apresentaram  maior  número  de  espécies,  com  seis  espécies, 
 seguida  das  famílias  Anacardiaceae,  Rutaceae  e  Rubiaceae  com  5  e  3  espécies,  respectivamente  (Tabela  1). 
 As  demais  22  famílias  apresentaram  uma  a  duas  espécies.  A  densidade  média  no  SAF  foi  de  290 
 indivíduos  por  hectare,  essa  densidade  pode  ser  considerada  mediana,  quando  comparada  com  as 
 agroflorestais  tradicionais,  que  apresentaram  mais  de  400  indivíduos  por  hectare  em  quintais  agroflorestais 
 tradicionais (NODA et al., 2007). 

 Na  Tabela  1  foram  registrados  os  componentes  mais  importantes  do  sistema  representando  78%  dos 
 indivíduos  presente  no  SAF.  As  espécies  florestais  castanheira  (  Bertholletia  excelsa)  ,  copaibeira 
 (  Copaifera  sp)  e  andirobeira  (  Carapa  procera  )  apresentaram  207,  96,  80  indivíduos,  respectivamente,  em 
 seguida  destacam-se  as  Arecaceae:  coqueiro  (  Cocos  nucifera  ),  tucumanzeiro  (  Astrocaryum  aculeatum)  , 
 açaizeiro  (  Euterpe  oleracea  ),  pupunha  (  Bactris  gasepaes)  e  buriti  (  Mauritia  flexuosa  ),  totalizando  189 
 indivíduos  no  sistema,  com  25  %  das  palmeiras  em  produção.  Os  citros  (  Citrus  sinensis,  Citrus  reticulata  e 
 Citrus  limon  )  são  predominantes  no  sistema  com  186  indivíduos  no  sistema,  sendo  40  %  das  plantas  em 
 plena  produção.  As  demais  espécies  frutíferas  (cupuaçu  (  Theobroma  grandiflorum)  ,  jaboticaba  (  Plinia 
 cauliflora)  ,  abiu  (  Pouteria  caimito)  e  abacate  (  Persea  americana  ))  destacam-se  pela  densidade  de  plantas 
 no  sistema  com  48,  40,  36  e  23  indivíduos,  respectivamente,  com  66  %  dessas  espécies  em  estágio  de 
 produção. Todos os indivíduos do componente copaíba estão na fase juvenil. 

 O  produtor  aposta  no  cultivo  de  citros  (tangerina,  laranja  e  limão),  açaí  e  tucumã,  pela  demanda  do 
 mercado  consumidor.  O  café  (  Coffea  arábica  )  é  para  consumo  da  família  e  no  longo  prazo,  espera  que  as 
 castanheiras  e  andirobeiras  possam  gerar  boa  rentabilidade  econômica,  benefícios  ambientais  e  garantia  de 
 posse da terra. 

 Tabela 1.  Relação dos componentes vegetais mais importantes do SAF Sítio Deus Me Deu. 
 Manaus-AM. 



 (*) Numero de indivíduos abaixo de 2,0 m de altura, não foi mensurado o DAP. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  sistema  de  produção  agroflorestal  do  “Sítio  Deus  Me  Deu”  pode  ser  considerada  como  um  sistema 
 agrosilvipastoril  de  agricultura  sustentável,  com  vista  a  atender  os  Objetivos  do  Desenvolvimento 
 Sustentável (ODS), ODS #02 Fome zero e agricultura sustentável. 

 O  manejo  de  produção  vegetal  e  produção  animal,  em  arranjo  agrosilvipastoril,  promove  a  integração 
 positiva  entre  os  diferentes  componentes  do  sistema,  garantindo  trabalho  e  renda  aos  produtores  e 
 agricultores familiares, bem como, a garantia de posse da terra e o uso sustentável do solo. 

 Pelo  bom  desempenho  dos  componentes  vegetais  e  a  interação  positiva  com  os  animais,  neste  sistema, 
 pode-se  recomendar  a  replicação  deste  arranjo  agroflorestal  para  outros  agricultores  familiares  do 
 Amazonas. 
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 Resumo 

 Este  trabalho  objetivou  avaliar  os  Sistemas  Agroflorestais-SAF  multiestratificado  seguindo  o  modelo  de 
 “leque”  proposto  por  Nelder,  no  âmbito  da  agricultura  familiar  com  o  uso  do  componente  florestal  de  Teca 
 (  Tectona  grandis  L.  f.)  desenvolvido  no  Campus  Experimental  do  Instituto  Federal  de  Sergipe  (IFS-SE),  no 
 município  de  São  Cristóvão-Sergipe.  A  metodologia  empregou  4  (quatro)  indicadores  econômicos  para  as 
 análises  econômica  e  produtiva  da  área:  Payback,  Valor  Presente  Líquido  (VPL),  Razão  benefício/Custo 
 (RB/C)  e  Taxa  Interna  de  Retorno  (TIR).  O  estudo  adotou  dois  cenários  de  produção  dentro  do  quadrante 
 do  plantio  da  Teca,  primeiramente  utilizando  10%  da  população  de  108  arvores,  e  o  cenário  total  da 
 população  como  comparativo.  Foram  consideradas  taxas  de  desconto  de  6,  9,  13,  15  e  19%  ao  ano,  para  os 
 referidos  cálculos  empregou-se  a  planilha  eletrônica  MATFIN  (Matemática  Financeira).  O  resultado 
 econômico  apresentado  nos  dois  cenários,  com  base  no  fluxo  de  caixa,  apresenta  a  TIR  em  ambos  os 
 cenários  apresentou  uma  variação  de  13  a  19%,  com  variação  produtiva  de  coleta  de  2  a  25  dias.  Com  base 
 nos  resultados  apresentados  pode-se  concluir  que  os  sistemas  agroflorestais  quando  bem  elaborado  podem 
 agregar  benefícios  positivos  dentro  da  cadeia  de  comercialização,  como  forma  compensatória  em  relação  a 
 outros  componentes  agregadores  consorciados  no  âmbito  da  agricultura  familiar.  Os  indicadores 
 econômicos  utilizados  viabilizam  a  tomada  de  decisão,  porém  a  análise  de  retorno  de  investimento  é 
 apenas uma das análises que deverão ser realizadas. 

 Palavras-chave:  Economicidade; população rural; sistema  Nelder. 

 INTRODUÇÃO 

 Sistemas  Agroflorestais  (SAF)  podem  ser  definidos  como  uma  tecnologia  quando  utiliza  técnicas  de 
 manejo  ou  de  condução  de  plantio,  como  sistemas  comerciais  ou  agroecológicos.  SAF  utilizam  sistemas 
 produtivos  que  combinam  em  uma  mesma  área  de  terra  espécies  agrícolas,  florestais  e  criação  de  animais 
 (IFOPE, 2020). 

 O  manejo  adequado  permite  o  fornecimento  de  produtos  essenciais  para  consumo  e  comércio  o  que 
 melhora  a  economia  local  e  a  qualidade  de  vida  da  população  de  um  local.  Os  SAF  podem  possuir  arranjos 
 simples  com  poucas  espécies  ou  complexos  com  enorme  diversidade.  Outros  benefícios  dos  Sistemas 
 Agroflorestais  são  a  reposição  da  biomassa  no  solo  degradado  devido  às  raízes  profundas  das  espécies 
 lenhosas  que  realizam  a  reciclagem  dos  elementos  minerais  tornando  o  solo  fértil  para  o  plantio  de  espécies 
 não lenhosas (DANTAS et. al., 2012; PAULA et. al., 2015). 

 Nos  sistemas  agroflorestais,  os  componentes  podem  ser  arranjados  no  espaço,  de  forma  misturada,  em 
 faixas  ou  em  bordas,  e  no  tempo,  de  modo  simultâneo  ou  sequencial.  Apresentam  grande  versatilidade, 
 podendo  ser  desenvolvidas  práticas  que  se  adaptem  a  qualquer  escala  de  produção  e  atingindo  os  níveis  de 
 subsistência,  intermediário  e  comercial,  por  meio  de  diferentes  níveis  tecnológicos  e  de  manejo 
 (LAMÔNICA,  2008).  Outro  fator  importante  a  se  pensar  é  a  necessidade  de  bordadura  entre  os 
 tratamentos,  visando  evitar  a  influência  exercida  pelas  árvores  de  uma  parcela  sobre  as  das  parcelas 
 vizinhas (RONDON, 2002). 



 Os  delineamentos  alternativos  são  as  soluções  mais  indicadas  para  essa  questão.  Estes  delineamentos  foram 
 criados  por  Nelder  (1962)  e  utilizados  em  sistema  hortícola,  baseando-se  na  homogeneidade  da  área 
 experimental  e  na  baixa  correlação  entre  parcelas  vizinhas.  Dentre  os  modelos  propostos  por  Nelder,  o  que 
 mais se destaca é o modelo tipo Leque. 

 Diante  dos  conceitos  abordados,  o  estudo  objetivou  avaliar  a  viabilidade  econômica  da  produção  de 
 sementes  de  Teca  (  Tectona  grandis  L.  f.)  seguindo  o  modelo  de  “leque”  proposto  por  Nelder  (1962) 
 utilizando  a  Teca  (  Tectona  grandis  L.  f.)  que  é  uma  espécie  arbórea  decídua  apta  a  múltiplas  aplicações 
 tecnológicas, como fonte de pesquisa devido ao seu alto potencial financeiro. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  desenvolvido  em  um  sistema  agroflorestal  (SAF)  experimental,  localizado  no  Campus  do 
 Instituto  Federal  de  Sergipe  (IFS-SE),  no  município  de  São  Cristóvão-SE.  A  região  apresenta  precipitação 
 média  anual  de  1.200  mm,  temperatura  média  de  25,5  ºC  e  umidade  relativa  do  ar  média  de  75%,  com 
 período  chuvoso  concentrando-se  entre  os  meses  de  abril  e  agosto),  (MELO  et  al.,  2006).  O  experimento 
 possui  uma  área  de  1  hectare  e  obedece  ao  delineamento  sistemático  tipo  “leque”,  conforme  o  modelo 
 proposto  por  Nelder  (1962).  A  composição  florística  do  sistema  é  composta  por  espécies  florestais: 
 eucalipo  (  Eucalyptus  sp  ),  teca  (  Tectona  grandis  ),  gliricidia  (  Gliricida  sepium  )  e  acácia  (  Acacia  mangium  ). 
 As  coletas  e  mensurações  das  sementes  da  Teca  se  deu  de  forma  sistemática  dentro  do  quadrante  Nelder 
 com  uma  população  de  108  indivíduos.  Dessa  população,  foram  coletados  10%  dos  indivíduos  arbóreos 
 localizado  no  quadrante  ao  qual  foi  empregado  estatística  de  média  ponderada.  Os  parâmetros  mensurados 
 foram CAP (Centímetro a Altura do Peito) e HT (Altura Total). 

 Após  a  coleta,  as  sementes  foram  pesadas  com  casca  ainda  no  campo  com  o  auxílio  de  uma  balança  de  mão 
 digital  de  precisão  com  capacidade  de  até  50  kg,  e  sem  casca  no  laboratório.  Para  a  análise  econômica  das 
 sementes  foram  realizadas  pesquisas  em  sites  especializados  em  comercialização  de  sementes  de  espécies 
 florestais para obtenção da média de valores de mercado. 

 Para  a  análise  financeira  da  produção  de  semente,  adotou-se  a  planilha  eletrônica  MATFIN  utilizados  os 
 seguintes  indicadores:  Payback,  Valor  Presente  Líquido  (VPL),  Razão  benefício/Custo  (RB/C)  e  Taxa 
 Interna  de  Retorno  (TIR).  Foram  consideradas  taxas  de  desconto  de  6  a  19%  ao  ano  para  os  referidos 
 cálculos. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  requerimentos  técnicos  e  os  custos  considerados  para  a  produção  de  semente  de  Teca  (  Tectona  grandis  ) 
 conforme  apresentados  na  (Tabela  1),  referem-se  à  proporção  produtiva  de  10%  dos  indivíduos 
 mensurados,  considerando  com  a  capacidade  máxima  de  trabalho  do  agricultor  no  sistema.  Para  todas  as 
 fases  da  análise  econômica,  o  período  temporal  adotado  no  estudo  foi  o  de  dia/homem  (D/H),  vale  ressaltar 
 que o estudo nesta fase não considerou nas suas análises, o custo da terra. 

 Tabela  1  .  Custo  de  produção  de  sementes  de  Teca  (  Tectona  grandis  )  em  10  indivíduos  arbóreos  no  sistema 
 agroflorestal no Campus do Instituto Federal de Sergipe em São Cristóvão-SE 

 Os  custos  para  a  avaliação  econômica  deste  estudo  envolveram  os  coeficientes  da  mão-de-obra  (colheita, 
 beneficiamento,  armazenamento  e  embalagens)  (Tabela  2).  Onde  os  custos  da  mão  de  obra  foram 
 calculados  no  valor  de  R$70,00  por  dia/homem  de  acordo  com  a  média  praticada  na  região  e  embalagem  a 



 0,20  centavos  por  quilo,  totalizando  um  valor  de  R$  494,00  para  o  espaço  amostral  de  10%  da  população 
 da  Teca.  A  produtividade  do  espaço  amostral  foi  comercializada  no  valor  de  R$  70,00/Kg,  gerando  uma 
 receita de R$ 1.400,00. 

 Tabela  2  –  Demonstrativo  do  exercício  da  atividade  da  coleta  de  sementes  de  Teca  (  Tectona  grandis  )  de  10%  dos 
 indivíduos arbóreos no sistema agroflorestal no Campus do Instituto Federal de Sergipe em São Cristóvão. 

 Os  resultados  da  atividade  de  coleta,  após  a  identificação  dos  custos  de  produção  do  período  conforme 
 apresentado  na  Tabela  2,  sinaliza  uma  receita  líquida  de  R$  1.400,00,  os  custos  das  atividades  empregadas 
 no sistema durante o período, totalizaram em média R$ 494,00, do custo operacional e posterior venda. 

 Os  custos  empregados  na  avaliação  econômica  deste  estudo  envolveram  os  coeficientes  de  mão-de-obra 
 (colheita,  beneficiamento  e  armazenamento)  e  embalagens  (Tabela  3)  para  todos  os  108  indivíduos  no 
 sistema.  Com  o  emprego  do  custo  da  mão  de  obra  foram  calculados  o  valor  de  R$70,00  por  dia/homem  de 
 acordo  com  a  média  praticada  na  região  com  7  dias  trabalhados,  apresentando  um  custo  de  R$  1.470,00  na 
 atividade da colheita. 24. 

 Para  o  processo  do  beneficiamento  das  sementes  foram  empregados  3  indivíduos  com  5  dias  uteis  de 
 serviço  que  totalizou  R$  1.050,00.  Todas  as  atividades  desenvolvidas  no  sistema  geraram  um  custo  total  de 
 R$ 2.730,00. 

 Após  toda  a  atividade  empregada  no  sistema  foi  realizada  uma  prospecção  de  preço  no  mercado  nacional  e 
 detectou-se  uma  média  de  preço  de  R$  70,00/Kg  da  semente  de  Teca.  Diante  do  levantamento  do 
 quantitativo coletado 216 kg/sementes, se alcançou uma receita na venda de R$ 15.120,00. 

 Conforme  apresentado  na  Tabela  3,  o  VPL  para  os  10%  dos  indivíduos  arbóreos  apresentou  resultados 
 positivos  em  6,  9  e  13%,  sendo  economicamente  inviável  a  15%  onde  seu  RB/C  apresentou  resultado 
 menor  que  1,  tendo  como  fator  de  decisão  o  lucro  obtido  pela  atividade,  descontando  a  taxa  de  juros  de  6, 
 9,  13  e  15%  no  período.  Portanto,  valores  positivos  indicam  que  a  atividade  é  viável  economicamente.  O 
 método  da  Razão  B/C  é  o  retorno  de  capital  para  cada  unidade  monetária  investida.  Sendo  assim,valores 
 inferiores  a  uma  unidade  monetária  (R$  1,00)  indicam  que  o  projeto  não  é  economicamente  viável  (Tabela 
 3). 

 Tabela  3  -  Indicadores  da  análise  econômica  do  resultado  do  exercício  da  atividade  da  coleta  de  sementes  de  Teca 
 (  Tectona  grandis  )  de  10%  dos  indivíduos  arbóreos  no  sistema  agroflorestal  no  Campus  do  Instituto  Federal  de  Sergipe 
 em São Cristóvão. 

 Para  os  108  indivíduos  de  Teca,  conforme  apresentado  na  Tabela  5,  o  VPL  apresentou  resultados  positivos 
 em 6, 9, 13 e 19%, sendo economicamente inviável acima de 19% onde a Razão B/C apresentou resultados 



 menor  que  1  a  20%.  Como  critério  de  decisão  RB/C,  valores  menores  que  1,  indica  que  o  projeto  não  é 
 viável  economicamente.  Valore  contrário,  ou  seja  RB/C  com  valores  superior  a  1  indicam  que  a  atividade  é 
 viável. O método da Razão B/C é o retorno de capital para cada unidade monetária investida. 

 A  figura  1  apresenta  o  valor  da  TIR  a  fim  de  quantificar  o  risco  inerente  ao  projeto,  tendo  em  vista  as  distribuições 
 utilizadas  na  análise,  de  modo  a  calcular  a  probabilidade  de  ocorrência  de  um  VPL  negativo.  Neste  caso,  o  percentual 
 da  TIR,  obtido  no  estudo,  foi  de  13%,  demonstrando  que  o  projeto  é  viável  economicamente,  ou  seja,  o  retorno  do 
 investimento ocorre dentro do período analisado. 

 Figura  1  .  Apresenta  as  taxas  de  descontos  utilizadas  na  atividade  da  coleta  de  sementes  de  Teca  (  Tectona  grandis  )  de 
 10% dos indivíduos arbóreos no sistema agroflorestal no Campus do Instituto Federal de Sergipe em São Cristóvão. 

 Observa-se  que  a  curva  de  receita  e  custo  se  igualam  a  13%,  o  que  representa  que  a  taxa  TIR  torna  o  VPL 
 igual  a  zero,  servindo  como  um  parâmetro  de  que  se  a  taxa  for  superior  a  apresentada,  torna  o  projeto 
 inviável economicamente. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  indicadores  econômicos  utilizados  viabilizam  a  tomada  de  decisão,  porém  a  análise  de  retorno  de 
 investimento é apenas uma das análises que deverão ser realizadas. 

 Vale  ressaltar  que  para  o  emprego  da  análise  em  determinados  projetos,  se  faz  necessário  ter,  no  mínimo, 
 dois métodos a ser analisado para garantir uma maior confiabilidade no momento de decisão. 

 Os  critérios  de  avaliação  econômica  adotado  (PAYBACK,  VPL,  TIR  e  B/C)  indicaram  viabilidade  de 
 implantação  na  zona  rural  de  pequeno  porte  e  estabelecimento  de  plantios  de  perfil  arbóreo  integrada  com  a 
 agricultura como agregador de valor. 

 Contudo,  as  receitas  do  projeto  devem  incluir,  além  da  receita  da  venda  das  sementes,  a  comercialização  de 
 outros benefícios que venha contribuir na remuneração por serviços ambientais, sociais e econômicas. 

 A  decisão  de  investir  ou  não  é  muito  mais  complexa  que  a  análise  em  questão,  há  mais  fatores  que 
 envolvem  uma  tomada  de  decisão,  além  dos  mencionados  neste  trabalho  os  quais  poderão  ser  objetos  de 
 novos estudos. 
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 Resumo 

 O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  às  alterações  produzidas  por  sistemas  agroflorestais  e  monocultivo  de 
 café  na  biomassa  microbiana  do  solo  (BMS).  O  estudo  foi  conduzido  em  plantações  comerciais  de  café:  (1) 
 SAF  G  –  sistema  agroflorestal  de  café  com  grevílea;  (2)  SAF  C  –  sistema  agroflorestal  de  café  com  cedro; 
 (3)  MC  –  monocultivo  de  café;  e  (4)  FN  –  floresta  nativa.  Em  cada  sistema,  foram  lançadas  aleatoriamente 
 quatro  parcelas,  onde  foram  coletadas  três  amostras  de  serapilheira  e  10  amostras  simples  de  solo 
 (profundidade  0-10  cm)  para  formar  uma  amostra  composta  de  cada  parcela.  Nas  amostras  de  solo  foram 
 avaliados:  carbono  orgânico  do  solo;  carbono  da  biomassa  microbiana  e  respiração  basal  do  solo.  Os  dados 
 foram  submetidos  à  análise  de  variância  e  as  médias  foram  comparadas  pelo  teste  Fisher  a  5%  de 
 significância.  A  presença  do  componente  arbóreo  nos  sistemas  produtivos  de  café  provocou  alterações  na 
 atividade  dos  microrganismos,  impactando  positivamente  nos  atributos  biológicos  do  solo.  Estes  resultados 
 são  confirmados  pelos  teores  de  carbono  orgânico  do  solo  (COS)  e  carbono  da  biomassa  microbiana 
 (CBM),  respiração  acumulada  do  solo  (RAS),  que  demostraram  serem  indicadores  sensíveis  para  detectar 
 alterações  nos  sistemas  de  cultivo  de  café,  com  maiores  alterações  nos  SAF  G,  seguido  do  SAF  C.  Dentre 
 os  sistemas  de  cultivo  de  café  estudados,  o  SAF  G  foi  o  que  proporcionou  maior  teor  de  carbono  orgânico 
 no  solo  (COS).  Isso  mostra  que  a  prática  agroflorestal  de  manejo  de  café  em  consórcio  com  grevílea 
 influenciou positivamente a atividade dos microrganismos no solo. 

 Palavras-chave:  Coffea arabica L.; indicadores biológicos;  manejo conservacionista 

 INTRODUÇÃO 

 Na  cafeicultura  contemporânea,  ainda  persiste  o  hábito  de  manejar  cafezais  em  monocultivo  (SALES, 
 2020).  No  entanto,  o  sistema  de  cultivo  contínuo  a  longo  prazo  pode  acarretar  mudanças  nas  propriedades 
 químicas  do  solo,  além  de  reduções  na  matéria  orgânica  e  na  diversidade  microbiana,  causando  degradação 
 do  solo,  o  que  coloca  em  questão  a  sua  sustentabilidade  (ZHAO  et  al.,  2018).  De  acordo  com  Soares  et  al. 
 (2016),  a  conservação  dos  solos  em  áreas  agricultáveis  só  é  possível  com  a  adoção  de  práticas 
 conservacionistas  de  cultivo,  que  garantam  boa  produtividade  e,  ao  mesmo  tempo,  mantenha  o  solo  sadio. 
 Dentre  essas  práticas,  os  sistemas  agroflorestais  se  destacam,  uma  vez  que  a  associação  de  árvores  com 
 culturas  agrícolas  proporciona  uma  série  de  benefícios  ao  sistema  solo-  planta,  como  o  aumento  do 
 acúmulo  e  diversidade  da  serapilheira,  habitat  mais  favorável  aos  microrganismos  do  solo,  aumento  da 
 ciclagem  de  nutrientes,  dentre  outros  fatores.  A  produção  de  café  em  sistema  agroflorestal  representa  uma 
 alternativa  viável  para  o  desenvolvimento  rural  sustentável  e  para  o  crescimento  socioeconômico  a  partir 
 de uma agricultura de base ecológica (CARRERO, 2018). 

 Informações  sobre  os  efeitos  dos  diferentes  sistemas  produtivos  na  qualidade  do  solo  são  essenciais  para 
 orientar  o  planejamento  e  a  avaliação  das  práticas  de  manejo  adotadas.  Para  isso,  torna-se  necessário  à 
 utilização  de  indicadores  capazes  de  estimar  com  clareza  os  impactos  destes  sistemas  sobre  o  solo.  Dentre 
 os  indicadores,  a  biomassa  microbiana  do  solo  é  responsável  por  diversos  processos  biológicos  e 
 bioquímicos  do  solo,  possuindo  relação  direta  com  a  incorporação  de  resíduos  vegetais  e  com  a  ciclagem 
 de nutrientes e de carbono (NGUYEN; MARSCHNER, 2017). 

 Neste  contexto,  formulamos  a  hipótese  de  que  a  presença  do  componente  arbóreo  nos  sistemas 
 agroflorestais  contribui  para  a  atividade  dos  microrganismos,  impactando  positivamente  nos  atributos 
 biológicos  do  solo.  Para  testar  as  hipóteses,  o  presente  estudo  objetivou  avaliar  às  alterações  produzidas  por 
 diferentes sistemas produtivos de café no carbono e em atributos microbiológicos do solo. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  nas  fazendas  Vidigal  e  Viçosa,  município  de  Barra  do  Choça-Bahia,  nas 
 coordenadas  14°54’46”  de  latitude  sul  e  40°36’39”  de  longitude  oeste,  a  altitude  de  866  m.  Clima  é  do  tipo 
 Cfa,  classificação  de  Koppen.  A  temperatura  média  anual  é  de  20°C  e  precipitação  média  854  mm 
 (CLIMATE-DATA.ORG, 2020). 

 Foram  avaliados  três  sistemas  produtivos  de  café  (  Coffea  arabica  ):  SAF  G  –  sistema  agroflorestal  de  café 
 com  grevílea  (  Grevillea  robusta)  ;  SAF  C  –  sistema  agroflorestal  de  café  com  cedro  (  Toona  ciliata);  MC  – 
 monocultivo  de  café;  e  FN  –  floresta  nativa,  classificada  como  Floresta  Estacional  Semidecidual  Montana, 
 usada  como  referência.  O  SAF  G  é  grevílea  intercalada  a  cada  5  linhas  de  café,  com  espaçamento  de  2,0  x 
 0,5  m  entre  plantas  de  café.  O  SAF  C  é  cedro  australiano  intercalado  a  cada  a  5  linhas  de  café,  com 
 espaçamento  semi-adensado,  de  3,3  x  0,5  m  entre  plantas  de  café.  O  monocultivo  está  com  espaçamento 
 adensado  de  2,0  x  0,5  m.  A  floresta  nativa,  encontra-se  nas  proximidades  dos  plantios  de  café.  Para  cada 
 sistema  estudado  foram  estabelecidas  aleatoriamente  quatro  parcelas  e  em  cada  parcela  foram  coletadas 
 amostras  de  solo  na  profundidade  0-10  cm.  Para  cada  amostra  composta  foram  coletadas  10  amostras 
 simples  por  sistema,  totalizando  quatro  repetições  por  sistema  estudado.  As  amostras  foram  peneiradas  em 
 malha  de  2  mm,  em  seguida  foram  determinadas  o  carbono  da  biomassa  microbiana,  pelo  método  da 
 fumigação-extração  segundo  Vance  et  al.  (1987),  respiração  acumulada  do  solo,  considerado  ser  o  C-CO  2 
 liberado  segundo  Jenkinson  e  Powlson  (1976).  Para  o  carbono  orgânico  do  solo  utilizou-se  o  método 
 oxidação  úmida,  proposto  por  Walkley-Black  (1982).  A  partir  dos  dados  obtidos,  foram  calculados  o 
 quociente  metabólico  (qCO  2  )  e  o  quociente  microbiano  (qMIC).  O  qCO  2  foi  obtido  a  partir  da  relação 
 entre  a  respiração  acumulada  do  solo  e  o  carbono  da  biomassa  microbiana,  segundo  Anderson  e  Domsch 
 (1993). O qMIC foi obtido pela relação entre o carbono da biomassa microbiana e o carbono orgânico total. 

 Os  dados  foram  analisados  quanto  à  homogeneidade  das  variâncias  dos  erros  e  quanto  à  normalidade.  Os 
 dados  paramétricos  foram  submetidos  à  análise  de  variância,  segundo  um  delineamento  inteiramente 
 casualizado com quatro repetições. Quando a ANOVA mostrou resultado significativo no teste F (p < 5 
 %),  as  médias  foram  comparadas  pelo  teste  de  Fisher  a  5%  de  significância.  As  análises  foram  realizadas 
 com o auxílio do programa estatístico XLSTAT® Versão 19.2.2 (ADDINSOFT, 2019). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  teores  de  carbono  orgânico  do  solo  (COS)  mostraram  diferenças  significativas  entre  os  sistemas 
 estudados  (Tabela  1).  A  FN  apresentou  as  maiores  médias,  seguida  do  SAF  G  e  MC,  os  quais  não 
 apresentaram  diferenças  entre  si.  O  SAF  C  apresentou  a  menor  média  entre  todos  os  sistemas.  A  presença 
 da  árvore  de  grevílea  no  SAF  G  deve  ter  sido  um  fator  preponderante  para  os  maiores  teores  de  COS,  uma 
 vez  que  essa  espécie  proporciona  grandes  entradas  de  serapilheira  no  solo  de  acordo  com  a  sua  fisiologia 
 (MARTINS  et  al.,  2004).  Os  menores  teores  de  COS  observados  no  SAF  C  mesmo  com  a  presença  de 
 componente  arbóreo,  pode  ter  relação  com  o  amplo  espaçamento  adotado  entre  renques  (16,5  m),  que 
 promove a diminuição do acúmulo de serapilheira. 

 Dentre  os  sistemas  de  café  (Tabela  1),  o  SAF  C  apresentou  maior  teor  de  CBM,  seguido  do  SAF  G  e  MC 
 que  apresentaram  os  menores  resultados  de  CBM  e  não  se  diferenciaram.  Este  resultado  não  foi  esperado, 
 visto  que  sistemas  com  espécies  leguminosas,  assim  como  a  grevílea,  propiciam  aumentos  da  biomassa 
 microbiana  do  solo  quando  comparados  a  sistemas  agrícolas  convencionais,  dada  a  maior  qualidade 
 nutricional  da  serapilheira  destas  espécies  (COSTA,  2014).  Isso  sugere  que  outros  fatores  estariam 
 influenciando  a  imobilização  de  carbono  pela  BM  no  SAF  G.  Uma  possibilidade  é  o  microclima  provocado 
 pelo  sombreamento  da  grevílea,  que  devido  à  idade  do  sistema  que  provocou  uma  estabilização  da  BM.  A 
 respiração  acumulada  do  solo  (RAS)  seguiu  o  mesmo  padrão  do  COS,  com  menores  resultados  no  MC  e 
 SAF  C  em  relação  à  FN,  que  por  sua  vez  não  se  diferiu  do  SAF  G  (Tabela  1).  Isso  denota  que  a  elevação  da 
 RAS  no  SAF  G  e  FN  está  relacionada  à  disponibilidade  de  matéria  orgânica  no  solo,  que  é  substrato  para  a 
 atividade  dos  microrganismos.  Segundo  Meireles  et  al.  (2019),  maiores  valores  de  RAS  são  atribuídos  a 
 uma  elevação  da  taxa  de  mineralização  de  C,  que  pode  divergir  tanto  para  o  efluxo  de  C  do  solo  para  a 
 atmosfera, como também para a incorporação deste elemento na biomassa microbiana. 

 Tabela  1.  Carbono  orgânico  do  solo,  carbono  da  biomassa  microbiana  do  solo,  quociente  metabólico,  quociente 
 microbiano,  do  solo  em  três  sistemas  de  cultivo  de  café  e  floresta  nativa,  no  município  de  Barra  do  Choça  –  Bahia, 
 fevereiro de 2021 

 SAF  G:  sistema  agroflorestal  de  café  com  grevílea;  SAF  C:  sistema  agroflorestal  de  café  com  cedro;  MC: 
 monocultivo de café; FN: floresta nativa; COS: carbono orgânico do solo; CBM: carbono da biomassa 



 microbiana do solo; RAS: respiração acumulada do solo; qCO2: quociente metabólico; qMIC 
 –  quociente  microbiano.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna,  não  diferem  estatisticamente  entre  si 
 pelo teste Fisher a 5% de significância. 

 Seguindo  padrão  contrário  ao  CBM,  o  maior  valor  de  qCO  2  foi  observado  no  SAF  G  e  MC,  embora  este 
 último  não  tenha  se  distinguido  da  floresta  nativa  (Tabela  1).  Isso  sugere  que  as  condições  desses  sistemas 
 propiciam  uma  condição  mais  estressante  para  a  população  microbiana,  demandando  uma  quantidade 
 maior  de  energia  para  a  decomposição.  Altos  índices  de  quociente  metabólico  indicam  menor  eficiência  da 
 biomassa  microbiana  na  imobilização  de  carbono,  liberando  mais  CO  2  para  a  atmosfera  (BARRETO  et  al., 
 2008).  Por  sua  vez,  os  menores  resultados  de  qCO  2  observados  no  SAF  C  e  na  FN  indicam  uma  maior 
 disponibilização  de  recursos  no  sistema  e  que  menos  CO  2  foi  perdido  pela  respiração.  Em  concordância 
 com  os  resultados  discutidos  anteriormente,  os  sistemas  MC  e  SAF  G  tiveram  menores  valores  de  qMic  em 
 relação  ao  SAF  C  e  FN  (Tabela  1).  Valores  reduzidos  de  quociente  microbiano,  inferiores  a  1%,  como 
 observados  no  SAF  G  e  MC,  indicam  que  existe  algum  fator  limitante  à  atividade  microbiológica  no  solo 
 sob  esses  sistemas,  provavelmente  advinda  de  desequilíbrios  funcionais  no  ambiente,  que  se  refletiu  na 
 menor  utilização  de  carbono  pela  microbiota  do  solo  (JAKELAITIS  et  al.,  2008;  BARRETO-GARCIA  et 
 al., 2021). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  resultados  deste  estudo  confirmam  que  os  teores  de  COS  e  os  atributos  biológicos  do  solo  são 
 indicadores  sensíveis  para  detectar  alterações  nos  sistemas  de  cultivo  de  café.  A  presença  do  componente 
 arbóreo  nos  sistemas  produtivos  de  café  provocaram  alterações  na  atividade  dos  microrganismos, 
 impactando  positivamente  nos  atributos  biológicos  do  solo.  O  maior  teor  de  COS  do  SAF  G  demonstra  que 
 a  prática  agroflorestal  influencia  positivamente  a  atividade  dos  microrganismos  no  solo  por  meio  da 
 influência  deste  atributo.  Os  menores  teores  de  carbono  orgânico,  biomassa  microbiana  e  qMIC  observados 
 no  MN  indicam  a  influência  negativa  de  ambientes  menos  diversificados  nos  indicadores  biológicos  do 
 solo.  O  SAF  C  apresentou  altos  teores  de  CBMS,  de  RAS  em  relação  ao  MN,  o  que  demostra  que  este 
 sistema  é  eficiente  em  manter  as  atividades  microbianas  do  solo.  A  tendência  de  melhoria  da  qualidade  do 
 solo  em  sistemas  agroflorestais  em  relação  ao  monocultivo  é  especialmente  importante  ao  avaliar  cenários 
 de  sistemas  de  cultivo  no  Planalto  da  Conquista,  que  é  bastante  diverso  e  envolve  várias  práticas  que 
 podem impactar severamente a sustentabilidade da cultura. 
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 Resumo 

 O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  influência  de  diferentes  sistemas  de  cultivo  de  café  na  proporção  e 
 morfologia  de  diferentes  classes  de  agregados  do  solo.  O  estudo  foi  realizado  em  três  sistemas 
 agroflorestais  (SAF)  de  café:  (1)  SAF  de  cedro,  sibipiruna  e  café,  (2)  SAF  de  mogno,  café  e  banana,  e  (3) 
 SAF  biodiverso.  Uma  floresta  natural  e  um  monocultivo  de  café  foram  utilizados  como  referência.  Foi  o 
 fracionamento  seco  realizado  em  campo,  com  obtenção  de  quatro  classes  de  agregados:  (1)  maiores  que  6 
 mm,  (2)  entre  6  e  4  mm,  (3)  entre  4  e  2  mm  e  (4)  menores  que  2  mm.  As  amostras  foram  coletadas  na 
 camada  de  0–10  cm.  A  avaliação  morfológica  (gênese)  dos  agregados  foi  realizada  somente  na  classe 
 maior  que  6  mm.  O  sistema  biodiverso  apresentou  maiores  percentuais  de  agregados  da  classe  >  6  mm  do 
 que  os  demais  sistemas.  Já  para  a  classe  6-4  mm,  a  floresta  natural  foi  superior  aos  demais,  mas  esta 
 assemelhou  ao  sistema  agroflorestal  de  café,  cedro  e  sibipiruna  na  classe  4-2  mm.  Os  diversos  sistemas  de 
 uso  da  terra  produziram  efeito  significativo  sobre  as  vias  de  formação  de  agregados,  com  maior 
 participação  dos  agregados  biogênicos,  seguidos  pelos  intermediários  e  fisiogênicos.  O  tipo  de  sistema 
 interfere  significativamente  nas  classes  de  agregados  e  nas  proporções  relativas  dos  diferentes  tipos  de 
 agregados, com maiores contribuições dos biogênicos para a massa total de agregados. 

 Palavras-chave:  Sistemas  biodiversos;  morfologia  de  agregados;  classe  de  agregados; 
 manejo conservacionista. 

 INTRODUÇÃO 

 A  mudança  de  um  monocultivo  para  um  sistema  agroflorestal  pode  trazer  benefícios  a  curto  prazo  e  a 
 longo  prazo  (RIGAL  et  al.,  2020;  TEXEIRA  et  al.,  2021).  Dentre  estes  benefícios  estão  a  adição  constante 
 de  matéria  orgânica  que  condiciona  de  forma  favorável  o  meio  físico  do  solo,  melhorando  as  condições  de 
 infiltração  e  retenção  de  água  (FAO,  1995).  Além  disso,  o  sistema  agroflorestal  apresenta  uma  qualidade 
 física  superior  por  proporcionar  menor  densidade,  maior  porosidade,  menor  resistência  à  penetração  e 
 maior agregação (CARVALHO et al.,2004). 

 A  agregação  pode  ser  influenciada  por  vários  fatores,  dentre  os  quais  estão  os  organismos  do  solo, 
 composição  fitossociológica,  raízes,  agentes  inorgânicos,  manejo  adotado  e  variáveis  abióticas  (ROSSI  et 
 al.,2016).  Esses  diversos  fatores  podem  interagir  e  atuar  na  estabilização  dos  agregados  (SIX  et  al.,  2004; 
 BRONICK  &  LAL,  2005;  RILLING  &  MUMMEY,  2006).  A  formação  de  agregados  no  solo  pode  ter 
 diversas  origens  e  a  mais  comum  é  a  denominada  via  biogênica,  onde  ocorre  uma  participação  significativa 
 da  fauna  do  solo,  dos  microrganismos  e  também  das  raízes  das  plantas.  Quando  não  há  uma  clara  distinção 
 entre  a  via  fisiogênica  (ciclos  de  umedecimento  e  secagem)  e  biogênica,  os  agregados  são  considerados 
 intermediários  (BATISTA  et  al.,  2013).  O  aumento  da  diversidade  e  quantidade  de  flora  e  fauna  do  solo  são 
 importantes para melhorar a agregação. 

 Diante  do  exposto,  os  objetivos  deste  trabalho  foi  avaliar  a  influência  de  diferentes  sistemas  de  cultivo  de 
 café na proporção e morfologia de diferentes classes de agregados do solo. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  área  de  estudo  localiza-se  na  Fazenda  Produtiva,  município  de  Ibicoara,  situada  ao  sul  do  Parque  Nacional 
 Chapada  Diamantina-  Bahia,  nas  coordenadas:  13°  24'  41''  de  latitude  Sul  e  41°  16'  58''  de  longitude  Oeste.  A 
 região  de  estudo  tem  relevo  plano  a  levemente  ondulado,  altitude  média  de  1028  m  e  clima  tropical  de  altitude 
 (Cwb),  segundo  classificação  de  Köppen.  Os  valores  médios  de  temperatura  e  precipitação  são  de  20ºC  e  de 
 977 mm, respectivamente. O solo é classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo (EMBRAPA, 2018). 



 O  estudo  foi  realizado  em  três  sistemas  agroflorestais  (SAF)  de  café:  (1)  SAF  de  cedro,  sibipiruna  e  café 
 (CCS),  (2)  SAF  de  mogno,  café  e  banana  (CBM),  e  (3)  SAF  biodiverso  com  banana,  cacau,  mangueira, 
 mogno  e  café  (BIO).  Uma  floresta  natural  (FN)  e  um  monocultivo  de  café  (MN)  foram  utilizados  como 
 referência. 

 Em  campo  (no  local  da  coleta),  foi  realizado  o  fracionamento  em  classes  de  agregados,  no  qual  o  solo  foi 
 submetido  a  um  peneiramento  por  meio  da  utilização  de  um  conjunto  de  peneiras  de  6,  4  e  2  mm.  Com  o 
 fracionamento  obteve-se  quatro  classes  de  agregados:  (1)  maiores  que  6  mm,  (2)  entre  6  e  4  mm,  (3)  entre 
 4  e  2  mm  e  (4)  menores  que  2  mm.  Posteriormente  a  separação,  as  classes  de  agregados  foram  secas  em 
 estuda a 60º e, em seguida, pesadas, determinando-se sua porcentagem relativa. 

 As  amostras  foram  coletas  na  camada  de  0–10  cm  e  a  avaliação  morfológica  dos  agregados  foi  realizada 
 somente  na  classe  maior  que  6  mm.  No  laboratório,  os  agregados  foram  observados  sob  lupa  e  separados  à 
 mão  em  frações  morfológicas,  conforme  as  definições  de  Bullock  et  al.  (1985),  em:  fisiogênicos,  que 
 apresentam  formas  angulares;  biogênicos,  que  apresentam  formas  arredondadas  provenientes  da  passagem 
 pelo  trato  intestinal  de  indivíduos  da  macrofauna  do  solo,  principalmente  Oligochaeta  (minhocas),  ou 
 identificados  pela  visualização  de  raízes;  e  intermediários,  reconhecidos  por  possuírem  forma  indefinida, 
 que  podem  ter  passado  pela  via  biogênica  de  formação,  porém  tiveram  perda  da  forma  arredondada  pelo 
 envelhecimento  ou  pela  via  fisiogênica.  Após  essa  separação,  os  agregados  foram  secos  em  estufa,  a  65°C, 
 até a obtenção do peso constante. 

 Os  dados  foram  testados  quanto  a  normalidade  (teste  de  Kolmogorov-Smirnov,  5%)  e  homogeneidade 
 (teste  de  Bartlett,  5%).  Após  verificar  a  normalidade  e  homogeneidade  dos  dados,  realizou-se  a  análise  de 
 variância e, posteriormente, as médias foram avaliadas pelo teste de Fisher (LSD), a 5% de significância. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  sistema  BIO  apresentou  maiores  percentuais  de  agregados  da  classe  >  6  mm  (Tabela  1)  do  que  os  demais 
 sistemas.  Já  para  a  classe  6-4  mm,  a  FN  foi  superior  aos  demais,  e  igualou-se  ao  CCS  na  classe  4-2  mm. 
 Esse  último  sistema  apresentou  uma  maior  contribuição  para  a  classe  <  2  mm,  seguido  do  MN  e  do  CBM, 
 que  não  se  diferenciou  da  FN.  Portella  et  al.,  (2012)  verificaram  que  existe  uma  tendência  de  encontrar 
 classe  de  agregados  maiores  para  solos  com  menor  interferência  e  classes  menores  para  solos  com  maior 
 perturbação no solo, corroborando com os resultados observados no presente estudo. 

 A  maior  proporção  dos  agregados  maiores  está  relacionada  à  contribuição  da  matéria  orgânica  e  depende 
 do  uso  do  solo.  Embora  a  floresta  natural  seja  um  sistema  de  referência,  caracterizado  pela  alta  adição  de 
 resíduos  vegetais,  biomas  como  a  Caatinga  podem  apresentar  menor  aporte  de  resíduos  vegetais  durante  o 
 período  seco  em  decorrência  de  sua  adaptação  ao  ambiente  com  baixa  precipitação,  o  que  diminui  os  teores 
 de  matéria  orgânica  no  solo.  Este  mecanismo  pode  ter  interferido  na  formação  de  agregados  maiores  que  6 
 mm,  uma  vez  que  a  matéria  orgânica  funciona  como  um  agente  ligante  muito  importante  para  a  formação 
 de  agregados  e  portanto  resultando  em  menor  percentual  de  agregados  maiores  que  6  mm  para  a  essa 
 floresta.  Segundo  Monroe  et  al.  (2021),  no  solo  da  Caatinga,  ocorre  um  efeito  ambiental  derivado  das 
 variações  da  fisionomia,  densidade  e  tamanho  das  plantas  que  ocasionam  baixo  acúmulo  de  resíduos 
 vegetais  e  maior  taxa  de  decomposição.  Apesar  dessa  constatação  para  a  classe  maior  que  6  mm,  a  FN 
 obteve maiores porcentagens de agregados no intervalo de 6-4 e 4-2 mm (Tabela 1). 

 Tabela 1.  Proporção de agregados em sistema agroflorestal  de café e floresta natural. 

 Café,  cedro  e  sibipiruna  (CCS),  café,  banana  e  mogno  (CBM),  biodiverso  (BIO),  floresta  natural  (FN)  e 
 monocultivo  (MN).  Letras  iguais  minúsculas  na  coluna,  que  comparam  os  sistemas  em  cada  classe  de 
 agregado não diferem entre si pelo teste de Fisher a 5 % de probabilidade. 

 Os  diferentes  sistemas  de  uso  da  terra  produziram  efeito  significativo  sobre  as  duas  origens  morfológicas 
 (vias de formação de agregados), com maior contribuição dos agregados biogênicos (Tabela 2), seguidos 



 pelos  intermediários  e  fisiogênicos.  A  floresta  natural  e  o  monocultivo  apresentaram  valores  superiores  de 
 agregados  biogênicos  e  menor  percentual  de  agregados  intermediários.  Os  agregados  fisiogênicos 
 apresentaram  maior  participação  no  sistema  biodiverso  (Tabela  2).  Em  suma,  na  maioria  dos  sistemas, 
 prevaleceu  a  seguinte  ordem  de  formação  de  agregados:  biogênico>intermediário>  fisiogênicos,  com 
 exceção da floresta natural e monocultivo. 

 Tabela 2.  Valores médios das frações de diferentes  origens (%) em sistema agroflorestal de café e floresta natural. 

 Café,  cedro  e  sibipiruna  (CCS),  café,  banana  e  mogno  (CBM),  biodiverso  (BIO),  floresta  natural  (FN)  e 
 monocultivo  (MN).  Letras  iguais  minúsculas  na  coluna,  que  comparam  os  sistemas  em  cada  classe  de 
 agregado não diferem entre si pelo teste de Fisher a 5 % de probabilidade. 

 A  predominância  de  agregados  biogênicos  em  comparação  aos  intermediários  e  fisiogênicos  dá-se  pela 
 composição  da  vegetação  dos  sistemas  analisados,  que  contribui  para  um  aporte  contínuo  de  matéria 
 orgânica  e,  consequentemente,  induz  uma  atuação  ativa  da  fauna  edáfica  (Schultz  et  al.,  2019).  Batista  et  al. 
 (2013)  verificaram  que  a  predominância  da  formação  dos  agregados  são  variáveis  de  acordo  com  o  tipo  de 
 manejo  e  também  da  época  do  ano.  Além  disso,  a  dominância  dos  agregados  biogênicos  tem  relação  com 
 condições  favoráveis  a  fauna  edáfica,  que  são  os  principais  responsáveis  pela  formação  desses  agregados, 
 com  destaque  para  componentes  da  macrofauna,  como  os  Oligochaetas  que  são  importantes  engenheiros  do 
 ecossistema  e  atuam  na  formação  de  agregados  ricos  em  matéria  orgânica  .  Schultz  et  al.  (2019),  avaliando 
 a  influência  da  floresta  e  de  gramíneas  na  formação  de  agregados,  também  observaram  a  predominância  de 
 agregados  biogênicos.  Adicionalmente,  Pinto  et  al.  (2021)  verificaram  que  a  proporção  de  agregados 
 biogênicos aumenta com a intensidade do manejo. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nos  sistemas  avaliados,  a  composição  do  sistema  interfere  significativamente  nas  classes  de  agregados.  O 
 sistema  biodiverso  proporcionou  maior  quantidade  de  agregados  maiores  que  6  mm  e  a  floresta  natural 
 uma predominância de agregados nas classes de 6-4 e 4-2 mm. 

 Nas  proporções  relativas  dos  diferentes  tipos  de  agregados  morfológicos,  os  agregados  biogênicos 
 apresentam  maior  contribuição  para  a  massa  total  de  agregados  devido  a  diversidade  da  vegetação, 
 presença  de  gramíneas  e  condições  favoráveis  para  a  atuação  da  fauna  do  solo,  principal  responsável  pela 
 origem desse tipo de agregado. 
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 Resumo 

 Soil  aggregates  play  an  important  role  in  reducing  soil  organic  carbon  (SOC)  and  total  soil  nitrogen  (TN) 
 losses,  as  they  function  as  a  physical  barrier  to  the  decomposition  of  soil  organic  matter  (SOM).  The  SOM 
 protection  mechanism  can  be  enhanced  by  implementing  cacao  agroforestry  systems  (cacao-AFSs).  The 
 objective  of  this  study  was  to  evaluate  the  contribution  of  different  cacao-AFSs,  natural  forest  and  pasture 
 to  stabilizing  SOC  and  TN  inside  water-stable  aggregates.  The  distribution  and  the  SOC  and  TN  occluded 
 in  the  macro  and  microaggregates  in  1  m  of  depth  were  determined.  Soil  samples  were  collected  at  six 
 depths  (0-10,  10-20,  20-40,  40-60,  60-80,  80-100  cm).  Thus,  the  soil  samples  were  passed  through  a  2000 
 µm  sieve  and  fractionated  into  three  aggregate  classes  were  obtained  (2000-250  µm;  250-53  µm;  <53  µm). 
 The  macro  (2000-250  µm)  and  microaggregates  (250-53  µm)  were  sonified  to  quantify  the  SOC  and  TN 
 occluded  in  the  soil  aggregates.  Macroaggregates  were  superior  to  microaggregates  in  the  superficial 
 layers.  However,  this  trend  was  reversed  with  an  increase  in  depth.  In  general,  42%  of  the  SOC  stock  and 
 59%  of  the  TN  stock  were  occluded  in  the  soil  aggregates.  Implementing  conservationist  management 
 practices and the use of perennial systems physically protected the amount of C and N. 

 Palavras-chave:  Cacao; rubber; sonication; soil organic  matter; aggregates stability 

 INTRODUÇÃO 

 The  stabilization  of  soil  aggregates  can  be  understood  as  a  decrease  in  the  potential  of  soil  organic  matter 
 (SOM)  loss  through  microbial  respiration,  erosion  or  leaching  (Sollins  et  al.  1996).  The  persistence  of 
 SOM  influences  the  retention  of  soil  organic  carbon  (SOC)  and  total  nitrogen  (TN)  in  agroecosystems  and 
 depends  on  three  factors:  (i)  the  molecular  diversity  of  the  residues,  which  are  dependent  on  the  carbon  (C) 
 and  nitrogen  (N)  levels;  (ii)  the  temporal  variability  of  abiotic  factors  which  can  reduce  the  adaptation  of 
 decomposing microorganisms to variations in the environment; and 
 (iii)  the  spatial  heterogeneity  of  the  substrate  within  stable  aggregates,  which  increases  the  energy  demand 
 of  decomposing  microorganisms  when  searching  for  food  (Lehmann  et  al.  2020).  Physical  protection  is 
 considered  to  be  one  of  the  most  important  mechanisms  for  stabilizing  SOM  in  aggregates  (Six  et  al.  2004; 
 Six  and  Paustian  2014)  and  determining  the  C  and  N  levels  in  different  aggregate  sizes  and  depths  in  the 
 soil profile can help to estimate the potential of agroecosystems to sequester these elements. 

 Thus,  the  objective  of  this  study  was  to  evaluate  the  contribution  of  different  cacao-AFS,  natural  forest  and 
 pasture  area  to  stabilizing  the  SOC  and  TN  inside  water-stable  aggregates.  To  do  so,  the  SOC  and  TN 
 distribution and stock occluded in the macro and microaggregates in 1 m of depth were determined. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 The  soil  samples  were  collected  in  the  municipality  of  Uruçuca  (14°  35’  34’’  S  39°  17’  02’’  W),  in  the 
 south  of  the  state  of  Bahia,  Brazil.  The  study  areas  are  climatically  classified  as  Af  according  to  the 
 Köppen classification. The soil is classified as Ultisol (Soil Survey Staff 2014). 
 The  seven  land  use  systems  used  in  this  study  was:  pasture  (PA),  natural  forest  (NF),  agroforestry  system 
 based  on  Theobroma  cacao  in  thinned  forest  named  cacao  cabruca  (CA),  Erythrina  glauca  and  Theobroma 
 cacao  agroforestry  system  (CE),  Hevea  brasiliensis  and  Theobroma  cacao  agroforestry  system  40  years  old 
 (CR),  Hevea  brasiliensis  e  Theobroma  cacao  agroforestry  system  4  years  old  at  replacing  pasture  (CRP) 
 and Theobroma cacao agroforestry system 4 years old at replacing pasture (CRF). 

mailto:paulomonroes@gmail.com


 First,  four  uniform  plots  (30  ×  30  m)  in  the  central  part  of  each  land  use  system  were  delimited,  separated 
 from  each  other  by  at  least  100  m.  Trenches  (1  ×  1  ×  1.5  m)  were  then  opened  between  the  lines  of  the 
 plants in each plot. The soil was collected at six depths (0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 and 80-100 cm). 
 Soil  samples  from  each  depth  were  air-dried  and  sieved  through  a  2000  µm  sieve.  Next,  the  volumetric  ring 
 method was used to determine soil density. 
 The  fractionation  into  aggregate  classes  was  carried  out  according  to  the  procedure  described  by  Elliot 
 (1986)  (adapted  by  Gama-Rodrigues  et  al.  2010;  Vicente  et  al.  2019).  Two  aggregate  classes  were  obtained 
 by  fractionation:  macroaggregates  (2000-250  µm),  microaggregates  (250-53  µm)  and  a  fraction  containing 
 silt  +  clay  (<53  µm).  All  fractions  were  dried  in  a  forced  air  oven  at  60ºC  for  72  hours,  and  the  weighted 
 percentage of each fraction was calculated. 
 In  sonification  of  the  aggregate  classes  process  was  applied  energy  a  38%  amplitude  for  10  minutes  with  a 
 Model  500  Sonifier  (Fisher  Scientific,  Hampton,  New  Hampshire).  The  fraction  after  sonification  was 
 called the aggregate organic matter (AOM) (Sarkhot et al. 2008; Gama-Rodrigues et al. 2010). 
 The  SOC  and  TN  concentration  occluded  in  macro  and  microaggregates  were  determined  by  dry 
 combustion  in  an  automated  elementary  Perkin-Elmer  Series  II  2400  CHNS/O  analyzer  system  and  the 
 stock was calculated. 
 Data  were  assessed  using  the  normality  test  (Kolmogorov-Smirnov  test,  5%  probability)  and  homogeneity 
 (Bartlett  test,  5%  probability).  The  data  were  analyzed  using  the  Scott-Knott  average  grouping  method  for 
 comparing the SOC and TN stock at 5% of probability. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 In general, 42% of the SOC stock and 59% of the TN stock were occluded in the soil aggregates (macro 
 +  microaggregates)  (Fig  1a  and  1b).  Similar  amounts  have  also  been  reported  by  Salgado  et  al.  (2019)  in 
 Ultisol  in  the  south  of  Bahia,  where  the  secondary  forest,  açaí  (Euterpe  oleracea)  +  rubber  AFS  and  pasture 
 accumulated  35%,  41%  and  35%  of  carbon  in  macro  +  microaggregates  in  1  m  of  depth,  respectively.  The 
 OC  MA+MI  stock at 1 m of depth was similar between  the systems studied (average of 
 61.0 Mg ha  -1  ) and higher than the CRP system (Fig.1a).  NF and CA had a higher ON  MA + MI  stock 

 (average of 13.8 Mg ha  -1  ) than the other systems,  which had an average of 7.4 Mg ha  -1  (Fig.1b). 

 Fig.  1.  Contribution  of  (a)  OC  MA+MI  and  (b)  ON  MA+MI  in  TN  up  to  1  m.  PA  -  pasture;  NF  –  natural  forest; 
 CA  –  cacao  cabruca;  CE-  cacao+erythrina;  CR  -  cacao+rubber  tree;  CRP  –  cacao+rubber  tree  system 
 replacing  a  pasture  area;  CRF  -  cacao+rubber  tree  system  replacing  a  natural  forest.  Equal  letters  at  the 
 same size fraction are not statistically differ by Scott Knott test at 5% probability. 

 On  the  other  hand,  lower  occluded  carbon  values  in  macro  +  microaggregates  of  Ultisol  were  found  by 
 Vicente  et  al.  (2019)  in  secondary  forest  (18%),  rubber  plantation  (9%)  and  pasture  (11%),  and  higher 
 values  (average  of  26%)  in  eucalyptus  plantations  between  3  to  5  years  of  age.  The  magnitude  of  carbon 
 protection  in  soil  aggregates  depends  on  several  factors  such  as  species  composition,  age  at  planting  and 
 management of land use systems (Zhong et al. 2019). 



 It  is  expected  that  physically-protected  carbon  and  nitrogen  in  macroaggregates  will  have  a  longer  half-  life 
 in  agroforestry  systems  (such  as  those  evaluated  in  this  study)  as  long  as  conservation  management  is 
 maintained.  Since  the  macroaggregates  are  kept  in  low  turnover,  as  occurs  in  perennial  systems,  the  amount 
 of  free  microaggregates  is  lower,  keeping  C  and  N  protected  in  microaggregates  within  macroaggregates 
 (Lenka  and  Lal  2013).  Soils  with  a  clay  texture  tend  to  follow  the  hierarchy  of  aggregates  proposed  by 
 Oades  (1984),  in  which  macroaggregates  are  formed  by  temporary  agents  such  as  fine  roots  and  fungi 
 hyphae,  in  which  microaggregates  are  formed  inside.  This  process  is  an  important  mechanism  for  the 
 physical  protection  of  organic  matter  in  the  soil  and  directly  impacts  the  natural  cycle  of  C  and  N  in  the 
 environment (Villasica et al. 2018). 

 The  greater  amount  of  OC  MA+MI  in  the  cacao-rubber-AFS  plantation  implanted  under  NF  (CRF)  than 
 under  PA  (CRP)  indicates  that  the  quality  of  the  added  vegetation  residues  can  alter  the  resilience  of  this 
 system.  It  is  likely  that  the  low  molecular  diversity  of  SOM  in  the  CRP  due  to  the  addition  of  plant  residues 
 from  only  one  species  in  the  PA  increased  microbial  decomposition  compared  to  the  CRF.  According  to 
 Lehmann  et  al.  (2020),  molecular  diversity  is  a  mechanism  which  controls  the  microbial  decomposition  of 
 residues  in  the  soil  and  the  lower  the  molecular  diversity,  the  lower  the  metabolic  cost  of  the 
 decomposition,  which  stimulates  soil  carbon  losses.  On  the  other  hand,  NF  is  characterized  by  the  high 
 diversity  of  tree  and  shrub  species  with  different  qualities  of  plant  residues,  which  influences  specific 
 ecological  niches,  increases  biological  diversity  and  keeps  the  decomposition  rate  constant.  Additionally,  it 
 was  possible  to  notice  that  the  preservation  of  greater  amounts  of  ON  MA+MI  only  occurred  in  NF  and  CA 
 (Fig.1b)  which  have  a  canopy  structure  and  a  diversity  of  similar  species,  since  CA  is  an  agroforestry 
 system  formed  by  cacao  planted  under  thinned  natural  forest.  This  reinforces  understanding  the  real 
 contribution  of  agroforestry  systems  to  C  and  N  sequestration  by  soil  aggregates.  Older  cacao-AFSs 
 evaluated  in  this  study  can  be  considered  stabilized  in  terms  of  nutrient  cycling  and  soil  biological 
 processes.  The  added  plant  residues  increased  the  carbon  stock  mainly  in  the  superficial  layers  because 
 these  are  perennial  systems  which  have  undergone  changes  in  the  physical  attributes  of  the  soil  only  during 
 the  implantation  period  (Monroe  et  al.  2016).  Cacao-AFSs  constantly  provide  litter  (7.0  Mg  ha  -1  of  only 
 cacao)  after  several  years  of  stabilization,  which  results  in  releasing  large  amounts  of  C  similar  to  NF 
 (Gama-Rodrigues  et  al.  2011).  Thus,  the  largest  C  stock  in  the  soil  maintaining  the  edaphic  characteristics 
 directly  reflects  the  aggregation  (Qiu  et  al.  2015).  As  evidence  of  this  process,  the  SOC  was  directly 
 correlated with the increase in the size of the aggregates (r = 0.75, p<0.05) (Fig.2). 

 Fig.  2.  Mean  weight  diameter  (MWD)  in  relation  to  SOC  up  to  1  m.  PA  -  pasture;  NF  –  natural  forest;  CA 
 –  cacao  cabruca;  CE-  cacao+erythrina;  CR  -  cacao+rubber  tree;  CRP  –  cacao+rubber  tree  system  replacing 
 a pasture area; CRF - cacao+rubber tree system replacing a natural forest. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 The  results  obtained  support  the  hypothesis  that  cacao-based  agroforestry  systems  have  the  same  capacity 
 to maintain occluded C and N stocks in soil aggregates up to 1 m when compared to reference 



 ecosystems  such  as  NF  and  PA.  On  the  other  hand,  the  soil  tillage  during  the  implantation  period  of  the 
 cacao-AFS  after  conversion  reduces  the  amount  of  macroaggregates  and  increases  the  amount  of  free 
 microaggregates.  The  amount  of  SOC  previously  added  by  NF  decreases  OCMA  losses  after  conversion  to 
 cacao-AFS  compared  to  cacao-AFS  implanted  under  PA.  Maintaining  conservationist  management 
 practices,  as  well  as  implementing  perennial  systems  with  low  disturbance  in  the  soil  can  increase  the 
 amount of physically-protected C and N. 
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 Resumo 

 O  Brasil  é  responsável  por  um  terço  da  produção  mundial  de  café,  caracterizando-se  como  maior  produtor 
 e  exportador  do  produto.  O  manejo  conservacionista  do  café  pode  promover  a  diversificação  da 
 serapilheira  pela  entrada  de  diferentes  componentes  da  biomassa  vegetal,  favorecendo  o  aumento  da 
 qualidade  da  matéria  orgânica  do  solo.  O  presente  estudo  objetivou  avaliar  a  influência  de  diferentes 
 sistemas  de  cultivo  de  café  nos  teores  de  carbono  orgânico  do  solo  (COS)  e  carbono  lábil  (CL).  O  trabalho 
 foi  conduzido  no  distrito  de  Lucaia,  pertencente  ao  município  de  Planalto,  no  estado  da  Bahia.  Foram 
 avaliados  três  sistemas:  (1)  sistema  agroflorestal  de  café  (  Coffea  arabica  L.)  com  grevílea  (  Grevillea 
 robusta)  (SAF),  (2)  consórcio  de  café  (  Coffea  arabica  L.)  com  banana  (  Musa  spp.  )  (CCB)  e  (3)  floresta 
 nativa  (FN).  Em  cada  sistema,  foram  delimitadas  quatro  parcelas  de  20  x  25  m,  nas  quais  foi  realizado  a 
 coleta  de  amostras  de  solo.  A  determinação  do  CL  e  COS  foi  realizada  por  oxidação  úmida  com  dicromato 
 de  potássio  e  permanganato  de  potássio,  respectivamente.  Os  sistemas  de  cultivo  de  café  ocasionaram 
 redução  dos  teores  do  COS  quando  comparados  à  floresta  nativa,  resultado  da  diminuição  da  quantidade  da 
 matéria  após  a  conversão.  O  SAF  mostrou-se  mais  favorável  à  manutenção  de  frações  lábeis  da  matéria 
 orgânica  do  solo  do  que  o  CCB,  com  maiores  índices  de  labilidade,  provavelmente  resultado  do  maior 
 acúmulo de serapilheira, adubação orgânica e da menor influência dos resíduos da  Grevillea robusta  . 

 Palavras-chave:  Manejo conservacionista; carbono orgânico; carbono lábil 

 INTRODUÇÃO 

 O  cultivo  do  café  é  uma  das  atividades  agrícolas  mais  importantes  do  mundo  nos  aspectos  sociais  e 
 econômicos.  O  Brasil  é  responsável  por  um  terço  da  produção  mundial,  caracterizando-se  como  maior 
 produtor  e  exportador  do  produto.  O  Nordeste  brasileiro  produziu  3,99  milhões  de  sacas  em  na  safra 
 2020/2021  (Conab,  2020),  em  lavouras  conduzidas  sob  manejo  convencional.  Atualmente  tem-se  discutido 
 a  sustentabilidade  desses  sistemas,  já  que  práticas  de  cultivo  intensivo  contínuo  propiciam  alta  incidência 
 de  radiação  solar,  aceleração  da  decomposição  da  matéria  orgânica  e  desestruturação  do  solo  (Okolo  et  al.  , 
 2020; Nwite  et a  l., 2018). 

 O  aumento  da  diversidade  de  espécies  nos  agroecossistemas,  com  a  implantação  de  café  em  sistema 
 agroflorestal  (SAF)  ou  consórcio  com  outras  culturas  agrícolas  de  grande  porte,  pode  promover  funções 
 regulatórias  no  solo.  Por  exemplo,  essas  práticas  favorecem  a  manutenção  e/ou  diversificação  da  matéria 
 orgânica  do  solo  (MOS),  o  que  resulta  no  aumento  da  sua  qualidade  e  produtividade  das  culturas,  além  de 
 promover o armazenamento de carbono (Tisdal e Oades, 1982). 

 Diante  do  exposto,  o  presente  estudo  objetivou  avaliar  a  influência  de  diferentes  sistemas  de  cultivo  de  café 
 nos teores de carbono orgânico do solo e carbono lábil. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  no  distrito  de  Lucaia,  pertencente  ao  município  de  Planalto,  na  região  sudoeste  do 
 estado  da  Bahia.  A  região  possui  clima  Tropical  de  altitude,  Cwb,  segundo  a  classificação  de  Köppen,  com 
 temperatura  média  anual  de  19,2  °C,  pluviosidade  média  anual  de  750  mm.  O  solo  das  três  áreas  estudadas 
 pertence  a  uma  mesma  classe:  Latossolo  Amarelo  distrófico.  Foram  avaliados  dois  sistemas  produtivos  de 
 café  e  uma  área  de  vegetação  natural:  (1)  SAF  –  sistema  agroflorestal  de  café  (  Coffea  arabica  )  com 
 grevílea  (  Grevillea  robusta)  ,  com  21  anos  de  idade  e  adubação  orgânica  de  cobertura  com  32  mg  ha  -1  de 
 esterco  bovino;  (2)  CCB  –  consórcio  de  café  (  Coffea  arabica  )  com  banana  (  Musa  spp.),  com  21  anos  de 
 idade,  incluindo  uma  poda  drástica  do  café  (recepa)  aos  oito  anos  de  idade;  e  (3)  FN  –  floresta  nativa  com 
 cerca  30  anos  sem  interferência.  A  floresta  nativa  é  classificada  como  Floresta  Estacional  Semidecidual 
 Montana e possui área de aproximadamente 10 ha. 
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 A  amostragem  do  solo  foi  realizada  em  quatro  parcelas  de  20  x  25  m,  em  cada  sistema,  garantindo  uma 
 distância  mínima  de  20  metros  entre  as  parcelas.  Em  cada  parcela  10  amostras  simples  foram  coletadas 
 com auxílio de trado holandês para forma uma amostra composta na profundidade 0-10 cm. 

 Para  a  determinação  dos  teores  de  carbono  orgânico  do  solo  (COS)  foi  utilizado  aproximadamente  0,5  g  de 
 amostras  maceradas  em  gral  e  passadas  por  peneira  de  0,2  mm  (TFSA).  Empregou-se  a  técnica  de  oxidação 
 úmida com K2Cr2O7 0,167 mol L  -1  , em meio ácido (Yeomans e Bremner, 1988). 

 A  determinação  do  carbono  lábil  (CL)  foi  realizada  segundo  o  método  de  Blair  et  al.  (1995),  adaptado  por 
 Shang  e  Tiessen  (1997),  no  qual  utiliza-se  uma  solução  de  permanganato  de  potássio  (KMnO4)  0,033  mol 
 L  -1  como oxidante. 

 As  concentrações  COS  e  CL  foram  utilizadas  para  obter  o  índice  de  manejo  de  carbono  do  solo,  conforme 
 equação.  O  índice  de  manejo  de  carbono  (IMC)  foi  calculado  de  acordo  com  estudo  de  Blair  et  al.  (1995), 
 utilizando  a  equação  IMC  =  ICC  x  IL  x  100,  em  que  ICC  =  (COS  tratamento)  /  (COS  referência)  e  o  IL  = 
 (L  tratamento)  /  (L  referência),  que  por  sua  vez  L  =  CL  /  CNL.  CL  =  carbono  lábil  e  CNL  =  carbono  não 
 lábil obtido pela equação CNL = COS - CL. A FN foi utilizada como referência. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  sistemas  de  cultivo  de  café  propiciaram  redução  dos  teores  do  COS,  quando  comparados  à  floresta 
 nativa,  não  diferindo  entre  si  (Figura  1).  No  entanto,  não  foram  observadas  diferenças  significativas  quanto 
 ao  carbono  lábil  (CL)  e  carbono  não  lábil  (CNL).  O  fato  dos  sistemas  de  cultivo  de  café  terem  propiciado  a 
 redução  dos  teores  de  COS  em  relação  a  floresta  nativa  pode  ser  explicado  devido  ao  fato  da  conversão  de 
 sistemas  naturais  em  agroecossistemas  diminuirem  o  aporte  de  resíduos  vegetais  ou,  ainda,  uma 
 modificação  da  taxa  de  decomposição  da  matéria  orgânica  (Sá  et  al.  ,  2015).  Adicionalmente,  a  implantação 
 desses  sistemas  ocasiona  a  diminuição  da  diversidade  de  espécies  e  simplifica  a  estrutura  complexa  dos 
 nichos  ecológicos,  resultando  em  menor  acúmulo  de  serapilheira  e,  como  consequência,  menores  teores  de 
 MOS (Maestri  et al.  , 2013; Neto  et al.  , 2018). 

 Figura  1  –  Teores  de  carbono  lábil  (CL),  carbono  não  lábil  (CNL)  do  solo.  Letras  iguais  não  diferem  entre  si  pelo  teste 
 Fisher  LSD,  a  5%  de  probabilidade.  As  letras  acima  das  barras  correspondem  ao  carbono  orgânico  total,  soma  de 
 carbono lábil (CL) e carbono não lábil (CNL). CL+CNL=COS. 

 O  índice  de  manejo  de  carbono  (IMC)  foi  mais  expressivo  no  CCB  (100,28)  em  comparação  ao  SAF 
 (90,56)  (Tabela  1).  Sistemas  que  possuem  o  IMC  acima  de  100  geralmente  estão  associados  a  sistemas  que 
 mantém  os  resíduos  depositados  pelas  plantas  e  utilizam  adição  de  fertilizantes  (Lou  et  al.  ,  2011;  Sá 
 Moraes  et  al.  ,  2018),  enquanto  menores  valores  podem  indicar  impactos  negativos  no  manejo  do  COS. 
 Segundo  Hamer  et  al.  (2009),  fertilizantes  inorgânicos  podem  influenciar  a  entrada  de  C  ao  afetar  o 
 crescimento da cultura e, por sua vez, o resíduo retornado. Além disso, a adubação inorgânica pode 



 controlar  as  saídas  ao  afetar  a  atividade  microbiana  do  solo  pelo  aumento  de  disponibilidade  de  recursos. 
 Assim,  o  IMC  superior  a  100,  observado  no  sistema  CCB,  pode  ser  atribuído  à  adição  substancial  de 
 fertilização  inorgânica,  que  estaria  favorecendo  o  crescimento  da  cultura  e  propiciando  um  efeito  positivo 
 no  sequestro  de  COS.  Esse  padrão  denota  maior  capacidade  de  preservação  do  COS  por  esse  sistema, 
 mantendo a qualidade do solo na sua camada superficial. 

 Tabela  1  –  Relação  CL/COS  (CL  =  carbono  lábil;  COS  =  carbono  orgânico  total  do  solo),  índice  de  compartimento  de 
 carbono  (ICC),  labilidade  do  carbono  (L),  índice  de  labilidade  do  carbono  (IL)  e  índice  de  manejo  do  carbono  (IMC) 
 em  sistema  agroflorestal  de  café  com  Grevillea  robusta  (SAF),  consórcio  de  café  com  banana  (CCB)  em  relação  à 
 floresta nativa (FN) 

 O  SAF  apresentou  maiores  valores  para  a  relação  CL/COS  e  L  e  IL.  Os  valores  mais  expressivos  do  SAF 
 para  os  índices  de  CL/COS,  L  e  IL  (Tabela  1)  indicaram  que  este  sistema,  apesar  de  não  apresentar  um 
 IMC  superior,  estaria  favorecendo  o  aumento  de  frações  mais  lábeis  do  carbono  (Blair  et  al.  ,  1995;  Vieira 
 et  al.  ,  2007).  Isso  pode  ser  atribuído  à  maior  acúmulo  de  serapilheira  do  SAF  em  comparação  ao  CCB 
 (dados  não  apresentados).  Por  outro  lado,  a  presença  da  Grevillea  robusta  caracteriza-se  por  sua  baixa 
 qualidade  de  resíduos,  com  alta  concentração  de  polifenóis,  lignina  e  alta  relação  C/N  (Nyberg  et  al  ., 
 2002), o que não refletiu na diminuição da qualidade da MOS nesse sistema. 

 O  uso  de  adubação  orgânica  no  SAF  também  pode  ser  um  fator  preponderante  na  formação  de  frações  mais 
 lábeis  do  COS.  Nesse  sentido,  uma  série  de  estudos  sugere  que  a  aplicação  de  adubo  orgânico,  sozinho  ou 
 em  combinação  com  fertilizantes  inorgânicos,  mostra-se  eficaz  no  aumento  do  COS  e  suas  frações  (Blair  et 
 al.  , 2006; Lou  et al.  , 2011). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  sistemas  de  cultivo  de  café  propiciaram  redução  dos  teores  do  COS  quando  comparados  à  floresta 
 nativa, o que resulta na diminuição da quantidade da MOS após a conversão. 

 O  SAF  mostrou-se  mais  favorável  à  manutenção  de  frações  lábeis  da  matéria  orgânica  do  solo  do  que  o 
 CCB,  com  maiores  índices  de  labilidade,  resultado  do  maior  acúmulo  de  serapilheira,  adubação  orgânica  e 
 da  menor  influência  dos  resíduos  da  Grevillea  robusta  .  No  entanto,  a  continuidade  deste  estudo  é 
 imprescindível  para  corroborar  tais  afirmações.  Sugere-se  a  avaliação  da  qualidade  da  serapilheira  dos 
 agroecossistemas,  bem  como  a  determinação  das  taxas  de  perda  destes  resíduos  por  meio  do  estudo  da 
 biomassa microbiana e dos índices de decomposição. 
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 Resumo 
 A  introdução  dos  Sistemas  Agroflorestais  (SAF)  na  reforma  agrária  no  Vale  do  Paraíba  do  Sul  ocorreu  em  2013,  com  mutirões 
 organizados  pela  Rede  Agroflorestal.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  caracterizar  as  contribuições  dos  SAF  no  incremento  da 
 vegetação  arbórea  e  verificar  o  reforço  na  formação  de  um  corredor  ecológico  no  assentamento  Nova  Esperança  I,  em  São 
 José  dos  Campos  -  SP.  Foram  aplicadas  técnicas  de  sensoriamento  remoto  para  análise  NDVI  de  sete  unidades  de  produção 
 com  SAF  e  outras  sete  sem  SAF  a  fim  de  comparar  a  cobertura  do  solo.  O  maior  índice  de  área  recoberta  por  vegetação 
 arbórea  foi  obtido  nas  unidades  com  SAF,  enquanto  as  demais  apresentaram  os  maiores  índices  de  áreas  de  solo  exposto, 
 pastagens  degradadas,  gramíneas  e  agricultura.  Os  SAF  contribuem  com  a  formação  de  corredor  ecológico  que  liga  as  várzeas 
 do Rio Paraíba do Sul ao fragmento de Mata Atlântica na transição com a Serra da Mantiqueira. 

 Palavras-chave:  sensoriamento remoto; reforma agrária;  corredor ecológico; restauração florestal. 
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 INTRODUÇÃO 

 O  Vale  do  Paraíba  do  Sul  foi  a  primeira  fronteira  agrícola  do  Brasil  e  o  desmatamento  para  o  cultivo  de 
 cafeeiros  causou  o  desflorestamento  que  compromete  a  integridade  da  paisagem  e  coloca  em  risco  a 
 sustentabilidade do crescimento econômico. 

 Os  Sistemas  Agroflorestais  (SAF)  conciliam  os  fins  produtivos  com  reforço  da  segurança  alimentar 
 (O’Rourke  et  al.,  2017)  aos  interesses  da  restauração  florestal  (Padovezi  et  al.,  2018).  A  Agroecologia  é  a 
 base  metodológica  para  que  o  meio  rural  produza  alimentos  saudáveis  de  maneira  integrada  com  a  cidade, 
 trazendo melhorias difusas para toda a sociedade (Altieri, 2010). 

 No  Assentamento  de  Reforma  Agrária  Nova  Esperança  I,  em  São  José  dos  Campos  -  considerado  o 
 município  mais  populoso  e  com  o  IDH  mais  elevado  do  Vale  do  Paraíba  -,  os  SAF  tem  sido  um  meio  de 
 inclusão  social  para  famílias  camponesas  ao  redefinir  o  uso  do  solo,  restaurar  a  paisagem  e  reforçar  a 
 segurança alimentar e econômica de populações vulneráveis (Devide et al., 2020). 

 Em  2011,  um  grupo  de  pessoas  em  torno  da  Rede  Agroflorestal  do  Vale  do  Paraíba,  aqui  denominada 
 ‘Rede  Agroflorestal’,  introduziu  os  SAF  em  mutirões  no  Assentamento  Nova  Esperança  I.  Nesses  10  anos 
 de  atividades  o  engajamento  de  pessoas  da  cidade,  interessadas  em  participar  dos  mutirões,  resultou  na 
 formação  de  três  CSA  -  Comunidade  que  Sustenta  a  Agricultura.  Neste  arranjo  de  produzir  com 
 co-agricultores  urbanos,  os  SAF,  ou  propriamente  dita  a  agricultura  sintrópica,  ganharam  escala  e  se 
 tornaram  um  meio  para  se  redefinir  a  biogeografia  local  (Devide  et  al.,  2020).  Porém,  até  o  presente 
 momento  não  há  políticas  públicas  específicas  de  incentivo  ou  elementos  suficientes  sobre  o  estudo  da 
 paisagem  que  subsidiem  o  PSA  -  Pagamento  por  Serviços  Ambientais,  visando  compensar  os  camponeses 
 pelo trabalho de restauração realizado. 

 Nesta  pesquisa  testamos  a  hipótese  de  que  os  SAF  contribuem  com  a  restauração  arbórea  no  Assentamento 
 Nova  Esperança,  por  meio  da  análise  do  índice  de  vegetação  NDVI,  com  o  fortalecimento  de  um  corredor 
 ecológico. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  Assentamento  Nova  Esperança  I  situa-se  em  uma  importante  região  de  transição  rururbana  de  São  José  dos 
 Campos  -  SP,  distante  cerca  de  12  km  das  unidades  de  conservação  APA  do  Banhado  e  30  km  da  APA 
 Mantiqueira.  Nesta  pesquisa,  foram  selecionadas  ao  acaso  sete  áreas  com  SAF  e  sete  áreas  sem  SAF,  com 
 dimensões  similares  de  4,8  hectares,  para  determinar  os  efeitos  do  uso  do  solo  e  o  tipo  de  cobertura  em  cada 
 modelo  de  ocupação.  A  delimitação  da  área  do  assentamento,  juntamente  com  os  polígonos  das  unidades  de 
 produção,  foi  definida  conforme  os  dados  cartográficos  elaborados  por  Tinti  (2017).  A  partir  do  vetor  foi 



 extraída  a  imagem  do  satélite  Sentinel  2  L2A  somente  as  bandas  B4  (vermelho)  e  B8  (infravermelho 
 próximo).  As  imagens  do  software  Google  Earth  Pro  serviram  de  base  para  interpretar  esta  imagem  e 
 conhecer  as  características  físicas  e  antrópicas.  A  imagem  e  os  vetores  foram  importados  em  ambiente  SIG 
 (Sistema de Informações Geográficas) por meio do software QGIS 
 3.16. Esse processo consta na figura 1. 

 Figura 1.  Fluxograma da metodologia de obtenção da variável NDVI e base de dados. 

 A  equação  de  cálculo  do  NDVI  foi  proposta  por  Rouse  et  al.  (1973)  para  análise  do  comportamento  espectral 
 da  vegetação  com  base  no  quociente  da  diferença  da  reflectância  no  infravermelho  próximo  (NIR)  e  a 
 refletância no vermelho (R) com a soma dessas duas bandas (Equação 1). 

 NDVI = (NIR - R) / (NIR + R)  (1) 

 Com a ferramenta “Raster Calculator” calculou-se o NDVI, o qual gera uma faixa de amplitude entre 
 -1.00  e  1.00,  onde  os  valores  negativos  correspondem,  em  geral,  a  corpos  d’água  e,  quanto  mais  próximo 
 de  1.00,  maior  o  vigor  da  cobertura  de  vegetação  arbórea.  Imagens  de  maior  resolução  disponíveis  pelo 
 Google  Earth  foram  utilizadas  como  referência  e  com  base  em  Olofsson  (2014),  foram  distribuídos  65 
 pontos  amostrais  para  o  cálculo  da  acurácia.  Os  pixels  do  NDVI  foram  reclassificados  e  a  partir  da 
 construção  do  mapa  de  uso  e  cobertura  do  solo,  calculou-se  o  percentual  das  áreas  distribuídas  em  cada 
 uma  das  cinco  classes.  Assim,  foi  possível  analisar  as  contribuições  dos  SAF  para  o  aumento  da  cobertura 
 arbórea e a consequente formação de corredor ecológico 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  índice  de  vegetação  NDVI  foi  utilizado  para  monitorar  a  dinâmica  e  a  cobertura  da  vegetação  regional, 
 como  parâmetro  menos  afetado  pela  topografia  e  diferenças  espaciais  e  temporais  da  radiação  solar  e 
 condições  atmosféricas  (Shoshany  et  al.,1994).  Na  reclassificação  do  índice  gerado  foram  obtidas  cinco 
 categorias:  corpos  d'água  (-1-0);  solo  exposto  ou  construções  (0-0.4);  pastagem  degradadas  (0.4-0.5); 
 gramíneas  e  agricultura  (0.5-0.75);  e  vegetação  arbórea  (0.75-1).  Na  tabela  1  são  apresentados  os  valores 
 respectivos  para  os  dois  tipos  de  uso  do  solo  (com  SAF  e  sem  SAF)  juntamente  com  o  resultado  da 
 avaliação da acurácia. 

 Tabela 1.  Classes NDVI e valores de área em hectares e percentual em cada tipo de propriedade. 



 Na  análise  do  índice  de  vegetação  (Figura  2),  observa-se  a  maior  extensão  de  uso  do  solo  (159,8  ha) 
 vinculada  à  classe  4  de  gramíneas  e  agricultura,  com  valores  médios  similares  entre  propriedades  com  SAF 
 (52%)  e  sem  SAF  (agricultura  e/ou  pecuária  convencional)  (57%).  A  maior  diferença  entre  os  dois  grupos 
 foi  a  classe  5  de  vegetação  arbórea,  superior  nas  propriedades  com  SAF  (39%);  e  a  classe  3  de  pastagem 
 degradada, superior nas unidades convencionais (22%). 

 Figura  2.  Mapa  do  NDVI  da  imagem  Sentinel  2  de  2021  com  destaque  das  propriedades  com  SAF  e  sem 
 SAF no Assentamento Nova Esperança I, em São José dos Campos - SP. 

 A  maior  e  a  menor  acurácia,  respectivamente,  foram  observadas  na  classe  4  (99,3%)  e  na  classe  3  (40,8%). 
 O  erro  pode  ser  explicado  pela  confusão  entre  áreas  de  aluviões  com  erosão  intercaladas  por  arbustos 
 esparsos,  já  que  a  resolução  espacial  é  de  10  m.  É  importante  ressaltar  que  devido  à  reflectância  da 
 vegetação,  gramíneas  e  áreas  de  plantio  podem  apresentar  similaridade,  sendo  assim,  incluídas  em  uma 
 única classe de número 4 (0.5 - 0.75), atenuando o erro de omissão. 

 Ao  comparar  o  tamanho  médio  das  áreas  com  SAF  e  sem  SAF,  percebe-se  o  resultado  negativo  para  as 
 classes  com  os  menores  valores  de  NDVI  (1  a  4)  (Tabela  1),  enquanto  a  classe  5  apresenta  valor  positivo  de 
 82,4 hectares de diferença, conforme visualizado graficamente na figura 3. 

 Figura  3.  Total  de  áreas  em  hectares  das  diferentes  classes  de  cobertura  do  solo  em  propriedades  rurais  com  SAF  e 
 sem SAF no assentamento Nova Esperança I, em São José dos Campos - SP. 

 O  assentamento  Nova  Esperança  I  possui  diferentes  componentes  da  paisagem:  remanescente  da  Floresta 
 Estacional  semidecidual  (FES),  pastagens,  várzeas,  corpos  d’água  e  uma  represa.  A  maior  parte  dos  solos 
 se  subdividem  em  transicionais,  hidromórficos  e  terraços  (Tinti,  2017).  Fortalecer  a  formação  de  corredor 
 ecológico  que  une  o  ecossistema  de  várzea  do  Rio  Paraíba  do  Sul  ao  fragmento  de  FES  que  compõe  a 
 reserva  legal  na  porção  distal  do  assentamento  na  transição  para  a  Serra  da  Mantiqueira  demanda  mais 
 estudos  em  subsídio  à  criação  de  políticas  públicas  de  PSA  que  valorizem  os  SAF  e  o  trabalho  camponês 
 na restauração ecológica (Devide et al., 2020). 

 Além  das  potencialidades  do  uso  do  NDVI  no  âmbito  de  políticas  de  regularização  de  propriedades  rurais, 
 como o PRA - Programa de Regularização Ambiental, este método aponta áreas prioritárias para uso 



 alternativo  do  solo  (Vasconcellos  et  al.,  2016).  Índices  menores  indicam  a  necessidade  de  técnicas  de 
 manejo que conduzem ao ganho de vegetação e melhorias nos serviços ecossistêmicos. 

 A  construção  da  metodologia  de  manejo  agrícola  com  foco  no  incremento  sistemático  de  energia  e  matéria 
 para  um  sistema  de  abundância  faz  dos  SAF  um  excelente  meio  para  modificar  a  paisagem  em 
 assentamentos  de  reforma  agrária  (Devide  et  al.,  2020;  Magro  et  al.,  2020)  e  traz  impactos  positivos  para  o 
 município  ao  incrementar  a  área  cultivada,  reduzir  a  exposição  dos  solos  e  as  queimadas,  fortalecer  os 
 processos  naturais  e  induzidos  de  recomposição  da  cobertura  vegetal  com  SAF,  gerando  trabalho,  alimento 
 e renda (Leite et al., 2014; Devide et al., 2020; Magro et al., 2020). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  índice  médio  de  área  recoberta  por  vegetação  arbórea  foi  superior  nas  propriedades  agrícolas  com  SAF  e 
 fortalecem  o  corredor  ecológico  em  formação  que  liga  as  várzeas  do  Rio  Paraíba  do  Sul  ao  fragmento  de 
 Mata  Atlântica  na  transição  com  a  Serra  da  Mantiqueira.  Os  maiores  índices  de  solo  exposto  e  pastagens 
 degradadas foram obtidos nas propriedades sem SAF. 

 A  ampliação  desta  pesquisa  pode  abordar  pontos  importantes  que  não  puderam  ser  analisados  e  que  são 
 necessários  para  balizar  a  criação  de  políticas  públicas  de  valorização  das  iniciativas  camponesas  e 
 incentivo aos SAF na restauração ecológica por meio do PSA. 
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 Resumo 

 A  serapilheira  atua  como  um  sistema  de  entrada  e  saída,  recebendo  resíduos  da  vegetação  e,  por  meio  do  processo  de 
 decomposição,  liberando  nutrientes  e  regulando  o  acúmulo  de  matéria  orgânica  no  solo.  Pouco  se  sabe  sobre  dinâmica  de 
 decomposição  da  serapilheira  em  sistemas  agroflorestais  (SAF)  de  café.  Assim,  objetivou-  se  avaliar  mudanças  na 
 decomposição  da  serapilheira  foliar  em  diferentes  sistemas  produtivos  de  café,  com  destaque  para  os  sistemas  agroflorestais. 
 Foram  avaliados  três  sistemas  de  café  (SAF  de  café  com  grevílea,  SAF  de  café  com  cedro  australiano  e  monocultivo  de  café) 
 e  uma  floresta  nativa.  As  áreas  de  estudo  estão  localizadas  no  município  de  Barra  do  Choça,  Bahia,  Brasil.  Para  avaliação  da 
 decomposição  utilizou-se  o  método  dos  litterbags,  sendo  as  coletas  realizadas  aos  30,  60,  120,  180  e  240  dias.  O  monocultivo 
 mostrou-se  mais  favorável  ao  processo  de  decomposição  da  serapilheira  foliar  do  café,  com  maior  resultado  de  constante  k 
 (0,0032  g  g-1  dia).  O  SAF  de  café  com  grevílea  foi  o  sistema  que  mais  se  aproximou  do  monocultivo  (k=0,0023  g  g-1  dia). 
 Por sua vez, o SAF com cedro mostrou padrão de decomposição semelhante ao da floresta nativa. 

 Palavras-chave:  Ciclagem de nutrientes; café; solos  florestais. 

 INTRODUÇÃO 

 O  Brasil  é  o  maior  produtor  mundial  de  café  e,  no  ano  de  2020,  alcançou  um  total  colhido  de  mais  de  63,08 
 milhões  de  sacas.  A  Bahia  é  o  quarto  estado  com  maior  produção  de  café,  atingindo  3,99  milhões  de  sacas 
 (CONAB,  2020).  Nas  últimas  safras  houve  redução  das  áreas  de  café  no  país,  o  que  tem  sido  compensado 
 pelo ganho de produtividade devido a avanços tecnológicos na produção (CONAB, 2021). 

 Mais  de  90%  das  lavouras  de  café  no  mundo  são  cultivadas  a  pleno  sol  (RICCI  et  al.,  2002).  No  entanto, 
 em  alguns  países,  o  cultivo  em  sistemas  agroflorestais  (SAF)  tem  sido  utilizado  com  propósito  de  aumentar 
 a  diversidade  e  a  renda  do  produtor  (BEER,  1997).  No  Brasil,  o  café  é  predominantemente  cultivado  a 
 pleno  sol,  uma  vez  que  se  observa  diminuição  de  produtividade,  necessidade  de  mão-de-  obra  específica  e 
 dificuldades na passagem de máquinas no cultivo sombreado. 

 O  cultivo  intensivo  gera  redução  da  biodiversidade  e  fertilidade  dos  solos  quando  comparado  com  os  SAFs 
 (ALENCAR,  2013),  que  aumentam  a  quantidade  de  biomassa  produzida  (THOMAZINI  et  al.,  2015)  e 
 proporcionam  maiores  entradas  de  serapilheira  e  maior  cobertura  do  solo.  Além  disso,  os  SAFs 
 incrementam  os  teores  de  matéria  orgânica  (HENRIQUE,  2020)  e  apresentam  um  microclima  mais 
 favorável a atuação dos microrganismos edáficos e ciclagem de nutrientes (TEIXEIRA et al., 2012). 

 A  serapilheira  é  um  sistema  de  entrada  e  saída,  que  recebe  resíduos  da  vegetação  e,  através  da 
 decomposição,  libera  nutrientes  para  a  biota  e  regula  o  acúmulo  de  matéria  orgânica  (COSTA  et  al.,  2005; 
 MATOS  et  al.,  2021).  A  decomposição  é  fundamental  para  a  manutenção  dos  agroecossistemas  e  dentre  os 
 principais  fatores  que  a  regulam  estão  a  atividade  da  fauna,  condições  ambientais  e  a  composição  química 
 dos  resíduos.  Todavia,  ainda  são  escassas  as  informações  sobre  dinâmica  de  decomposição  em  SAFs  de 
 café.  Assim,  torna-se  relevante  a  realização  de  investigações  sobre  a  magnitude  de  influência  de  diferentes 
 sistemas produtivos de café na decomposição da serapilheira. 

 Diante  do  exposto,  objetivou-se  avaliar  mudanças  na  decomposição  da  serapilheira  como  resultado  da 
 adoção de diferentes sistemas produtivos de café, com destaque para os SAFs. 

 MATERIAIS E MÉTODO 

 O experimento foi instalado na Fazenda Vidigal, no município de Barra do Choça – BA. Foram avaliados três 
 sistemas produtivos de café: 1) SAF GR– sistema agroflorestal de Coffea arabica L. com Grevillea robusta, 
 com 21 anos de idade; 2) SAF CE – consórcio de Coffea arabica L., com cedro australiano (Toona ciliata), 
 com 21 anos de idade; 3) MN – monocultivo de Coffea arabica L., com 15 anos de idade; e FN – floresta 



 nativa, sistema de referência, que está localizada em área adjacente aos cultivos. 

 Para  avaliar  a  decomposição,  foram  coletadas  folhas  senescentes  do  terço  inferior  das  plantas  de  café,  nos 
 sistemas  de  cultivo,  e  das  árvores  (com  auxílio  de  um  podão),  na  floresta  nativa.  Foram  selecionadas  plantas 
 de  café  representativas  do  diâmetro  médio  à  0,20  m  do  nível  do  solo.  Na  floresta  nativa,  foram  selecionadas 
 árvores  de  forma  aleatória.  As  folhas  foram  secas  em  estufa  a  60º  C  até  atingirem  peso  constante.  Porções  de 
 10  gramas  das  folhas  secas  foram  acondicionadas  em  litterbags,  sacos  de  náilon  com  malha  de  2  mm  e 
 dimensões 20 cm x 20 cm. 

 O  período  de  avaliação  se  iniciou  em  dezembro  de  2020.  Para  cada  tratamento,  foram  utilizados  30 
 litterbags,  que  foram  distribuídos  aleatoriamente  em  cada  sistema.  Os  litterbags  foram  coletados  aos  30,  60, 
 120,  180  e  240  dias  desde  a  instalação.  A  cada  período,  foram  coletados  6  sacos  por  tratamento.  A  cada 
 coleta  o  material  foi  limpo,  seco  em  estufa  (60  ºC)  e  pesado.  O  percentual  de  massa  remanescente  (%R)  foi 
 calculado  através  da  relação  entre  a  massa  seca  remanescente  obtida  a  cada  coleta  (Mr)  e  a  massa  seca 
 inicial da serapilheira (Mi): %  𝑅  = Mr/Mi  ∗  100. 

 A  constante  de  decomposição  (k)  foi  obtida  no  software  SigmaPlot®  v.14.0  a  partir  do  ajuste  dos  dados  de 
 massa  remanescente  ao  modelo  exponencial  simples  (Mt  =  Mi  .e^kt,  onde  Mt  =  massa  seca  remanescente 
 depois  de  t  dias;  Mi  =  massa  seca  no  tempo  inicial,  t  =  tempo  em  dias;  k  =  constante  de  decomposição).  Os 
 dados  de  %  remanescente  a  cada  período  foram  testados  quanto  à  homogeneidade  (Bartlett,  5%)  e 
 normalidade  (Shapiro-Wilk).  Em  seguida,  à  análise  de  variância  (ANOVA)  em  delineamento  inteiramente 
 casualizado,  com  quatro  tratamentos  e  5  repetições.  Foram  realizadas  comparações  das  médias  pelo  teste 
 Fisher a 5% no software R® v.4.1.1. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na  Tabela  1  estão  apresentados  os  percentuais  de  massa  remanescente  da  serapilheira  no  início  e  ao  final  de 
 30,  60,  120,  180  e  240  dias  da  instalação  do  experimento.  Até  os  60  dias  não  houve  diferença  estatística 
 entre  os  sistemas.  Aos  120  e  180  dias,  o  SAF  G  foi  o  sistema  que  proporcionou  menor  massa  remanescente, 
 embora sem diferenciação em relação ao monocultivo. 

 Tabela  1.  Percentual  de  massa  remanescente  da  serapilheira  foliar  em  sistemas  agroflorestais  e  monocultivo 
 de café e em floresta nativa até 240 dias de decomposição. 

 Onde:  SAF  G  –  sistema  agroflorestal  café  com  grevílea;  SAF  C  –  sistema  agroflorestal  de  café  com  cedro; 
 MN  -  monocultivo  de  café;  FN  -  floresta  nativa.  Médias  seguidas  da  mesma  letra,  na  linha,  não  diferem 
 entre si pelo teste de Fisher a 5% de significância. 

 Aos  240  dias,  os  sistemas  SAF  G  e  monocultivo  se  equipararam,  mostrando  perdas  de  massa  mais 
 expressivas,  sugerindo  que  ambos  são  mais  favoráveis  ao  processo  de  decomposição.  É  possível  que  outro 
 padrão  de  variação  seja  verificado  até  os  360  dias  de  instalação,  já  que  o  experimento  encontra-se  em 
 andamento.  Embora  o  SAF  C,  assim  como  a  floresta  nativa,  tenham  apresentado  maior  massa 
 remanescente,  o  que  é  indicativo  de  uma  baixa  taxa  de  ciclagem  de  carbono  e  nutrientes,  isso  não  significa, 
 necessariamente,  menor  capacidade  de  contribuir  para  a  fertilidade  do  solo  (GAMA-  RODRIGUES; 
 BARROS, 2002). 

 O  ajuste  do  modelo  exponencial  simples  gerou  índices  de  regressão  significativos  (Figura  1).  As  curvas  de 
 decomposição  ajustadas  evidenciaram  diferenciação  das  curvas  do  SAF  G  e  monocultivo,  sugerindo  que  o 
 processo  de  decomposição  ocorre  de  forma  mais  acentuada  nesses  sistemas,  o  que  corrobora  resultados 
 discutidos  anteriormente.  Também  foi  possível  notar  maior  inclinação  da  curva  do  monocultivo  a  partir  dos 
 50  dias,  o  que  denota  aceleração  das  perdas  de  massa  a  partir  desse  momento.  Por  sua  vez,  o  SAF  com 
 cedro  e  a  floresta  nativa  apresentaram  curvas  quase  sobrepostas,  indicando  padrão  semelhante  de 
 decomposição longo do tempo. 



 Figura  1.  Curvas  de  decomposição  da  serapilheira  ajustadas  por  meio  de  modelo  exponencial  para  a 
 obtenção da constante k. 

 A  constante  de  decomposição  (k)  foi  maior  para  monocultivo  (0,0032  g  g  -1  dia),  com  valor  intermediário 

 do  SAF  G  (0,0023  g  g  -1  dia)  e  menor  no  SAF  C  e  FN  (média  de  0,0016  g  g  -1  dia).  Os  resultados 
 observados  no  monocultivo  e  floresta  nativa  se  aproximam  dos  encontrados  por  Oliveira  et  al.  (2020)  em 
 plantio de bambu (k = 0,0033 g g  -1  dia) e floresta  nativa (k = 0,0019 g g  -1  dia). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  sistema  agroflorestal  de  café  com  grevílea  e  monocultivo  mostraram-se  mais  favoráveis  ao  processo  de 
 decomposição  da  serapilheira  foliar  do  café,  o  que  denota  uma  influência  positiva  do  microambiente  desses 
 sistemas  na  atuação  dos  organismos  decompositores.  O  SAF  com  cedro  C  mostrou  padrão  de  decomposição 
 semelhante ao da floresta nativa. 
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 Resumo 

 Os  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  podem  ser  uma  estratégia  integrada  à  piscicultura,  podendo  fornecer  frutos  e  folhas  como 
 alimentos  e  matéria  orgânica  para  adubação  dos  viveiros.  Objetivou-se  identificar  o  desenvolvimento  da  piscicultura  em 
 tanques  escavados  e  apontar  melhorias  a  partir  do  uso  de  alternativas  ecotecnológicas  para  contribuir  com  a  sustentabilidade 
 ambiental  da  atividade.  A  pesquisa  de  cunho  exploratório  foi  realizada  no  município  de  Abaetetuba  –  PA  de  junho  de  2018  a 
 agosto  de  2019,  com  abordagem  qualitativa.  Foram  realizadas  entrevistas  não  diretivas  com  informantes  chaves  e  piscicultores 
 para  posterior  visitas  as  às  unidades  de  produção.  Foram  identificados  cinco  empreendimentos  com  tanques  escavados  e  todos 
 possuem  as  áreas  no  entorno  dos  tanques  com  espécies  arbóreas  e  palmeiras  características  de  vegetação  secundária,  mas 
 nenhum  deles  utiliza  de  forma  racional  a  produção  de  frutos  na  dieta  dos  peixes.  Recomenda-se  manejo  das  espécies 
 macrófitas  aquáticas  de  ocorrência  espontânea  para  o  tratamento  da  água  e  o  enriquecimento  da  área  do  entorno  dos  tanques 
 com  espécies  vegetais  de  interesse  para  a  alimentação  dos  peixes  criados  em  cativeiro,  para  melhor  a  qualidade  da  dieta  dos 
 animais. 
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 INTRODUÇÃO 

 Os  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  integram  prática  de  agricultura  em  perspectiva  ecológica,  pois 
 consideram  que  a  diversidade  de  espécies  animais  e  vegetais  em  conjunto  podem  contribuir  para  o  sucesso 
 na produtividade e manutenção dos processos ecossistêmicos (DUBOIS,1996). 

 Diante  de  problemas  de  baixa  produtividade  e  degradação  ambiental  nos  processos  de  agricultura,  o 
 desenvolvimento  de  SAFs  se  configura  até  mesmo  como  uma  forma  de  manter  as  pequenas  propriedades 
 rurais,  estabelecendo  a  agricultura  familiar  (SANTOS,  2002).  Em  cultivos  agrícolas  ou  de  animais,  o  SAF 
 deve  apresentar  elementos  lenhosos  e  perenes  como  árvores  e  arbustos,  além  de  considerar  práticas  de 
 manejo que se conciliem a cultura local (MACEDO, 2000). 

 Entre  as  funcionalidades  dos  SAFs,  Santos  (2000)  considerou  a  relevância  da  piscicultura  para  a  segurança 
 alimentar  e  o  aumento  de  sua  prática  diante  de  problemas  ambientais  que  interferem  na  disponibilidade 
 natural de peixes nos rios, é importante viabilizar estratégias alinhadas a manutenção dos recursos hídricos. 

 Os  SAFs  podem  ser  uma  estratégia  integrada  à  piscicultura,  fornecendo  frutos  e  folhas  como  alimentos  e 
 matéria  orgânica  para  adubação  dos  viveiros.  Tal  prática  é  forma  sustentável  e  de  baixo  custo  para  o 
 manejo  de  sistemas  de  piscicultura  em  viveiros  escavados,  para  o  qual  é  necessário  conhecer  a  espécie  de 
 peixe  cultivada,  seus  hábitos  alimentares  e  selecionar  a  espécie  de  árvore  adequada  para  integrar  ao  sistema 
 agroflorestal  que  poderá  fornecer,  frutas,  sementes,  folhas  e  flores  como  forma  de  alimentação  alternativa 
 para os peixes (DUBOIS, 1996). 

 Jabbour  (2010),  ao  fazer  uma  investigação  sobre  o  conceito  do  termo  tecnologia  ambiental,  encontrou  uma 
 diversidade  de  terminologias,  tais  como  “tecnologia  ambientalmente  sustentável”,  “tecnologias  verdes”, 
 “tecnologia  limpa”,  “tecnologia  ambiental  alternativa”,  “ecotecnologia”,  entre  outras.  Partindo  das 
 reflexões  do  referido  autor,  entende-se  tecnologia  ambiental  como  processo  que  integra  conhecimentos  das 
 ciências  ambientais  em  situações  práticas  necessárias  ao  desenvolvimento  social,  mas  que  afetam  os 
 ecossistemas.  Assim,  essa  pesquisa  teve  por  objetivo  identificar  o  desenvolvimento  da  piscicultura  em 
 tanques  escavados  e  apontar  melhorias  a  partir  do  uso  de  alternativas  ecotecnológicas,  como  os  SAFs 
 integrados a atividade piscícola para contribuir com a sustentabilidade ambiental da mesma. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 A  pesquisa  foi  realizada  no  município  de  Abaetetuba,  na  região  do  Baixo  Tocantins,  localizada  na  região 
 Norte  do  Estado  do  Pará  (IBGE,  2017).  A  região  é  caracterizada  pela  predominância  de  planícies  alagáveis, 
 conhecidas como área de várzea por sofrerem influência das marés dos rios. 

 A  abordagem  da  pesquisa  foi  qualitativa,  de  cunho  exploratório  (PRODANOV;  FREITAS,  2013)  com 
 visitas  de  campo  para  observação  às  unidades  de  produção  e  coleta  de  informações  a  partir  de  entrevistas 
 não  diretivas.  A  partir  de  junho  de  2018  foram  contactadas  informantes-chaves  do  sindicato  de  pescadores 
 de  Abaetetuba,  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Abastecimento  (SEMAGRI)  do  município  e 
 representantes  da  Associação  dos  Projetos  Comunitários  das  Ilhas  de  Abaetetuba  (APROCIA).  Nas 
 entrevistas  com  esses  informantes,  buscou-se  informações  sobre  a  atividade  piscícola  de  cativeiro  realizada 
 no  município,  tais  como:  Área  de  produção  (Viveiros  de  barragem,  tanques  escavados,  tanques-rede, 
 gaiolas  flutuantes  ou  canais  de  igarapé.),  Localização  de  propriedades  com  esses  sistemas,  principais 
 espécies utilizadas e produção. 

 Em  agosto  de  2019  foram  realizadas  as  entrevistas  não  diretivas  com  os  piscicultores  que  trabalham  com 
 tanques  escavados,  sendo  realizadas  durante  o  curso  de  piscicultura  ministrado  pelo  Serviço  Nacional  de 
 Aprendizagem  Rural  (SENAR)  no  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  (SEBRAE) 
 de  Abaetetuba,  com  apoio  da  SEMAGRI  e  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Estado  do  Pará 
 (ADEPARÁ),  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  do  Pará  (EMATER)  e 
 participação  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  (SEMEIA).  Nas  entrevistas  com  os  piscicultores 
 buscou-se  obter  informações  sobre:  Localidade  dos  viveiros,  tipos  de  viveiros,  estrutura  (quantidade  e 
 tamanho),  tratamento  da  água  e  descarte  do  efluente,  espécies  de  peixes  utilizadas,  alimentação  e  produção. 
 Com  respeito  a  unidade  de  produção  questionou-se  a  possibilidade  de  uso  do  efluente  para  fertirrigação  de 
 áreas de sistemas de cultivo de espécies vegetais e que espécies poderiam ser beneficiadas. 

 Posteriormente,  foram  realizadas  visitas  às  propriedades  para  melhor  caracterização  dos  sistemas  utilizados 
 pelos  piscicultores,  se  havia  arborização  no  entorno  dos  tanques  e  ou  se  haviam  plantas  macrófitas 
 aquáticas  nativas  de  ocorrência  espontânea  que  poderiam  ser  manejadas  para  auxiliar  no  processo  de 
 filtragem da água dos tanques. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram  identificados  cinco  empreendimentos  com  tanques  escavados  e  dois  deles  com  contato  direto  com  o 
 rio  (Quadro  1).  Com  respeito  as  espécies  de  peixes  utilizadas,  a  tilápia  é  um  peixe  exótico,  podendo  causar 
 desequilíbrio  no  ecossistema  aquático  nativo  e  a  lei  estadual  n°  6.713,  que  dispõe  sobre  a  Política  Pesqueira 
 e  Aquícola  em  todo  o  território  do  Estado  do  Pará,  em  seu  art.  29,  considera  o  cultivo  de  espécies  exóticas 
 em sistemas abertos como atividade ilegal. 

 Todos  os  entrevistados  afirmaram  não  monitorar  a  qualidade  da  água  e  escoar  o  efluente  da  piscicultura  em 
 meio  natural  sem  realizar  nenhum  tipo  de  tratamento  antes,  sendo  uma  prática  considerada  ilegal  pela 
 Política  Pesqueira  e  Aquícola  do  Estado  do  Pará,  Lei  n°  6.713,  de  25  de  janeiro  de  2005.  Mas  apesar  dos 
 piscicultores  estarem  causando  impacto  ambiental  por  conta  do  descarte  inadequado  do  efluente,  existe  o 
 interesse  em  utilizá-lo  para  fertirrigação  dos  cultivos,  uma  vez  assim  podem  diversificar  a  produção 
 familiar  com  espécies  frutíferas  de  palmeiras  e  citrus,  principalmente,  na  forma  de  consórcio  ou  sistema 
 agroflorestal  (SAF).  Além  desse  tipo  de  interação  indireta  entre  a  piscicultura  e  o  sistema  de  cultivo, 
 observou-se em campo a presença de árvores ao redor dos viveiros (Figura 1). 

 Foi  possível  perceber  a  presença  de  árvores,  arbustos  e  palmeiras  em  todos  os  empreendimentos  visitados 
 durante  a  pesquisa,  como,  por  exemplo,  as  palmeiras  de  açaizeiro  e  de  outras  espécies  ao  redor  dos 
 viveiros, tal como no empreendimento visitado no ramal Arienga Centro (Figura 2). 

 Com  objetivo  de  alcançar  o  uso  eficiente  dos  recursos  hídricos,  pesquisas  sugerem  o  uso  do  efluente  de 
 piscicultura  para  irrigação  de  cultivos  agrícolas,  o  que  pode  diminuir  custos  com  fertilizantes  químicos  e  se 
 adequar  as  demandas  por  sustentabilidade.  Nesse  sentido,  a  aplicação  de  efluente  de  piscicultura  tem  sido 
 recomendada  para  a  adubação  de  hortaliças  como  por  exemplo,  cebolinha,  coentro,  alface  e  pepino 
 (BAIONI  et  al.,  2017;  SILVA,  2019)  reportando  o  aumento  do  índice  de  saturação  de  bases  e  elevação  do 
 pH do solo. 



 Na  área  de  estudo  foram  identificadas  espécies  que  podem  ser  utilizadas  na  alimentação  de  peixes,  como 
 por  exemplo  a  bananeira  (  Musa  spp.),  o  cupuaçuzeiro  (  Theobroma  grandiflorum  (Willd.  ex  Spreng.)  K. 
 Schum.)  e  açaizeiro  (  Euterpe  oleracea  Mart.)  que  são  recomendados  para  alimentação  de  tambaqui  em 
 tanque  escavado  (SOUSA,  2017).  Para  o  referido  autor,  a  adoção  do  SAF  na  atividade  piscícola 
 proporciona  benefícios  como  suporte  a  alimentação  dos  peixes,  regulação  da  temperatura  do  viveiro  e 
 adequação aos parâmetros de sustentabilidade ambiental. 

 Além  de  poder  oferecer  alternativa  para  a  alimentação  piscícola  fornecendo  uma  dieta  com  menor 
 quantidade  de  nutrientes  que  se  tonarão  poluidores,  o  SAF  pode  ainda  minimizar  os  impactos  dos  efluentes 
 dessa  atividade,  que  são  ricos  em  nutrientes  como  fósforo,  nitrogênio  e  matéria  orgânica.  O  excesso  desses 
 nutrientes  é  a  principal  causa  de  eutrofização  de  ecossistemas  aquáticos  receptores,  e  por  isso 
 recomenda-se  o  tratamento  antes  de  seu  descarte  na  natureza.  E  nos  empreendimentos  também  foram 
 observados  cultivos  de  pupunheira  (  Bactris  gasipaes  (Kunth)),  piquiazeiro  (  Caryocar  villosum  (Aubl.) 
 Pers.), laranjeira (  Citrus sinensis  L. Osbeck.) e  tangerineira (  Citrus reticulata  Blanco). 

 Durante  a  pesquisa  de  campo,  foi  observada  a  presença  de  plantas  macrófitas  aquáticas  flutuantes  no  rio 
 Genipauba,  como  por  exemplo  o  aguapé  (  Eichhornia  crassipes  (Mart.)).  O  aguapé  e  a  alface  d`água  (  Pistia 
 stratiotes  L.)  são  plantas  naturais  da  bacia  amazônica  e  podem  ser  facilmente  encontradas  em  rios.  O  uso 
 dessas  plantas  como  alternativa  ecológica  no  tratamento  da  água  em  tanques  de  piscicultura  pode  diminuir 
 a  dependência  por  insumos  externos  à  propriedade,  e,  consequentemente,  os  custos  de  manutenção  e  requer 
 manejo adequado das plantas (MACEDO; SIPAÚBA- TAVARES 2010). 

 Embora  os  entrevistados  já  utilizem  sistemas  agroflorestais  em  suas  propriedades,  os  denominam  de 
 consórcio  ou  plantios.  Nas  propriedades  no  Arienga  Centro  e  Tuerá  de  Beja,  possuem  plantios  de  palmeiras 
 associados  as  áreas  dos  tanques  escavados  e  outras  espécies  de  ocorrência  espontânea  de  vegetação 
 secundária  na  região.  No  Itacuruça  o  piscicultor  possui  as  áreas  do  entorno  dos  tanques  arborizadas  com 
 espécies  de  vegetação  secundária  e  em  área  próxima  o  sistema  agroflorestal  diversificado,  o  qual  irriga 
 com  o  efluente  dos  tanques  de  psicultura.  No  Jarumã  e  Genipauba,  os  piscicultores  possuem  as  áreas  no 
 entorno dos tanques arborizadas. 

 Os  piscicultores  podem  melhorar  a  atividade  piscícola  realizando  o  manejo  das  espécies  de  ocorrência 
 espontânea  aguapé  e  a  alface  d`água  para  o  tratamento  da  água  dos  tanques,  utilizar  o  efluente  da  atividade 
 para  a  fertirrigação  de  suas  áreas  de  cultivo  e  enriquecer  a  arborização  no  entorno  dos  tanques  com 
 espécies  vegetais  de  interesse  para  a  alimentação  dos  peixes  criados  em  cativeiro,  melhorando  a  qualidade 
 da dieta dos animais. 





 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foram  identificados  cinco  empreendimentos  com  tanques  escavados  e  têm  realizado  o  descarte  do  efluente 
 sem  tratá-lo.  Todos  os  empreendimentos  possuem  as  áreas  no  entorno  dos  tanques  arborizadas  com  espécies 
 que  podem  ser  utilizadas  para  alimentação  de  peixes,  mas  nenhum  deles  as  utiliza  de  forma  racional  na  dieta 
 dos peixes. 

 Como  alternativa  ecotecnológica  para  integrar  a  atividade  piscícola  ao  sistema  de  cultivo  da  propriedade  e 
 contribuir  com  a  sustentabilidade  ambiental,  recomenda-se:  o  manejo  das  espécies  macrófitas  aquáticas  de 
 ocorrência  espontânea  para  o  tratamento  da  água;  a  utilização  do  efluente  da  psicultura  para  a  fertirrigação 
 dos  sistemas  de  cultivo;  e  o  enriquecimento  da  área  do  entorno  dos  tanques  com  espécies  vegetais  de 
 interesse para a alimentação dos peixes criados em cativeiro, para melhor a qualidade da dieta dos animais. 
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 Resumo 

 Os  sistemas  integrados  de  produção  estão  cada  vez  mais  sendo  inseridos  em  áreas  que  anteriormente  eram  destinadas  ao 
 monocultivo  de  grandes  culturas  e  pastagem.  A  inserção  de  espécies  florestais  nessas  áreas  é  uma  forma  de  diversificar  a 
 produção  e  garantir  um  retorno  financeiro  a  médio-longo  prazo,  além  de  atuarem  como  reguladores  térmicos  e  contribuírem 
 no  sequestro  de  carbono.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  desenvolvimento  das  espécies  florestais  madeireiras  presentes 
 na  área  ao  longo  dos  5  anos  de  implantação,  sendo  elas:  clones  de  eucalipto  (  E.  urophylla  x  E.  grandis  ),  cedro  australiano 
 (  Toona  ciliata  ),  mogno  africano  (  Khaya  ivorensis  )  –  propagado  por  estaquia  e  propagado  por  semente  e  teca  (  Tectona 
 grandis  ),  considerando  as  variáveis  altura  e  diâmetro  a  altura  do  peito  (DAP).  Foram  realizadas  medições  em  parte  do  stand 
 de  2018  até  2021  com  equipamentos  apropriados  para  tal.  O  eucalipto  se  destaca  tanto  em  altura  como  em  DAP.  O  cedro 
 australiano  estagnou  em  altura  entre  2020  e  2021.  O  mogno  africano  estaquia  se  desenvolveu  melhor  do  que  o  semente  tanto 
 em  altura  como  em  DAP.  A  teca  foi  a  espécie  que  apresentou  o  menor  crescimento  em  altura  e  em  DAP  foi  o  mogno  africano 
 semente.  Os  resultados  observados  justificam  a  preferência  pelo  cultivo  do  eucalipto;  optar  por  mudas  de  mogno  propagadas 
 via  estaquia  pode  ser  um  diferencial;  a  teca  é  uma  opção  para  manter  lavoura  de  grãos  na  área  por  mais  tempo  e  o  cedro  para 
 de crescer em altura para direcionar energia para incremento na densidade da madeira. 

 Palavras-chave:  SAF’s; DAP; Altura 

 INTRODUÇÃO 

 Um  sistema  agroflorestal  (SAF),  também  denominado  agrofloresta  ou  agrossilvicultura,  é  uma  forma  de 
 uso  da  terra,  onde  se  associa  a  agricultura,  a  silvicultura  e  a  produção  animal  numa  mesma  área  em 
 simultâneo, rotação ou sucessão (INSTITUTO AMAZÔNIA, 2013). 

 A  escolha  das  espécies  florestais  deve  levar  em  conta  o  uso,  madeireiro  (carvão,  celulose,  postes,  mourões 
 ou  madeira  serrada)  ou  não-madeireiro  (borracha,  resina,  tanino,  óleos  essenciais,  sementes,  frutos), 
 considerando  algumas  características  como:  adaptação  à  região,  arquitetura  da  copa,  facilidade  de 
 estabelecimento, crescimento, toxicidade, tratos silviculturais, entre outros (BEHLING et al., 2013). 

 As  árvores  podem  ser  consideradas  estabilizadores  térmicos,  atuando  como  quebra-ventos  (ventos  frios)  ou 
 absorvendo  energia  solar  diminuindo  as  amplitudes  térmicas  e,  constituindo  assim,  um  sistema  natural  de 
 refrigeração  nas  regiões  quentes.  As  árvores  também  armazenam  água  da  chuva  em  suas  raízes  e  na  copa, 
 parte  dessa  água  é  devolvida  à  atmosfera  pela  evaporação  e  transpiração,  formando  nuvens  e  chuva.  O 
 sombreamento gerado pelas árvores pode reduzir a temperatura ambiente em até 4 
 °C, gerando conforto térmico aos animais (PRIMAVESI et al., 2007). 

 Implantar  áreas  com  sistemas  integrados  é  uma  das  ações  de  adaptação  às  mudanças  climáticas  que  são 
 finalidade  do  Plano  Setorial  de  Mitigação  e  de  Adaptação  às  Mudanças  Climáticas  para  a  Consolidação  de 
 uma  Economia  de  Baixa  Emissão  de  Carbono  na  Agricultura  –  Plano  ABC,  cujo  objetivo  é  alcançar  as 
 metas,  assumidas  pelo  país,  de  redução  de  emissão  de  Gases  de  Efeito  Estufa  (GEE)  no  setor  agropecuário 
 (MAPA, 2012). 

 A  bom  desenvolvimento  e,  consequentemente,  a  produtividade  da  madeira  depende  de  fatores  como  : 
 qualidade  do  sítio  (solo,  clima);  material  genético  utilizado;  espaçamento  inicial  do  plantio;  densidade  após 
 tratos culturais e objetivo da produção (OLIVEIRA, 2011). 

 Diante  da  importância  do  componente  arbóreo  para  um  sistema  agroflorestal,  a  proposta  do  trabalho  foi 
 avaliar  o  desenvolvimento  em  altura  e  em  DAP  das  espécies  florestais  madeireiras  presentes  na  área  ao 
 longo dos 5 anos de implantação a partir de dados coletados anualmente de 2018 a 2021. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  realizado  em  área  de  sistema  integrado  de  produção  no  IFTM  -  Campus  Uberlândia,  na 
 fazenda  Sobradinho  (latitude  18°46’46.4”  S  e  longitude  48°17’37.1”  O)  em  uma  área  de  5  ha,  com  solo  do 
 grupo Latossolo Vermelho-distroférrico, de textura argilosa e 7% de declividade. 

 A  área  em  questão  é  composta  por  diferentes  espécies  florestais,  sendo  as  disponibilizadas  para  o  estudo: 
 100 árvores de cedro australiano (  Toona ciliata  ),  120 árvores clones de eucalipto (  E. urophyla x 
 E.  grandis  ),  180  árvores  de  mogno  africano  (  Khaya  ivorensis  ),  sendo  120  propagadas  por  sementes  e  60 
 propagadas  por  estaquia,  e  120  árvores  de  teca  (  Tectona  grandis  ),  plantadas  em  fevereiro  de  2016  (exceto  o 
 cedro  australiano,  que  foi  plantado  em  janeiro  2017).  Dispostas  em  filas  de  linhas  simples,  com 
 espaçamento  de  15  metros  entre  filas  e  2  metros  entre  plantas.  Ao  longo  destes  anos  foi  semeado  milho  no 
 verão  nos  anos  de  2016,  2017,  2018  e  2020,  permanecendo  durante  o  inverno  com  a  cobertura  da 
 braquiária. Em junho de 2020 foi realizada a soltura de gado na área, para o pastejo. 

 As  médias  das  alturas  e  DAP  do  ano  de  2017  foram  disponibilizadas  pelo  Grupo  de  Estudos  em  Sistema 
 Agrossilvipastoril  (GESA)  –  IFTM.  Sob  o  Delineamento  Inteiramente  Casualizado  (DIC),  foram  realizadas 
 mais  quatro  medições  após  o  plantio  sendo  em  novembro  de  2018  (33  meses),  setembro  de  2019  (43 
 meses),  julho  de  2020  (53  meses)  e  agosto  de  2021  (66  meses),  tanto  de  altura  total  como  de  DAP  em  60 
 plantas  de  eucalipto,  60  plantas  de  mogno  africano  propagadas  por  semente  (mogno  af.  S),  40  plantas  de 
 mogno  africano  propagadas  por  estaquia  (mogno  af.  E)  e  60  plantas  de  teca.  Para  o  cedro  australiano  foram 
 60 plantas no 22º, 32º, 42º e 55º meses após o plantio. 

 Os  equipamentos  utilizados  para  as  aferições  foram:  para  altura,  em  2018,  trena  à  laser  com  câmera  modelo 
 Leica  e  nos  três  últimos  anos,  2019,  2020  e  2021,  com  clinômetro  florestal  modelo  Haglof;  para  diâmetro 
 foi utilizada uma trena diamétrica com DAP fixado em 130 cm acima do solo em todas as medições. 

 Os  resultados  estatísticos  foram  rodados  com  os  dados  de  altura  total  e  DAP  de  acordo  com  a  época  de 
 plantio,  usando  o  sistema  SISVAR  (FERREIRA,  2011),  sendo  4  épocas  de  avaliação  (2018  a  2021)  para 
 cada  espécie  florestal,  considerou-se  cada  árvore  como  uma  unidade  amostral.  As  médias  foram 
 comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5%. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De  acordo  com  os  dados  apresentados  na  figura  1,  é  possível  visualizar  o  comportamento  das  espécies 
 florestais  tanto  em  altura  total  (figura  1A)  como  em  DAP  (figura1B)  no  decorrer  do  tempo.  É  notório  o 
 crescimento  acelerado  do  Eucalipto,  nas  duas  variáveis,  desde  a  implantação  o  que  explica  e  justifica  a 
 preferência  pela  espécie  para  implantar  um  sistema  integrado.  Segundo  relatório  anual  2020  da  Indústria 
 Brasileira  de  Árvores  (IBÁ)  dos  9  milhões  de  hectares  plantados,  mais  de  77%  (6,97  milhões)  são 
 cultivados com eucalipto (IBÁ, 2020). 

 Em  estudo  publicado  por  Silva  et  al.  (2016)  realizado  em  área  localizada  em  Paragominas  –  PA,  o  mogno 
 africano  cultivado  em  linhas  duplas  com  espaçamento  5  x  5  m  alcançou  um  DAP  de  18,2  cm  no  quinto 
 ano,  bem  superior  ao  encontrado  no  estudo  em  questão  que  foi  de  14,5  cm  no  mogno  africano  propagado 
 via  estaquia  (figura  1B)  e  13,3  cm  no  mogno  africano  propagado  via  semente  aos  5,5  anos  (figura  1B), 
 mostrando  que  o  espaçamento  pode  ter  interferido  no  desenvolvimento  em  DAP,  pois  quanto  maior  o 
 espaço entre as árvores, menor será a probabilidade de estiolamento da planta. 

 Na  figura  1A  também  é  possível  visualizar  uma  estagnação  no  desenvolvimento  em  altura  do  cedro  entre 
 2020  e  2021.  Em  estudo  publicado  por  Sá  e  Lazarotto  (2019)  implantado  em  Eldorado  do  Sul  –  RS,  com 
 espaçamento  de  3  x  3  m,  esta  estagnação  também  pode  ser  observada,  pois  o  cedro  australiano  cresceu  29 
 cm  entre  o  quarto  e  o  quinto  ano  e  atingiu  6,65  m  em  altura  e  11  cm  em  DAP  aos  5  anos.  No  estudo  em 
 questão,  pouco  depois  de  4,5  anos  a  espécie  já  tinha  atingido  10,1  m  em  altura  (figura  1A)  e  18,8  cm  em 
 DAP  (figura  1B).  O  estudo  publicado  trata-se  de  um  povoamento  em  monocultivo,  o  que  poderia  justificar 
 a  diferença  em  DAP  e  em  altura  com  o  atual  trabalho  devido  a  maior  competição  entre  as  plantas.  Uma 
 outra hipótese é a do melhoramento genético, os experimentos foram implantados 



 com  diferença  de  3  anos,  tempo  razoável  para  chegada  ao  mercado  de  mudas  melhoradas.  Tem-se  ainda  a 
 diferença  de  sítio  e,  consequentemente  do  clima  que  pode  interferir  no  desenvolvimento  das  espécies 
 florestais. 

 Esse  crescimento  mais  lento  em  altura  como  o  da  Teca,  que  é  uma  espécie  caducifólia,  pode  ser  vantajoso 
 para  produtores  que  pretendem  seguir  com  as  culturas  anuais  por  mais  tempo  devido  ao  menor  índice  de 
 sombreamento. 

 Figura  1:  Desenvolvimento  em  altura  total  (m)  (A)  e  DAP  (cm)  (B)  das  espécies  florestais  avaliadas  em 
 área de sistema integrado de produção no IFTM Campus Uberlândia. 

 A  tabela  1  representa  a  diferença  estatística  de  altura  total  e  de  DAP  em  relação  ao  tempo.  O  eucalipto  foi  o 
 único  que  diferiu  estatisticamente  em  todas  as  medições  tanto  em  altura  como  em  DAP  ao  longo  dos  4  anos 
 de  avaliação.  O  cedro  australiano,  o  mogno  africano  propagado  via  semente  e  a  teca  apresentaram 
 diferença  significativa  entre  os  anos  de  2018  e  2020,  tanto  em  altura  como  em  DAP,  mas  entre  2020  e  2021 
 não  houve  diferença.  O  mogno  africano  propagado  via  estaquia  diferiu  entre  todas  as  medições  para  altura, 
 mas para DAP a diferença foi significativa entre 2018 e 2020 e não foi significativo entre 2020 e 2021. 

 Tabela  1:  Altura  total  média  e  DAP  médio  das  espécies  florestais  avaliadas  entre  2018  e  2021,  em  área  de 
 sistema integrado de produção, no IFTM - Campus Uberlândia. 

 Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna  não  se  diferem  estatisticamente  pelo  teste  Tukey  a  5%  de 
 probabilidade. H=altura, DAP=Diâmetro a Altura do Peito. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao  final  das  análises,  passados  5,5  anos  da  implantação,  o  eucalipto  foi  a  espécie  que  mais  se  desenvolveu 
 em altura e DAP. 

 A espécie que menos se desenvolveu em altura foi a teca. 

 A espécie que menos se desenvolveu em DAP foi o mogno africano propagado via semente. O 

 cedro estagnou seu crescimento em altura entre os anos de 2020 e 2021. 

 O mogno africano propagado via estaquia apresentou um melhor crescimento se comparado ao propagado via 
 semente. 
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 Resumo 

 A  agregação  é  uma  propriedade  física  do  solo  fortemente  regulada  pelo  manejo  e  uso  e  está  diretamente  relacionada  à  sua 
 estrutura.  Diante  disso,  o  presente  teve  como  objetivo  avaliar  a  distribuição  das  classes  de  agregados  do  solo  em  diferentes 
 sistemas  produtivos  de  café.  O  estudo  foi  realizado  no  município  de  Planalto  (BA).  Foram  utilizados,  como  tratamentos  quatro 
 usos  do  solo  (Floresta  nativa,  café  monocultivo,  café  com  banana  e  sistema  agroflorestal).  Para  coleta  de  solo,  na  parte  central 
 de  cada  sistema,  foram  delimitadas  quatro  parcelas  (20  x  20  m),  separadas  entre  si  por  pelo  menos  100  m  de  distância.  Em 
 cada  parcela,  trincheiras  (1  x  1  x  1,5  m)  foram  abertas  entre  as  linhas  das  plantas.  O  solo  foi  coletado  em  seis  profundidades 
 (0-10,  10-20,  20-  40,  40-60,  60-80  e  80-100  cm)  e  resultou  em  24  amostras  por  sistema.  As  amostras  foram  passadas  em 
 peneiras  com  diferentes  aberturas  para  a  obtenção  dos  macroagregados  (2-0,250  mm)  e  microagregados  (0,250-  0,053  mm).  A 
 maior  quantidade  de  macroagregados  do  que  microagregados  em  todos  os  sistemas  estudados  evidencia  que  ocorre  um 
 constante  aporte  de  matéria  orgânica  pelos  sistemas;  A  menor  quantidade  de  macroagregados  no  CM  na  camada  80-100cm 
 ocorre  possivelmente  pela  composição  mais  simples  desse  sistema  quando  comparado  aos  demais,  apresentando  assim  menor 
 quantidade de matéria orgânica. 

 Palavras-chave:  Macroagregados; microagregados; sistemas  agroflorestais. 

 INTRODUÇÃO 

 O  manejo,  o  uso  e  o  tempo  de  utilização  promovem  diversas  alterações  nas  propriedades  do  solo,  como  a 
 agregação,  que  está  relacionada  à  estrutura  (Loss  et  al.,  2009).  Dentre  os  principais  agentes  de  formação  e 
 estabilização  de  agregados  está  a  matéria  orgânica  do  solo  (MOS),  cuja  diminuição  de  seu  conteúdo  no 
 solo  é  uma  das  maiores  causas  de  deterioração  da  estrutura  do  solo  (Wendling  et  al.,  2005).  Isso  ocorre 
 porque  a  agregação  afeta,  diretamente,  diversas  características  físicas  do  solo,  como  densidade,  porosidade, 
 aeração e capacidade de retenção e infiltração de água (Bayer; Mielniczuk, 1999). 

 Segundo  Pulleman  e  Marinissen  (2004),  dependendo  do  manejo,  a  agregação  do  solo  pode  fornecer 
 proteção  física  contra  a  rápida  decomposição  da  matéria  orgânica  do  solo.  O  manejo  adotado,  assim  como 
 o  tipo  de  solo,  também  pode  influenciar  a  qualidade  e  a  quantidade  de  MOS  presente  no  solo,  uma  vez  que 
 influencia  a  adição  de  MOS.  Com  isso,  modificações  nos  processos  de  formação  dos  agregados  são 
 alterados por suas vias de formação (Pulleman, 2002). 

 Os  agregados  do  solo  são  separados  em  diferentes  classes  por  tamisamento:  macroagregados  (2000-250 
 µm),  microagregados  (250-53  µm)  e  silte+argila  (53  µm).  Macroagregados  são  indicadores  mais 
 responsivos  ao  manejo  do  solo.  Já  microagregados  estão  relacionados  com  a  interação  com  as  partículas 
 primárias  do  solo  e  ligantes  orgânicos  provenientes  da  ação  de  microrganismos  decompositores  (Verchot  et 
 al., 2011). 

 O  efeito  da  conversão  de  florestas  em  áreas  agrícolas  pode  ser  minimizado  com  a  adoção  de  sistemas 
 agroflorestais,  pois  a  inclusão  de  árvores  frequentemente  mantém  ou  melhora  a  fertilidade  do  solo,  além  de 
 promover  oportunidade  de  criar  sumidouros  de  carbono  (Albrecht;  Kandji,  2003).  Portanto,  informações 
 sobre  o  estado  da  agregação  do  solo  constituem-se  em  indicador  de  qualidade  de  fácil  mensuração  e 
 sensíveis aos impactos decorrentes de processos naturais ou antrópicos. 

 Dessa  forma,  o  objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  a  distribuição  das  classes  de  agregados  do  solo  em 
 diferentes sistemas produtivos de café até 1 m de profundidade. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  presente  estudo  foi  conduzido  no  distrito  de  Lucaia,  município  de  Planalto,  no  sudoeste  do  estado  da 
 Bahia.  A  região  apresenta  clima  tropical  de  altitude  (Cwb,  segundo  classificação  de  Köppen),  com  altitude 
 média  de  943  m,  temperatura  média  anual  de  19,2  °C  e  pluviosidade  média  anual  de  750  mm,  com  estação 
 seca de maio a setembro. O solo é classificado como Latossolo Amarelo Distrófico. 

 Foram  avaliados  três  sistemas  produtivos  de  café:  SAF  –  sistema  agroflorestal  de  Coffea  arabica  x 
 Grevilea  robusta  ,  com  área  de  aproximadamente  de  1  ha,  espaçamento  3,5  x  3,5  m  (entre  árvores)  e  1,5  x 
 2,5  m  (entre  cafeeiros),  com  idade  de  17  anos;  CB  –  Coffea  arabica  consorciado  com  banana,  com  área  de 
 aproximadamente  5,3  ha,  espaçamento  1,5  x  4,0  m  (entre  cafeeiros)  e  1,0  x  16,0  m  (entre  bananeiras)  e  17 
 anos  de  idade;  CM  –  Coffea  arabica  em  monocultivo,  com  área  de  aproximadamente  6  ha,  espaçamento 
 1,5  x  2,5  m  e  15  anos  de  idade.  Além  disso,  um  fragmento  de  floresta  nativa  (FN),  com  vegetação 
 classificada  como  Floresta  Estacional  Semidecidual  e  área  total  de  30  hectares,  foi  utilizado  como 
 referência. 

 Na  parte  central  de  cada  sistema  foram  delimitadas  quatro  parcelas  (20  x  20  m),  separadas  entre  si  por  pelo 
 menos  100  m  de  distância.  Em  cada  parcela,  trincheiras  (1  x  1  x  1,5  m)  foram  abertas  entre  as  linhas  de 
 plantio.  O  solo  foi  coletado  em  seis  profundidades  (0-10,  10-20,  20-  40,  40-60,  60-80  e  80-  100  cm)  e 
 resultou em 24 amostras por sistema. 

 As  amostras  de  solo  de  cada  profundidade  foram  secas  ao  ar  e  passadas  em  peneira  de  2  mm  (terra  fina 
 seca  ao  ar  –  TFSA).  Para  realização  do  fracionamento  em  classes  de  agregados  via  úmida,  foram  pesados 
 50  g  de  TFSA  e  submerso  em  um  Becker  500  ml  com  água  destilada.  Após  cinco  minutos,  as  amostras 
 foram  passadas  em  peneiras  com  diferentes  aberturas  para  a  obtenção  dos  macroagregados  (2-  0,250  mm)  e 
 microagregados  (0,250-0,053  mm).  Todas  classes  foram  secas  em  estuda  de  ar  forçado  a  60  ºC,  durante  72 
 horas,  e  pesadas,  calculando-se  a  percentagem  do  peso  de  cada  fração.  Após  separar  as  frações,  foi 
 realizado o procedimento de correção da areia de acordo com método descrito em Vicente et al. (2019). 

 Os  dados  foram  submetidos  à  análise  de  variância  pelo  teste  F  e  os  valores  médios  comparados  pelo  teste 
 Fisher-LSD a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No  solo  como  um  todo,  a  porcentagem  dos  macroagregados  foi  superior  à  dos  microagregados  em  todos 
 os  sistemas  de  uso  da  terra  e  profundidades  estudados  (Tabela  1)  Diferenças  significativas  entre  os  sistemas 
 foram  observadas  apenas  nas  camadas  60-80  e  80-100  cm,  as  demais  camadas  não  evidenciaram  diferenças 
 na massa de agregados (Tabela 1). 

 Tabela  1.  Distribuição  da  massa  dos  agregados  estáveis  em  água  por  classe  de  tamanho  sob  diferentes  usos 
 do solo. 



 A  predominância  de  macroagregados  sobre  os  microagregados  nos  diferentes  usos  do  solo  e  profundidades. 
 Tal  fato  evidencia  que  sistemas  que  promovem  o  aporte  de  matéria  orgânica  no  solo  em  quantidades 
 relevantes,  bem  como  reduzem  o  revolvimento  do  mesmo,  favorecem  a  formação  e  estabilização  de 
 agregados  e  proporcionam  o  predomínio  de  macroagregados.  Esse  resultado  está  de  acordo  com  os 
 encontrados por Vicente et al. (2019); Mergen et al. (2019); Oliveira et al. (2019). 

 Para  a  profundidade  de  60-80  cm,  o  sistema  FN  apresentou  maior  massa  de  microagregados  quando 
 comparado  ao  CB.  Ambientes  naturais  como  a  FN  promovem  maior  microagregação  por  fornecer  um 
 microambiente  com  turnorver  de  macroagregados  mais  lento,  permitindo  que  microagregados  sejam 
 formados  dentro  de  macroagregados  (Six  et  al.,  2004).  Por  outro  lado,  esse  mecanismo  somente  foi 
 evidenciado  nas  camadas  mais  profundas,  o  que  pode  ser  considerado  uma  influência  de  outros  fatores 
 como  o  maior  teor  de  argila  (dados  não  apresentados),  que,  neste  caso,  não  são  explicadas  pela  teoria  de 
 hierarquização de agregados. 

 Na  camada  80-100  cm,  o  sistema  CM  apresentou  menor  massa  de  macroagregados,  o  que  pode  ser 
 explicado  pela  característica  da  composição  desse  sistema,  que  o  torna  mais  simples  quando  comparado  a 
 FN,  CB  e  SAF.  Com  a  maior  diversidade  vegetal,  ocorre  maior  desenvolvimento  do  sistema  radicular, 
 maior  exploração  do  solo  e  liberação  de  exsudatos.  Dessa  forma,  tem-se  um  ambiente  favorável  à 
 agregação,  com  posterior  formação  de  agregados  de  maior  tamanho.  Ao  contrário  dos  macroagregados,  os 
 valores de microagregados na camada 80-100 cm de profundidade foram significativamente superiores. 

 A  matéria  orgânica  e  o  desenvolvimento  de  raízes  são  os  principais  responsáveis  pela  formação  de 
 agregados  de  maior  tamanho  (Wohlenberg  et  al.,  2004).  Estudos  mostram  que  os  macroagregados  são 
 sensíveis  a  perturbação  devido  à  sensibilidade  dos  seus  agentes  de  agregação  transientes  e  temporários, 
 como  as  raízes  e  hifas  de  fungos  (Xiao  et  al.,  2017;  Lehnmann;  Zheng;  Rillig,  2017).  Os  macroagregados 
 são  a  fração  mais  ativa  dentre  os  agregados  e  sua  estabilidade  é  controlada  por  formas  orgânicas 
 temporárias  que  dependem  tanto  do  cultivo  do  solo  quanto  do  aporte  de  resíduos  vegetais  (Six  et  al.,  2002; 
 Ashagrie et al., 2007). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A  maior  quantidade  de  macroagregados  do  que  microagregados  em  todos  os  sistemas  estudados  evidencia 
 que ocorre um constante aporte de matéria orgânica pelos sistemas. 

 A  menor  quantidade  de  macroagregados  no  CM  na  camada  80-100cm  ocorre  possivelmente  pela 
 composição  mais  simples  desse  sistema  quando  comparado  aos  demais,  apresentando  assim  menor 
 quantidade de matéria orgânica. 
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 Resumo 

 The  study  shows  a  great  diversity  of  plant  species  cultivated  and  managed  in  14  orchards  of  10  communities,  located  in 
 flooded  areas  of  Muyuy  Island,  on  the  shores  of  the  Amazon  River  and  near  the  city  of  Iquitos,  revealing  their  importance  as 
 food  and  for  the  generation  .  of  economic  income.  To  determine  the  species  diversity  and  richness  indices,  100%  inventories 
 were  carried  out  in  each  of  them.  The  data  taken  in  the  inventories  are:  name  of  the  species,  quantity,  habit  and  uses.  In  order 
 to  obtain  market  data,  the  active  participation  of  the  population  was  counted  on,  who  was  in  charge  of  recording  the  daily 
 sales  made.  The  diversity  indices  in  the  orchards  were  calculated  from  the  Simpson  and  Shannon  formulas.  They  spoke  with 
 the  inhabitants  about  the  use  and  importance  of  the  cultivated  species  and  the  work  carried  out  in  the  orchards  was  observed  in 
 situ.  147  cultivated  and  spontaneous  species  were  found,  with  a  range  per  orchard  from  13  to  77,  of  which  12  are  common  in 
 more  than  50%  of  the  cases.  The  diversity  indices  exceeded  50%,  the  density  of  each  species  varied  from  one  garden  to 
 another  in  response  to  the  needs  of  the  population  and  environmental  conditions.  The  management  of  the  species  present  in 
 small  natural  populations  in  the  orchards  is  a  common  practice  for  the  riparians  and  they  constitute  the  source  of  seeds  for  new 
 cultivation areas. 

 Palavras-chave:  Agroforestry; Housegarden; floodable  sistem; diversity level 

 INTRODUÇÃO 

 Home  gardens  constitute  a  model  for  the  establishment  of  extensive  agroforestry  systems  as  an  alternative 
 for  the  rational  use  of  soils,  the  diversification  of  production  and  the  economic  security  of  the  Amazonian 
 population  (Ore  &  Llapapasca,  1996,  Correa  et  al.,  2018)  ).  The  mixed  cultivation  of  native  trees  and 
 shrubs  combined  with  introduced  species  represents  a  common  form  of  land  use  by  families  throughout  the 
 Amazon  basin  (Brack,  1994;  Morán,  1993).  The  system  is  favored  by  the  presence  of  nitrogen-fixing 
 species,  such  as  Inga  edulis  guaba  and  Inga  sp.  Shimbillo,  which  grows  fast  and  produces  abundant  litter 
 (Ore  &  Llapapasca,  1996).  To  produce  optimal  benefits  for  farmers,  some  of  the  natural  species  are 
 replaced  by  many  beneficial  analogous  species  that  occur  under  similar  natural  conditions  and  successional 
 phases  (Vaz,  2000).  In  relation  to  fruit  species,  Encarnación  (1992),  points  out  that  the  failure  in  the 
 introduction  of  foreign  crops  in  the  Amazon,  marks  a  great  expectation  of  work  with  native  species  that 
 will  guarantee  their  conservation.  Likewise,  Clement  (1991)  affirms  that  the  Amazon  as  a  whole  is  rich  in 
 domesticated,  semi-domesticated,  cultivated,  managed  and  wild  fruit  species  with  great  economic  potential. 
 Families  combine  various  crops  and  work  around  habitats  and  sites  to  minimize  the  risk  of  loss  (Kvist  and 
 Nebel,  2000).  Studies  carried  out  in  home  gardens  in  the  town  of  Santa  Rosa,  Ucayali  River-Peru  by 
 Padoch  &  Jong  (1991)  cited  by  Brack  (1994),  indicate  that  168  different  plant  species  are  grown  in  21 
 orchards,  of  which  132  are  native  (  78%)  and  36  introduced  (21.5%).  In  individual  gardens  they  found 
 between  18  to  78  species.  Flores  (1996),  states  that  the  Loreto  region  and  the  surroundings  of  the  city  of 
 Iquitos,  in  Peru,  are  the  areas  with  the  greatest  diversity  of  native  edible  fruit  trees.  The  greater  the  degree 
 of  dominance  of  some  species  and  the  rarities  of  others,  the  lower  the  biodiversity  of  the  community 
 (Halffter  &  Escurra,  1992).  The  objective  of  this  work  was  to  quantitatively  evaluate  the  floristic  diversity 
 of flooded home gardens in the Amazon river basin. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 This  study  was  carried  out  during  the  summer  of  1999,  in  10  villages  near  the  city  of  Iquitos,  in  the  north  of 
 the eastern Department of Loreto-Peru. Access to these villages is done on foot when the river 



 empties  and  by  canoe  or  motor  boat  during  the  flood,  the  time  used  varies  between  10  minutes  and  3  hours. 
 These hamlets supply food and other products to the different markets of Iquitos. 

 To  determine  the  diversity  and  richness  of  the  species  managed  in  the  14  orchards  studied,  100% 
 inventories  were  carried  out  in  each  of  them.  The  data  taken  in  the  inventories  are:  name  of  the  species, 
 quantity,  habit  and  uses.  The  inventories  were  carried  out  with  the  company  of  the  farmer  who  owns  the 
 orchard. The diversity indices in the orchards were calculated from the Simpson and Shannon formulas. 

 Dialogue  was  held  with  the  residents  about  the  use  and  importance  of  the  cultivated  species  and  the  tasks 
 carried  out  in  the  orchards  were  observed  in  situ.  In  order  to  obtain  market  data,  there  was  the  active 
 participation of the resident, who was in charge of recording the daily sales he made. 

 To calculate the Simpson index, was applied the formula: 

 S = 1 - ∑ ( ni / N) 2 

 Where: 

 ni = Number of individuals of a species i 

 N = Total number of individuals of all species 

 This Simpson index measures the degree of biological diversity of a sample 

 To calculate the Shannon Index, was applied the formula 

 H = -∑ ni / N log (ni / N) 

 Where: 

 ni = Number of individuals of a species i 

 N = Total number of individuals of all species 

 This  Shannon  index  measures  the  probability  of  selecting  all  species  in  the  proportion  with  which  they 
 exist in the population 

 We  dialogued  with  the  producers  about  the  use  and  importance  of  the  cultivated  species  and  the  tasks 
 carried  out  in  the  orchards  were  observed  in  situ.  In  order  to  obtain  market  data,  the  active  participation  of 
 the resident was counted on, who was in charge of recording the daily sales that he made. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 The  orchards  under  study  have  an  average  area  of  1.2  ha,  with  a  minimum  of  0.0319  ha  and  a  maximum  of 
 8  ha.  The  average  age  of  establishment  is  20  years,  with  a  range  of  10  to  40  years.  Gardens  are  subject  to 
 environmental  changes  caused  by  annual  floods  and  the  composition  of  species  varies  from  one  garden  to 
 another.  Many  of  these  orchards  were  initially  farms  with  temporary  and  annual  components  that,  after  a 
 harvest  period  of  3  to  7  years,  gradually  became  horticultural  systems.  The  transitional  crops  between  the 
 fields  and  the  future  garden  are  generally  bananas  and  sugarcane.  Subsequently,  the  grapefruit,  guaba, 
 shimbillo,  tree  bread,  guava,  mamey  and  other  components  preferred  by  the  producer  are  introduced.  A 
 total  of  147  species  have  been  found  in  these  environments,  of  which  50  are  fruit,  28  medicinal,  13  timber, 
 41  have  different  uses  and  15  with  no  known  use.  Many  economically  valuable  species  grow  in  small 
 patches,  among  them  we  can  mention  the  aguaje,  the  sinamillo,  the  yarina,  the  bijao,  the  huingo,  the 
 capirona,  the  cedro,  the  catahua  and  the  huacapu.  Medicinal  species  have  also  been  found,  in  very  low 
 densities, product of regeneration, and were cultivated from the initial field. 

 Some  technologies  in  the  management  of  Diversity.  The  orchards  of  flooded  areas  are  complex  productive 
 systems, where the inhabitants carry out a series of tasks or technologies, among which we can mention: 



 a)  Species  and  varieties  selection.  The  resistance  of  the  species  to  flooding  for  a  certain  period  of  time  is 
 mainly  considered.  Many  species  do  not  support  the  saturation  of  water  in  their  roots  causing  their  rotting 
 as  in  the  case  of  star  apple,  pijuayo,  avocado,  etc.  Another  selection  factor  is  the  demand  and  good  price  of 
 the  fruits  in  the  market  (grapefruit,  aguaje,  grapes,  camucamu)  and  /  or  their  importance  as  food  for  the 
 family  (tree  bread).  b.  Obtaining  planting  material.  The  seedlings  of  the  fruit  species  are  obtained  from 
 germinated  seeds  in  containers,  in  small  areas  of  the  farm  or  by  collecting  them  near  the  house,  the  purma 
 or  the  adjacent  forest.  In  the  germination  sites  the  plants  have  a  minimum  distance  of  30-50  cm;  later  it  is 
 thinned,  leaving  them  with  greater  distance  and  transferring  the  surpluses  to  other  areas.  The  appropriate 
 size  to  carry  out  the  transfer  of  the  seedlings  both  from  the  natural  environment  and  from  the  containers 
 and  plots  is  50-80  cm.  The  larger  the  size  of  the  seedling,  the  more  likely  it  is  that  it  will  survive  the  flood. 
 The  use  of  stakes  to  plant  grapes  is  a  successful  propagation  technique  in  the  lower  floors  of  floodplains. 
 The  stakes  preferably  have  a  diameter  of  25  to  30  cm,  the  ideal  height  being  1.50  m.  They  have  easy 
 rooting  and  do  not  need  much  light  to  regrow.  c.  Regeneration  management.  The  seedlings  of  some  species 
 such  as  uvos,  wito,  camucamu,  aguaje,  anihuayo,  catahua,  capirona,  moenas,  among  others,  are  obtained  in 
 the  adjacent  forest,  and  are  taken  to  the  orchards  to  enrich  them.  The  transfer  is  done  bare  root  on  shady  or 
 rainy  days.  Other  species  such  as  aguaje,  sinamillo,  yarina,  bijao,  wingo,  capirona,  cedar,  catahua  and 
 huacapu,  are  the  product  of  natural  regeneration,  and  grow  in  spots,  from  here  the  settlers  obtain  seedlings 
 and increase their growing areas. 

 The  orchards  evaluated  constitute  optimal  productive  models  to  generate  plant  resources  of  great 
 economic,  ecological,  social  and  cultural  value  (Ore  &  Llapapasca,  1996;  Correa  et  al.,  2018).  They  were 
 adapted  to  this  environment  by  riparian  farmers  who,  with  local  strategies  and  technology,  have 
 counteracted  the  effects  of  the  flood  and  the  environmental  changes  that  occur  annually  in  the  flooded  areas 
 (Moran,  1993).  As  in  the  mainland,  the  settlers  establish  the  orchard  the  third  year  after  leaving  the  farm 
 and  associate  native  and  introduced  species  (Moran,  1993;  Brack,  1994).  The  association  of  species  as  well 
 as  the  presence  of  nitrogen-fixing  species  (Inga  edulis  and  Inga  pilolusa)  favor  the  enrichment  and  recovery 
 of  the  initially  degraded  soil  when  producing  temporary  crops  (Ore  &  Llapapasca,  1996;  Brack,  1994).  The 
 diversity  indices  in  the  orchards  are  above  50%,  (see  Figure  1)  reflecting  a  great  diversification  of  species, 
 which  is  the  result  of  the  continuous  selection  of  appropriate  species  (capable  of  resisting  the  effects  of 
 water),  the  management  of  natural  regeneration  and  the  use  of  sites.  Likewise,  the  dominance  indices  show 
 that  in  most  orchards  there  are  a  few  species  that  dominate  the  others,  which  is  reflected  in  the  higher 
 density  of  individuals  of  a  species  (Figure  2).  The  diversity  of  species  that  the  riparian  manages  in  his 
 garden  provides  different  useful  resources  capable  of  generating  economic  income  and  /  or  food,  partly 
 ensuring  his  subsistence.  The  value  of  plant  diversity  in  orchards  is  incalculable,  its  cultivation  ensures  the 
 maintenance  and  preservation  of  these  species,  helping  to  counteract  the  accelerated  genetic  erosion  that 
 occurs worldwide. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 There  is  a  great  diversity  of  species  cultivated  and  managed  in  the  orchards  of  floodplains,  in  response  to 
 the  needs  of  the  population  and  particular  environmental  characteristics.  The  presence  of  the  species  in  the 
 orchards  responds  to  a  process  of  selection,  adaptation  and  priorities  of  the  population.  Thinning  is  a 
 common  technique  to  manage  the  natural  regeneration  of  species  that  grow  in  patches.  A  total  of  147 
 species  have  been  inventoried,  of  which  50  are  fruit,  28  medicinal,  13  timber,  41  for  different  uses  and  15 
 for  unknown  uses.  In  addition  to  generating  economic  income,  they  also  have  nutritional  importance  in 
 times of scarce resources. 
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 Resumo 

 A  erva-mate  é  uma  espécie  característica  da  Floresta  Ombrófila  Mista,  sendo  responsável  por  um  dos  principais  sistemas 
 agroflorestais  do  Sul  do  Brasil,  os  ervais  nativos,  cujo  modelo  de  produção  é  baseado  em  extrativismo.  Nas  últimas  décadas  a 
 morte  de  plantas  adultas  e,  consequente,  redução  da  produção  por  área  tem  ocorrido  com  frequência.  Considerando-se  que  a 
 erva-mate  é  uma  espécie  responsiva  à  fertilização  do  solo  em  sistemas  mais  intensivos,  essa  pesquisa  tem  por  objetivo  avaliar 
 o  efeito  de  diferentes  estratégias  de  adubação  em  um  erval  nativo.  O  experimento  foi  conduzido  em  delineamento  em  blocos 
 casualizados,  com  quatro  repetições  e  quatro  tratamentos:  ORG  (cama  de  aviário  +  calcário);  CONV  (adubo  formulado  NPK 
 +  calcário  +  ureia);  CBIO  (cinza  de  biomassa  +  calcário  +  fosfato  natural  +  ureia),  TEST  (sem  adubação),  parcelados  em 
 quatro  aplicações.  Quatro  e  dez  meses  após  a  aplicação  inicial  foram  avaliados  alguns  indicadores  do  solo,  na  camada  de 
 0-10cm.  Os  dados  foram  submetidos  a  análise  de  variância  e  as  médias  comparadas  pelo  teste  Tukey  (5%  de  significância). 
 Houve  aumento  no  pH  do  solo  e  redução  do  alumínio,  quatro  meses  após  a  primeira  aplicação  das  três  estratégias.  Com  a 
 segunda  aplicação  foi  observado  também  aumento  do  cálcio  e  da  saturação  de  bases,  com  destaque  para  o  tratamento  com 
 adubação  orgânica.  Após  a  aplicação  das  duas  primeiras  doses  não  foram  observados  efeitos  fitotóxicos  nas  plantas  de 
 erva-mate  nativa.  Os  dados  preliminares  indicam  eficiência  da  aplicação  em  cobertura  de  adubação  e  calagem  para  correção 
 do solo em ervais nativos. 

 Palavras-chave:  Ilex paraguariensis; correção de solo;  agroflorestal; cama de aviário; calcário 

 INTRODUÇÃO 

 A  erva-mate  (  Ilex  paraguariensis  St.  Hil.  )  é  uma  espécie  com  ocorrência  natural  no  Sul  da  América  do  Sul, 
 constituinte  característico  da  Floresta  Ombrófila  Mista  (Caron  et  al.,  2014).  A  biomassa  proveniente  do 
 cultivo  da  erva-mate  destina-se  principalmente  para  o  consumo  de  bebidas  estimulantes  como  o  chimarrão 
 e  tereré,  sendo  também  utilizada  como  matéria  prima  na  indústria  cosmética,  farmacêutica  e  em  produtos 
 destinados a higiene (Croge et al., 2021). 

 O  fato  da  espécie  desenvolver-se  em  solos  de  baixa  fertilidade,  resulta  em  um  modelo  extrativista  da 
 cultura,  o  qual  ainda  predomina  ainda  nos  dias  de  hoje  (Marques  et  al.,  2019).  Em  geral,  poucos  produtores 
 cogitam  em  adubar  os  ervais  nativos,  cujo  solo  é  beneficiado  pela  camada  de  serapilheira  proveniente  da 
 cobertura  de  folhas  de  outras  espécies  arbóreas.  No  entanto,  nas  últimas  décadas  a  ocorrência  de  morte  de 
 árvores  adultas  de  erva-mate  tem  preocupado  o  setor  produtivo.  Esse  fato  pode  estar  associado  às  podas 
 malfeitas  ou  realizadas  em  épocas  inadequadas,  redução  da  fertilidade  natural  do  solo  ou  às  mudanças 
 climáticas.  Considerando-se  que  a  erva-mate  é  uma  planta  exigente  em  nutrição  devido  uma  alta 
 exportação  de  nutrientes  pela  colheita  (Santin  et  al.,  2017)  é  possível  que  estratégias  adequadas  de  correção 
 e  adubação  do  solo  em  ervais  nativos,  possam  contribuir  para  a  recuperação  dos  mesmos.  No  entanto,  o 
 conhecimento  sobre  a  nutrição  adequada  para  ervais  nativos  ainda  é  bastante  incipiente  (Marques  et  al., 
 2019). 

 Dessa  forma  o  presente  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  alguns  indicadores  químicos  do  solo  em 
 resposta  a  diferentes  fontes  de  adubação  para  a  erva-mate  conduzida  em  área  nativa.  Para  isso,  baseia-  se 
 nos  critérios  propostos  pela  CQFS  RS/SC  (2016),  mantendo  os  teores  dos  nutrientes  acima  do  teor  crítico 
 para  um  bom  desenvolvimento  da  cultura,  além  de  prever  uma  reposição  dos  nutrientes  frente  a  exportação 
 proveniente da colheita. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  implantado,  em  novembro  de  2020,  em  uma  área  de  erval  nativo  estabelecido  há  mais  de 
 50  anos,  no  município  de  Três  Barras/SC,  em  um  delineamento  em  blocos  casualizados  com  quatro 
 tratamentos e três repetições, com parcelas de 100m  2  .  Previamente à implantação do 



 experimento  foram  coletadas  amostras  de  solo  na  camada  de  0-10,  cujo  análise  apresentou  os  seguintes 
 parâmetros:  argila=  45%,  pH  água  =  4,3;  MOS=4,8%;  P  sol=  3,8  mg.dm  -  ³;  em  (cmol  c  .dm  -  ³)  Al=  4,8;  Ca=  0,8; 
 Mg=  0,5;  saturação  de  bases=7,8%;  bem  como,  foi  medida  a  produção  média  de  massa  verde  do  erval  na 
 colheita  anterior  ao  experimento  (5  t.ha  -1  ).  Com  base  nos  dados  iniciais  de  solo  e  da  produção  de  erva, 
 foram  calculados  a  necessidade  de  insumo  para  atender  recuperação  do  solo  e  a  reposição  de  nutrientes 
 exportados  pela  última  colheita,  de  acordo  com  a  CQFS  RS/SC  (2016),  que  foi  de  100  kg  de  fósforo;  90  kg 
 de  potássio;  55  kg  de  nitrogênio  e  5  toneladas  de  calcário.  Os  tratamentos  foram  então  formados  por 
 diferentes  fontes  de  adubação  (Tabela1):  ORG  (cama  de  aviário  +  calcário);  CONV  (adubo  formulado 
 NPK  +  calcário  +  ureia)  e  CBIO  (cinza  de  biomassa  +  calcário  +  fosfato  natural  +  ureia),  TEST  (sem 
 adubação)  para  atender  as  exigências  levantadas.  A  aplicação  dos  insumos  foi  programada  para  ser 
 aplicada  parceladamente,  em  quatro  vezes  ao  longo  de  dois  anos  (nov/20;  mar/21;  set/21  e  mar/22).  Na 
 Tabela 1 estão apresentadas as quantidades totais de insumos a serem aplicadas ao longo do período. 

 Em  março  e  em  setembro  de  2021,  foram  coletadas  amostras  de  solo  na  profundidade  de  0-10  cm  e 
 analisados  o  pH  do  solo  e  os  teores  de  fósforo  solúvel,  alumínio,  cálcio,  potássio  e  saturação  de  bases 
 (V%).  Os  dados  foram  submetidos  às  análises  de  homogeneidade  e  normalidade  e  de  variâncias  e,  quando 
 necessário,  as  médias  comparadas  pelo  teste  de  Tukey  a  um  nível  de  significância  de  0,05,  com  auxílio  do 
 software  Sisvar  (Versão  5.8).  A  cada  60  dias  foram  realizadas  avaliações  visuais  com  o  uso  de  fotos  das 
 plantas de erva-mate a fim de verificar sintomas de fitoxicidade ou deficiência nutricional. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao  longo  dos  primeiros  dez  meses  do  experimento  e  da  aplicação  de  metade  das  quantidades  planejadas  de 
 insumos  para  correção  do  solo  e  reposição  dos  nutrientes  extraídos  na  produção  anterior,  não  foram 
 observados  sintomas  visuais  de  fitoxicidade  ou  deficiências  nutricionais  nas  plantas  de  erva-mate  nativa 
 (Figura  1).  No  solo,  na  primeira  avaliação,  quatro  meses  após  a  aplicação  da  primeira  dose  dos  insumos, 
 houve  efeito  dos  tratamentos  para  o  pH  e  os  teores  de  alumínio  do  solo.  A  aplicação  do  calcário  associado 
 tanto  à  cama  de  aviário,  quanto  à  adubação  mineral  promoveu  aumento  no  pH  e  redução  no  teor  de 
 alumínio,  mesmo  sendo  aplicados  em  cobertura,  sem  incorporação  (Tabela  2).  Os  demais  indicadores,  no 
 entanto, continuaram semelhantes à testemunha. 



 Figura 1.  Vista geral da área experimental em erval  nativo, dez meses após o início do experimento. 

 Na  avaliação  aos  dez  meses  após  o  início  do  experimento  e  da  aplicação  de  metade  das  doses  planejadas,  já 
 foi  possível  verificar  efeito  também  sobre  o  teor  de  cálcio  e  sobre  a  saturação  de  bases  solo,  sendo  que  no 
 tratamento  com  cama  de  aviário  o  aumento  no  valor  da  saturação  foi  160%  superior  à  testemunha. 
 Resultados  positivos  sobre  os  indicadores  do  solo  da  cama  de  aviário  aplicada  em  cobertura,  tem  sido 
 observados  também  em  outras  culturas  perenes  (Lima  et  al.,  2007;  Tabolka  et  al.,  2016),  e  até  mesmo  sobre 
 áreas de erva-mate (Anzolin, 2019). 

 A  disponibilização  de  informações  sobre  a  adubação  em  sistemas  agroflorestais  tradicionais,  como  os 
 ervais  nativos  é  ainda  muito  incipiente  (Marques  et  al;  2019;  Lacerda,  2019),  o  que  dificulta  até  mesmo  as 
 análises  dos  resultados  obtidos.  No  entanto,  a  geração  dessas  informações  é  fundamental  para  a  construção 
 de  propostas  técnicas  que  possam  contribuir  para  a  manutenção  desses  sistemas  tradicionais.  A  geração  de 
 estratégias  eficazes  e,  preferencialmente,  de  baixo  custo  e  baixo  impacto  ambiental  demandam  pesquisas 
 de médio e longo prazo, realizadas diretamente nos sistemas produtivos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após  a  aplicação  das  duas  primeiras  doses  das  diferentes  estratégias  de  adubação  foi  possível  observar 
 melhoria  nos  indicadores  químicos  do  solo,  em  especial  no  aumento  da  saturação  de  bases,  sem  a 
 ocorrência  de  efeitos  fitotóxicos  visuais  nas  plantas  de  erva-mate.  Os  dados  preliminares  indicam  eficiência 
 da aplicação em cobertura de adubação e calagem para correção do solo em ervais nativos. 
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 Resumo 

 As  espécies  de  gramíneas  forrageiras  mais  utilizadas  para  formação  de  pastagens  na  Amazônia  são  dos  gêneros  Panicum  e 
 Brachiaria.  No  verão  as  pastagens  secam  na  região  sudeste  do  Pará  diminuído  a  produção  leiteira  e  aumentando  o  tempo  de 
 engorda  dos  bovinos  a  pasto.  O  estudo  teve  como  objetivo  analisar  o  teor  de  proteína  bruta  e  fósforo  da  fração  utilizável  de 
 espécies  arbóreas  forrageiras  para  contribuir  com  informações  para  a  o  desenvolvimento  de  sistemas  pecuários  mais 
 sustentáveis  na  região  sudeste  do  Pará.  O  experimento  foi  desenvolvido  na  fazenda  Cristalina,  São  Domingos  do  Araguaia  – 
 PA  e  teve  início  em  17  de  janeiro  de  2014.  Foram  testadas  as  espécies  gliricídia  (  Gliricidia  sepium  ),  jurema  (  Chloroleucon 
 tortum  ),  burdão  de  velho  (  Albizia  saman  )  e  mutamba  preta  (  Guazuma  ulmilifolia)  .  O  delineamento  utilizado  foi  o  de  blocos  ao 
 acaso  com  parcelas  subdivididas  no  tempo.  Cada  espécie  foi  submetida  a  três  tratamentos:  testemunha,  adubação 
 convencional  (química)  e  inoculação  com  fungos  micorrízicos  arbusculares.  Não  foi  observada  diferença  estatística  entre  os 
 blocos  e  entre  os  tratamentos  testados  por  espécie,  todavia  foi  observada  diferença  significativa  para  o  período  do  ano.  O  teor 
 de  PB  e  o  conteúdo  de  P  encontrado  nas  espécies  arbóreas  forrageiras  estudadas  foi  superior  ao  encontrado  em  pastagens  de 
 gramíneas comumente cultivadas no Pará. 

 Palavras-chave:  Amazônia, Forragem; Fósforo; Pecuária, Proteína Bruta 

 INTRODUÇÃO 

 O  principal  uso  do  solo  no  Brasil  são  as  pastagens,  segundo  o  MAPBIOMAS  (2021)  o  bioma  Amazônia 
 possui  56,6  milhões  de  hectares  de  pastagens  cultivadas  e  destes  43,7%  encontram-se  degradadas.  As 
 espécies mais utilizadas são dos gêneros Panicum e Brachiaria (VALLE; JANK; RESENDE, 2009). 

 Em  pesquisas  com  pastagens  cultivadas  do  gênero  Brachiaria  no  estado  do  Pará  observou-se  que  o  teor  de 
 proteína  bruta  (PB)  (BENDAHAN;  VEIGA,  2003;  BITTENCOURT;  VEIGA,  2003).  e  do  conteúdo  de 
 fósforo  (P)  não  atendeu  os  requerimentos  para  bovinos  de  corte  em  fase  de  lactação  sendo  necessária 
 suplementação  mineral,  uma  vez  que  a  deficiência  de  fósforo  está  associada  a  apetite  depravado,  atraso  no 
 cio, fraturas espontâneas e o emagrecimento do rebanho (MANESCHY et al., 2005). 

 Nesse  contexto,  considera-se  primordial  para  maior  sustentabilidade  dos  sistemas  pecuários  o  incremento 
 com  a  introdução  de  espécies  forrageiras  de  alta  qualidade  nutricional  para  diminuindo  a  necessidade  de 
 insumos  externos  a  propriedade  (FERREIRA  et  al.,  2020).  Maneschy  et  al.  (2011)  identificaram  espécies 
 arbóreas  dispersas  em  áreas  de  pastagens  na  região  sudeste  do  Pará  com  potencial  para  compor  sistemas 
 agroflorestais  pecuários  e  destacaram  as  espécies  jurema  ou  rosquinha  (  Chloroleucon  tortum  (Mart.)  Pittier 
 ex  Barneby  &  J.  W.  Grimes  ),  burdão  de  velho  (  Albizia  saman  (Jacq.)  F.  Muell.  )  e  mutamba  preta  (  Guazuma 
 ulmilifolia  Lam  .)  com  potencial  forrageiro,  uma  vez  que  podem  produzir  forragem  mesmo  na  estação  seca 
 do ano quando a oferta de gramíneas diminui drasticamente na região. 

 O  estudo  teve  como  objetivo  analisar  o  teor  de  proteína  bruta  e  fósforo  da  fração  utilizável  de  espécies 
 arbóreas  forrageiras  para  contribuir  com  informações  para  a  o  desenvolvimento  de  sistemas  pecuários  mais 
 sustentáveis na região sudeste do Pará. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  desenvolvido  na  fazenda  Cristalina,  São  Domingos  do  Araguaia  –  PA  e  teve  início  em 
 17  de  janeiro  de  2014,  implantado  em  Neossolo  Quartzarênico.  Foram  testadas  as  espécies  gliricídia, 
 jurema  ou  rosquinha,  burdão  de  velho  e  mutamba  preta.  O  delineamento  utilizado  foi  o  de  blocos  ao  acaso 
 com  parcelas  subdivididas  no  tempo.  Cada  espécie  foi  submetida  aos  tratamentos:  testemunha,  adubação  e 
 inoculação  com  fungos  micorrízicos  arbusculares.  O  espaçamento  utilizado  foi  de  0,5  m  x  1  m,  sendo 
 demarcadas  45  parcelas  de  6  m  x  3  m  em  uma  área  total  de  0,37  ha.  A  adubação  ocorreu  na  cova  de  plantio 
 (100g  NPK  (10-28-20),  400g  de  Yoorin  Mg  e  100g  de  calcário)  e  de  cobertura  (durante  o  período  chuvoso 
 nos  três  primeiros  anos  com  100g  por  planta  NPK).  Para  o  tratamento  com  fungos  utilizou-se  1g/cova  no 
 momento  do  plantio  das  mudas  e  utilizou-se  os  fungos  G  lomus  clarum  e  Glomus  etunicatum 
 (MANESCHY, 2013). 

 Foram  coletadas  10  amostras  simples  de  solos  em  profundidade  de  10  cm  para  compor  uma  amostra 



 composta/parcela  (LEMOS,  2000).  O  corte  das  plantas  das  plantas  foi  realizado  em  abril  e  setembro  de 
 2018,  com  faca  de  aço  inoxidável  a  1,30  cm  do  solo.  Cada  planta  cortada  formava  uma  amostra,  e  estas 
 foram  pesadas  (peso  verde)  e  de  cada  amostra  se  retirou  uma  subamostra  de  500  g,  sendo  separada  em 
 fração não utilizável (caule) e fração utilizável (folhas, vagem e galhos < 1 cm). 

 As  amostras  da  fração  utilizável  foram  secas  em  estufa  de  ventilação  forçada  a  60  °C/72  horas,  Laboratório 
 de  Agronomia  da  Faculdade  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade  Federal  do  Sul  e  Sudeste  do  Pará. 
 Posteriormente,  as  amostras  foram  trituradas  em  moinho  tipo  Willey  analisadas  no  Laboratório  de  Sistemas 
 Sustentáveis (LASS) da Embrapa Amazônia Oriental em Belém. 

 O  fósforo  total  foi  quantificado  pelo  método  da  colorimetria  (SILVA,  1998)  a  partir  da  digestão  por  via 
 úmida.  A  leitura  da  absorbância  foi  feita  em  espectrofotômetro  no  comprimento  de  onda  de  660  nm.  A 
 quantificação  do  nitrogênio  total  foi  realizada  pelo  método  de  Kjeldahl  (VIEIRA  et  al.,  2016).  Para  o 
 cálculo da proteína bruta (PB) o nitrogênio total foi convertido utilizando-se o fator 6,25 (AOAC, 1995). 

 Os  dados  foram  analisados  no  software  SISVAR  (FERREIRA,  2014).  Os  parâmetros  foram  avaliados  por 
 análise  de  variância  pelo  método  dos  mínimos  quadrados,  teste  F  para  analisar  a  significância  dos  efeitos  (p 
 ≤ 0,05) e testeTukey para comparação entre as médias (p ≤ 0,05). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Não  foi  observada  diferença  estatística  entre  os  blocos  e  entre  os  tratamentos  testados  por  espécie 
 (Testemunha,  Inoculação  com  fungos  micorrízicos  arbusculares  e  Abubação).  Todavia  foi  observada 
 diferença  significativa  para  o  período  do  ano  (Tabela  1).  Essa  informação  é  importante,  pois  pode  auxiliar 
 no  processo  de  adoção  das  espécies  testadas  para  a  composição  de  sistemas  agroflorestais  pecuários,  uma 
 vez  que  o  custo  com  uso  de  insumos  químicos  ou  o  acesso  aos  FMA  para  inoculação  das  plantas  seria  mais 
 uma  dificuldade  e  aumentaria  os  custos  de  implantação,  sobretudo  para  agricultores  familiares.  A 
 caracterização física e química dos solos sob as parcelas experimentais está demonstrada na Tabela 2. 

 O  período  seco  do  ano  a  produção  das  gramíneas  comumente  plantadas  na  região  diminui  (CASTRO  et  al., 
 2011;  GUARÁ  et  al.,  2011;  GUIMARÃES  et  al.,  2011)  e  a  suplementação  da  dieta  animal  com  alimentos 
 de alta qualidade podem reduzir o efeito sanfona e manter a produção de leite de bovinos a pasto. 

 A  variável  PB  na  fração  utilizável  da  jurema  apresentou  diferença  significativa  para  o  período  do  ano 
 (chuvoso  e  seco)  em  todos  os  tratamentos  testados.  Na  gliricídia  apenas  o  tratamento  testemunha  foi 
 sensível  aos  períodos  do  ano.  A  mutamba  preta  (15,48  a  17,33%  MS/ha  -1  )  e  o  burdão  de  velho  (20,76  a 

 22,52%  MS/ha  -1  )  não  apresentaram  variação  sazonal  significativa  no  teor  de  PB  na  fração  utilizável  da 
 planta. 

 O  teor  de  PB  no  tratamento  testemunha  da  jurema  apresentou  maior  teor  no  período  chuvoso  com  16,14  a 
 23,82%  na  MS/ha  -1  .  A  gliricídia  apresentou  teor  de  PB  maior  no  período  seco  apenas  no  tratamento 

 testemunha e variou de 21,56 a 26,04% MS/ha  -1  . 

 Todas  as  espécies  testadas  apresentaram  teor  de  PB  superior  aos  requerimentos  para  bovinos  de  corte  em 
 fase  de  lactação  (7,18-10,00%)  de  acordo  com  NRC  (2000)  e  superior  ao  teor  comumente  encontrado  em 
 gramíneas  cultivadas  no  estado  do  Pará  (BENDAHAN;  VEIGA,  2003;  BITTENCOURT;  VEIGA,  2003).  E 
 semelhantes  aos  teores  encontrados  em  pesquisas  realizadas  com  glirícidia  em  Marabá-PA  (ANDRADE  et 
 al., 2013) e leucena no município de São Domingos do Araguaia-PA (COSTA et al., 2011). 

 Com  respeito  a  variação  sazonal  do  fósforo  nas  espécies  e  tratamentos  testados  não  se  observou  efeito 
 significativo nas espécies jurema (1,34 a 1,71g/kg) e mutamba preta (1,77 a 2,38g/kg) na fração utilizável. 

 O  efeito  do  período  foi  observado  na  gliricídia  apenas  no  tratamento  testemunha  com  maior  concentração 
 de  P  no  período  seco  do  ano  (2,08  a  2,79g/kg).  No  burdão  de  velho  também  no  tratamento  testemunha  foi 
 observada  diferença  significativa  na  variação  sazonal  com  maior  concentração  no  período  chuvoso  (1,13  a 
 1,83g/kg). 

 O  conteúdo  de  P  na  fração  utilizável  das  espécies  testadas  foi  superior  ao  encontrado  em  pastagens  de 
 gramíneas  cultivadas  no  Pará  (BITTENCOURT;  VEIGA,  2003;  MANESCHY  et  al.,  2005)  e  semelhante  ao 
 teor  obtido  na  leucena  testada  em  propriedade  de  agricultor  familiar  no  município  de  São  Domingos  do 
 Araguaia – PA (COSTA et al., 2011). 





 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não  foi  observada  diferença  estatística  entre  os  blocos  e  entre  os  tratamentos  testados  por  espécie.  A 
 análise  não  apontou  diferença  significativa  entre  os  blocos  e  entre  os  tratamentos  por  espécie.  Foi 
 observada  diferença  significativa  para  o  período  do  ano  no  teor  de  PB  para  as  espécies  jurema  e  gliricídia. 
 O  teor  de  PB  e  o  conteúdo  de  P  encontrado  nas  espécies  arbóreas  forrageiras  estudadas  foi  superior  ao 
 encontrado em pastagens de gramíneas comumente cultivadas no Pará. 
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 Resumo 

 O  estado  de  São  Paulo  possui  muitas  propriedades  rurais  com  sistemas  agroflorestais  (SAF),  com  diferentes  arranjos  no 
 campo  e  distintas  características  ambientais,  ecológicas  e  florísticas.  Além  disso,  múltiplos  indicadores  têm  sido  adotados  para 
 avaliá-los.  Assim,  o  objetivo  deste  estudo  foi  organizar,  sistematizar  e  avaliar  as  informações  sobre  os  SAF  no  estado  de  São 
 Paulo  para  observar  a  existência  de  arranjos  agroflorestais  diversificados  nas  propriedades.  A  metodologia  utilizada  na 
 pesquisa  foi  uma  busca  de  artigos  científicos  nas  bases  de  dados  Scopus,  ISI  –  Web  of  Science  e  Google  acadêmico,  Scielo  e 
 de  instituições  governamentais  com  os  termos  em  língua  inglesa  e  portuguesa:  “Agrofloresta*”  ou  “Agrosilvipastoril”  ou 
 “Silvipastoril”,  e  “Mata  Atlântica”  e  “Cerrado”  e  “São  Paulo”,  publicados  entre  1990  e  2021,  com  dados  empíricos,  textos 
 completos  acessíveis  em  inglês,  espanhol  ou  português,  revisados  por  pares  ou  que  passaram  por  uma  banca  revisora.  Trinta 
 indicadores  foram  usados  para  avaliar  os  estudos.  Foram  sistematizados  53  estudos.  A  maior  parte  dos  SAF  avaliados  foi 
 biodiverso,  com  média  de  29,3  espécies  por  local  e  grande  variação  entre  as  áreas  amostradas  (de  duas  a  194  espécies).  No 
 que  tange  à  idade,  os  SAF  tiveram  entre  1  e  25  anos  e  média  de  10,9  anos.  Os  SAF  avaliados  foram  em  média  de  3,7  ha.  Os 
 principais  produtos  agrícolas  produzidos  dentro  dos  SAF  estudados  foram  banana,  hortaliças  e  outras  frutas  exóticas  e  nativas. 
 Quanto  à  localidade,  os  trabalhos  estiveram  bem  distribuídos  pelo  estado  e  a  maior  parte  deles  foi  realizado  em  áreas  do 
 Bioma Mata Atlântica. 

 Palavras-chave:  agrofloresta; estatística descritiva;  indicadores; Resolução SMA 189 

 INTRODUÇÃO 

 Sistemas  Agroflorestais  (SAF)  podem  ser  aplicados  tanto  para  a  recomposição  de  áreas  degradadas,  quanto 
 como  uma  alternativa  para  o  modelo  de  agricultura  atual,  têm  o  potencial  de  proporcionar  habitats 
 conectando  reservas  naturais,  manter  a  diversidade  de  espécies  e  conservar  a  biodiversidade  em  paisagens 
 modificadas pelo homem (Bhagwat et al., 2008). 

 De  acordo  com  Steenbock  e  Vezzani  (2013)  os  SAF  podem  ser  definidos  em  linhas  gerais,  como  a 
 combinação  de  elementos  arbóreos  com  plantas  herbáceas,  podendo  incluir  também  animais,  de  tal  forma 
 que  esse  sistema  é  conduzido  e  manejado.  A  Embrapa  define  os  SAF  como  um  consórcio  entre  culturas 
 agrícolas  e  arbóreas,  que  podem  ser  aplicados  para  restaurar  florestas  e  recuperar  áreas  degradadas  (Costa 
 et  al.,  2018).  Os  SAF  geralmente  apresentam  em  sua  constituição  a  presença  de  plantas  lenhosas  perenes, 
 herbáceas,  arbustivas  e  forrageiras,  de  forma  que  se  integrem  diferentes  plantas  aplicadas  a 
 agrossilvicultura  e  também  permitem  a  inserção  de  vegetação  nativa,  promovendo  uma  multitude  de 
 serviços ecossistêmicos (Devide et al., 2017). 

 As  diferentes  definições  de  SAF,  anteriormente  apresentadas,  compõem  também  a  diversificação  de 
 experiências  de  sistemas  no  campo,  com  composições  de  espécies  muito  variáveis,  características  distintas 
 e  usando  múltiplos  indicadores  para  avaliá-los.  O  estado  de  São  Paulo  é  uma  região  com  muitas 
 propriedades  rurais  que  fazem  agroflorestas  (Sais  e  Oliveira,  2018).  No  entanto,  não  há  uma  sistematização 
 dos  resultados  desses  sistemas.  Assim,  o  presente  estudo  objetiva  organizar,  sistematizar  e  avaliar  as 
 informações  sobre  os  SAF  no  estado  de  São  Paulo.  Espera-se  observar  a  existência  de  propriedades  no 
 estado com arranjos muito diversificados. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  pesquisa  foi  realizada  a  partir  de  uma  busca  nas  bases  de  dados  de  artigos  científicos:  Scopus,  ISI  –  Web 
 of  Science,  Google  acadêmico,  Scielo  e  de  instituições  governamentais,  como  Embrapa  e  Secretaria  de 
 Infraestrutura  e  Meio  Ambiente  do  Estado  de  São  Paulo.  Para  o  levantamento  do  número  de  artigos 
 publicados  entre  1990  e  2021  foram  usados  os  seguintes  termos  em  língua  inglesa  e  portuguesa: 
 “Agrofloresta*”  ou  “Agrosilvipastoril”  ou  “Silvipastoril”,  e  “Mata  Atlântica”  e  “Cerrado”  e  “São  Paulo”. 
 Foram  analisados  artigos  científicos,  trabalhos  técnicos  e  relatos  com  dados  empíricos  completos  revisados 
 por pares ou por banca revisora, em inglês, espanhol ou português. 



 Os  sistemas  produtivos  foram  classificados  em  SAF  simples  com  baixa  diversidade  de  espécies  (<5)  e 
 predominância  de,  no  máximo,  três  estratos;  e  SAF  biodiverso  com  alta  diversidade  de  espécies  (>5)  do 
 ecossistema  regional,  com  dinâmica  de  manejo  sucessional  e  produção  escalonada  ao  longo  do  tempo 
 (Santos, 2017). Os trabalhos encontrados foram analisados e sistematizados na forma de banco de dados. 

 Os  indicadores  levantados  foram:  local  do  SAF  (APP,  RL  ou  uso  consolidado);  forma  de  manejo;  número 
 de  estratos;  riqueza  de  espécies;  composição;  densidade  (indivíduos  por  hectare);  serrapilheira  (biomassa 
 ou  altura,  gramas  por  metro  quadrado);  produtos  do  SAF;  idade  do  SAF;  tamanho  do  SAF  (hectares); 
 tamanho  total  da  propriedade  (hectares);  principal  produto  derivado  do  SAF;  outros  usos  da  propriedade; 
 localidade  (município  e  UGRHI  -  Unidade  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos);  altitude;  declividade; 
 bioma  inserido;  presença  de  Unidades  de  Conservação  na  paisagem  circundante;  coordenadas  geográficas; 
 presença  de  degradação  do  solo;  renda  total  da  propriedade  (R$/mês);  número  de  trabalhadores  rurais  na 
 propriedade;  escolaridade  dos  trabalhadores  rurais;  idade  média  dos  trabalhadores  rurais;  porcentagem  da 
 renda  total  derivada  de  atividades  agrícolas  na  propriedade  e  local  de  moradia  (dentro  ou  fora  da 
 propriedade).  Foram  levantados  os  indicadores  da  Resolução  189  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  (SMA) 
 (São  Paulo,  2018):  cobertura  de  solo  viva  e/ou  morta  (%);  densidade  de  arbóreas  nativas  regionais; 
 cobertura  de  copa  (%);  riqueza  de  espécies  arbóreas  nativas  regionais  para  exploração  agroflorestal  da 
 vegetação  de  reflorestamento  praticada  por  agricultor  familiar  em  área  de  preservação  permanente  e 
 reserva legal. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  dados  a  seguir  representam  apenas  resultados  parciais  deste  estudo,  cujos  resultados  completos  serão 
 submetidos posteriormente na forma de artigo científico a um periódico. 

 Foram  selecionados  e  analisados  53  trabalhos.  Apenas  14  trabalhos  apontaram  o  local  do  SAF  e,  dentre 
 estes,  as  áreas  de  Reserva  Legal  preponderaram  (50%).  De  acordo  com  a  Lei  12651/2012  (Brasil,  2012),  os 
 sistemas  agroflorestais  podem  ser  usados  para  recomposição  de  áreas  de  Reserva  Legal  e,  no  Estado  de  São 
 Paulo,  pode  haver  exploração  sustentável  de  SAF  em  RL  (São  Paulo,  2018);  daí  o  maior  interesse  dos 
 estudos  nessas  áreas.  Vinte  e  cinco  estudos  trouxeram  informações  sobre  as  formas  de  manejo  realizadas 
 nos  sistemas  agroflorestais.  As  práticas  de  manejo  dividiram-se  entre  a  capina,  roçada,  poda  e  disposição 
 do material vegetal sobre o solo e a condução dos sistemas agroflorestais biodiversos. 

 Quarenta  e  um  estudos  apresentaram  o  número  de  estratos  dos  sistemas  estudados.  A  maioria  dos  SAF 
 avaliados foi biodiverso (54%; Figura 1). 

 Figura 1  . Porcentagem de estudos realizados com SAF simples e biodiverso. 

 No  que  se  refere  à  riqueza  de  espécies,  houve  grande  variação  entre  as  áreas  amostradas  (de  duas  a  194 
 espécies).  Essa  grande  variabilidade  explica-se  pelo  fato  de  que  algumas  pesquisas  avaliaram  cada  módulo 
 individualmente,  enquanto  outras  levantaram  as  espécies  na  área  total  da  propriedade  (como  os 
 assentamentos,  onde  cada  lote  possui  um  sistema  de  plantio,  mas  quando  avaliados  em  conjunto 
 representam  uma  riqueza  elevada).  Em  média,  a  riqueza  de  espécies  das  áreas  estudadas  foi  de  29,3  (treze 
 estudos  não  trouxeram  qualquer  informação  sobre  a  riqueza).  Sagastuy  e  Krauser  (2019),  encontraram 
 pequenos  agricultores  agroflorestais  na  Mata  Atlântica  Nordeste  plantando  de  uma  a  14  espécies  vegetais 
 por  SAF.  Em  outra  área  de  SAF  no  nordeste  do  Brasil  (Bahia),  37  espécies  foram  encontradas  (Fernandes 
 et  al.,  2018),  enquanto  na  África  Central,  39  a  46  espécies  foram  observadas  (Noumi  et  al.,  2018).  Em 
 relação  à  densidade,  observou-se,  em  média,  11.407,5  indivíduos  por  hectare  (30  estudos  não  apresentaram 



 dados  de  densidade).  Em  geral,  o  uso  de  plantas  de  adubação  verde  nos  sistemas  de  plantio  causam  tal 
 adensamento  (Scales  e  Marsden,  2008).  Apenas  seis  pesquisas  levantaram  dados  de  serrapilheira,  que 
 estiveram entre 28 e 660 g/m2. 

 No  que  tange  à  idade,  os  SAF  tiveram  entre  1  e  25  anos  e  média  de  10,9  anos  (doze  estudos  não  trouxeram 
 a  idade  das  áreas).  SAF  de  10-25  anos  já  são  consideradas  agroflorestas  mais  maduras  com  a  produção 
 voltada  a  produtos  florestais  madeireiros  e  não  madeireiros.  Também,  a  preponderância  de  SAF 
 biodiversos,  como  nossos  resultados  apontaram,  estão  relacionados  a  idades  mais  avançadas  das  áreas. 
 Cerca  de  quarenta  por  cento  dos  estudos  (n=21)  relataram  que  as  propriedades  rurais  possuem  outros  usos 
 além  dos  SAF,  como  agricultura  convencional,  pecuária,  pesquisa  e  proteção  ambiental.  Os  SAF  avaliados 
 foram  em  média  de  3,7  ha,  enquanto  o  tamanho  total  médio  das  propriedades  onde  os  sistemas  estavam 
 localizados  foi  de  991,8  ha  (24  estudos  apresentaram  a  área  do  SAF  e  20  a  área  total  das  propriedades).  Os 
 principais  produtos  agrícolas  produzidos  dentro  dos  SAF  estudados  foram  banana,  hortaliças  e  outras  frutas 
 exóticas e nativas (Tabela 1, n=30 estudos). 

 Tabela 1.  Principais produtos dos SAF citados nos estudos. 

 Quanto  à  localidade,  os  trabalhos  estiveram  bem  distribuídos  pelo  estado  (Figura  2),  com  14  bacias 
 (UGRHI)  diferentes  tendo  sido  alvo  de  estudos  (o  estado  de  São  Paulo  possui  22  UGRHI).  Apesar  disso, 
 houve  mais  trabalhos  nas  UGRHI  05  (Piracicaba/Capivari,  Jundiaí;  23%  dos  estudos),  11  (Ribeira  do 
 Iguape  e  Litoral  Sul;  19%  dos  estudos)  e  02  (Paraíba  do  Sul,  15%  dos  estudos).  A  predominância  dos  SAF 
 na  bacia  do  Piracicaba  pode  ser  atribuída  aos  estudos  realizados  nas  áreas  experimentais  da  Escola  Superior 
 de  Agricultura  Luís  de  Queiroz  (Esalq/Usp).  Também,  as  regiões  inventariadas  situam-se  entre  35  e  1000 
 m  de  altitude  e  em  relevo  plano  (de  até  15%).  Vinte  e  três  pesquisas  relataram  a  presença  de  Unidades  de 
 Conservação  estaduais  e  federais  nas  vizinhanças  das  áreas  dos  SAF  e  a  maior  parte  delas  foi  realizada  em 
 áreas  do  Bioma  Mata  Atlântica  (n=38).  Apenas  seis  estudos  foram  localizados  em  áreas  de  Cerrado  ou  na 
 transição Cerrado-Mata Atlântica (outros nove não apontaram o bioma inserido). 

 Figura 2.  Porcentagem de estudos realizados em relação  às diferentes UGRHI. 



 Quanto  aos  indicadores  sociais,  a  maior  parte  dos  estudos  não  trouxe  nenhuma  informação  sobre  tais 
 aspectos.  Apenas  sete  pesquisas  indicaram  a  residência  dos  trabalhadores  rurais  dentro  das  propriedades; 
 três,  a  renda  da  propriedade  advinda  do  SAF  (entre  R$  199  a  R$  2564,5/mês);  quatro,  a  escolaridade  dos 
 trabalhadores  (ensino  básico,  fundamental  incompleto  e  médio);  duas,  a  idade  média  dos  trabalhadores  (52 
 e  64);  e  cinco,  o  número  de  trabalhadores  ligados  aos  SAF  por  propriedade  (2,  10,  50,  6  famílias  e  45 
 famílias). 

 Finalmente,  os  indicadores  da  resolução  SMA  189  (São  Paulo,  2018),  que  ainda  serão  objeto  de  uma 
 análise  mais  aprofundada,  apontaram  uma  elevada  cobertura  de  copa  das  áreas  (65  a  100%)  e  de  solo  viva 
 e/ou  morta  (60  a  100%),  uma  densidade  e  riqueza  de  espécies  arbóreas  nativas  regionais  acima  dos  valores 
 de  referência  (maior  que  10  espécies  e  maior  que  200  indivíduos  por  hectare,  respectivamente  para  os  dois 
 indicadores)  que  permitiriam  a  exploração  dessas  áreas.  Apesar  disso,  destaca-se  que  apenas  alguns  poucos 
 estudos apresentaram os dados relativos aos indicadores da regulamentação estadual. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  presente  estudo  objetivou  organizar,  sistematizar  e  avaliar  as  informações  sobre  os  SAF  no  estado  de  São 
 Paulo.  Esperava-se  observar  a  existência  de  propriedades  no  estado  com  arranjos  muito  diversificados,  o 
 que  foi  corroborado  pelos  resultados.  Apesar  disso,  a  maior  parte  dos  SAF  avaliados  foi  biodiverso,  com 
 elevada  variação  na  riqueza  de  espécies  entre  as  áreas  amostradas.  Os  SAF  tiveram  entre  1  e  25  anos  e 
 média  de  10,9  anos,  consideradas  áreas  mais  maduras,  voltados  a  produtos  florestais  madeireiros  e  não 
 madeireiros.  O  manejo  intensivo  dos  SAF,  por  meio  de  podas  e  disposição  de  material  vegetal  sobre  o  solo, 
 possibilita  que  as  áreas,  mesmo  antigas,  tenham  como  principais  produtos  agrícolas  a  banana,  as  hortaliças 
 e  outras  frutas  exóticas  e  nativas.  Quanto  à  localidade,  os  trabalhos  estiveram  bem  distribuídos  pelo  estado 
 e  a  maior  parte  deles  foi  realizado  em  áreas  do  Bioma  Mata  Atlântica.  O  Cerrado  é  portanto  um  bioma 
 ainda  carente  de  estudos  sobre  SAF.  Esse  estudo  ressalta  a  importância  dos  SAF  para  a  recomposição  de 
 Reservas  Legais  no  estado.  Adicionalmente,  é  necessária  a  padronização  de  indicadores  que  possam  gerar 
 resultados consistentes e comparáveis. 
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 Resumo 

 Para  o  Bioma  Pampa,  os  Sistemas  Agroflorestais  (Safs)  são  uma  alternativa  de  produção  integrada  de  menor  impacto  à 
 biodiversidade  e  à  cultura  local,  quando  comparado  ao  cultivo  de  grãos  em  larga  escala  que  tem  aumentado  em  área  na  região. 
 Desse  modo,  objetivou-se  investigar  a  existência  e  as  características  de  estudos  sobre  solos  em  Safs  em  diferentes 
 agroecossistemas,  a  fim  de  obter  um  diagnóstico  dos  Safs  no  Bioma  Pampa.  O  estudo  teve  como  base  uma  revisão  sistemática 
 usando  a  base  de  dados  Google  Acadêmico.  A  partir  dos  termos  de  busca  ciência  do  solo,  pedologia,  edafologia, 
 agrossilvipastoril,  silvipastoril,  silviagrícola  e  qualidade  do  solo,  os  critérios  de  seleção  foram  o  tipo  de  trabalho:  artigo  em 
 periódico  científico,  tese,  dissertação  ou  monografia;  e  o  ano  de  publicação  entre  2010  à  2021.  A  busca  encontrou  cinco 
 trabalhos,  duas  teses  e  três  dissertações.  As  pesquisas  abordaram  a  qualidade  do  solo  em  diferentes  agroecossistemas  e 
 arranjos  produtivos,  usando  parâmetros  como  a  ciclagem  de  nutrientes,  estoque  de  carbono  orgânico,  atributos  biológicos, 
 químicos  e  físicos  do  solo  e  o  efeito  do  povoamento  florestal.  Entretanto,  apenas  em  uma  tese,  os  dados  foram  obtidos  dentro 
 do  Bioma  Pampa,  os  demais  usaram  informações  sobre  o  Pampa  para  comparar  seus  resultados.  Conclui-se  que  é  necessário 
 maior  aporte  e  difusão  de  pesquisa  sobre  solos  em  Safs  no  Bioma  Pampa  para  verificar  a  viabilidade  técnica,  econômica  e 
 social. 

 Palavras-chave:  Revisão Sistemática; Ciência do Solo;  Qualidade do solo 

 INTRODUÇÃO 

 Em  território  brasileiro,  o  Bioma  Pampa  é  exclusivo  do  Rio  Grande  do  Sul  e  recobre  63  %  da  área  total  do 
 Estado  e  2%  do  território  nacional  (KUPLICH  et  al.,  2018).  Sua  extensão  ainda  abrange  toda  a  superfície 
 uruguaia,  o  centro-leste  da  Argentina  e  o  e  o  extremo  sudeste  do  Paraguai  (PILLAR  et  al.,  2009). 
 Originado  de  um  processo  ligado  à  dinâmica  de  perturbação,  atualmente  representado  pelo  manejo  da 
 pecuária  extensiva  (TREVISAN  et  al.,  2021).  Neste  bioma,  prevalecem  os  campos  entremeados  por  capões 
 de  mata,  matas  ciliares  e  banhados,  formando  ao  longo  dos  anos,  flora  e  fauna  próprias  e  grande 
 biodiversidade  (CRUZ  &  GUADAGNIN,  2010).  A  estreita  relação  das  populações  humanas  com  as 
 singularidades do bioma criou culturas e tradições sociais únicas dessa localidade. 

 Os  processos  de  intensificação  agrícola  idealizados  e  propagados  pós-Revolução  Verde  são  uma  das 
 principais  causas  de  perda  de  biodiversidade  nativa  em  todos  os  territórios  mundiais  (Peral  &  García- 
 Barrios,  2010).  No  contexto  do  Pampa,  devido  à  sua  grande  aptidão  agropecuária,  o  bioma  sofre  com  a 
 crescente  conversão  de  solos  nativos  em  sistemas  agrícolas.  Estima-se  que  restam  apenas  25  %  da 
 vegetação  natural,  o  que  contribui  para  a  intensa  perda  de  biodiversidade  (PILLAR  et  al.,2009; 
 OVERBECK et al., 2015). 

 Os  Sistemas  agroflorestais  (Safs)  são  uma  oportunidade  tecnológica  para  o  Pampa,  pois  fomenta  sistemas 
 diversos  e  integrados  e  promove  arranjos  produtivos  capazes  de  diminuir  os  impactos  causados  pelas 
 práticas  da  agricultura  de  monocultivos  de  grãos  (DE  FREITAS  et  al.,  2018;  TREVISAN  et  al.,  2021).  Os 
 Safs  são  arranjos  produtivos  que  utilizam  os  recursos  naturais  e  os  conhecimentos  locais  de  forma 
 sinérgica,  promovem  a  biodiversidade  por  meio  do  uso  de  espécies  botânicas  perenes  e  não  perenes,  com  a 
 possibilidade  de  agregar  ou  não  animais  ao  sistema  produtivo.  Há  na  literatura  cientifica  três  tipos  de 
 arranjos  Safs,  o  sistema  agrossilvipastoril  (SASP),  o  silvipastoril  (SSP)  e  silviagrícola  (SSA)  (TREVISAN 
 et al., 2021). 

 Nesta perspectiva, buscou-se investigar a existência e as características de estudos sobre solos em Safs em 
 diferentes agroecossistemas, a fim de obter um diagnóstico dos Safs no Bioma Pampa. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  estudo  seguiu  a  metodologia  de  revisão  sistemática,  usando  a  base  de  dados  Google  Acadêmico,  entre 
 setembro  e  novembro  de  2021.  Os  critérios  de  seleção  dos  trabalhos  foram  o  tipo  do  trabalho:  artigo  em 
 periódico  científico,  tese,  dissertação  ou  monografia;  ano  de  publicação  entre  2010  à  2021;  e  o  algoritmo 
 (ciência  do  solo  AND  pedologia  AND  edafologia)  AND  (agrossilvipastoril  OR  silvipastoril  OR 
 silviagrícola)  AND  (qualidade  do  solo)  AND  (pampa)  AND  (Brasil),  baseado  na  proposta  da  Declaração 
 PRISMA  de  Urrútia  e  Bonfill  (2010).  Os  textos  foram  analisados  para  identificar:  características  do  sistema 
 produtivo; atributos do solo estudados; dados obtidos dentro do bioma Pampa. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  partir  dos  critérios  de  seleção  obteve-se  cinco  trabalhos,  entre  esses:  duas  teses  e  três  dissertações 
 (Tabela  1).  Artigos  científicos  e  monografias  não  foram  encontrados  pelos  critérios  de  busca,  no  período 
 entre 2010 e 2021. 

 Em cada trabalho foram identificadas suas características que estão apresentadas na Tabela 1. 

 Da  Silva  (2014)  foi  o  único  a  realizar  suas  pesquisas  no  bioma  Pampa.  O  desenvolvimento  da  tese  foi 
 motivada  pelo  aumento  dos  sítios  de  produção  silvicultural  na  Campanha  Gaúcha.  A  hipótese  foi  que  a 
 produção  de  matéria  vegetal  do  Eucalyptus  dunnii  Maiden  poderia  afetar  a  ciclagem  biogeoquímica  dos 
 nutrientes  nas  rotações  de  cultura  subsequentes.  Para  tal,  o  autor  avaliou  mensalmente  a  precipitação 
 pluviométrica,  dentro  e  fora  do  povoamento,  a  deposição  de  serrapilheira,  a  produção  de  matéria  vegetal 
 total  e  a  saída  de  nutrientes  por  deflúvio  da  microbacia  hidrográfica.  Ao  final,  concluiu  que  a  ciclagem 
 biogeoquímica  dos  nutrientes  é  positivamente  afetada  pela  permanência  dos  resíduos  da  colheita  florestal, 
 favorecendo a manutenção da capacidade produtiva do sítio. 

 A  tese  de  Carvalho  (2019)  analisou  o  grau  de  associação  entre  a  dinâmica  do  carbono  e  os  atributos 
 biológicos, físicos e químicos do solo em quatro usos de terra: duas florestas plantadas - Eucalipto 



 (  Eucalyptus  camaldulensis  )  e  Pinus  (  Pinus  caribaea  var.  hondurensis  );  Sistema  silvipastoril;  e  mata  nativa 
 como  controle  no  Cerrado  Mato-grossense.  A  conclusão  da  tese  foi  que  apenas  os  manejos  integrados 
 (Silvopastoril)  foram  capazes  de  recuperar  ou  manter  os  atributos  biológicos,  físicos  e  químicos  do  solo.  O 
 autor  referiu-se  ao  Pampa  ao  basear-se  na  metodologia  de  análise  de  modelos  de  equações  estruturais  para 
 entendimento da dinâmica de carbono no solo, já empregada no bioma por outros autores. 

 Nenhuma  dissertação  analisada  realizou  pesquisas  no  bioma  Pampa.  Santos  (2010)  estudou  a  qualidade  do 
 solo  por  meio  do  sistema  radicular  das  plantas  superiores.  Para  isso,  estimou  a  massa  de  raízes  em  duas 
 áreas  de  savana  em  Roraima,  usando  a  relação  de  massa  de  matéria  vegetal  acima  e  abaixo  do  solo 
 (root:shooot)  para  determinar  o  total  de  carbono  abaixo  do  solo.  Seus  resultados  foram  analisados  com 
 outras  paisagens,  verificando-se  que  a  relação  root:shoot  é  muito  maior  nas  savanas  em  Roraima  que  no 
 Pampa  Gaúcho,  indicando  que  há  uma  maior  contribuição  da  porção  subterrânea  para  o  acúmulo  de 
 carbono no Pampa. 

 Sena  (2016)  investigou  os  efeitos  dos  povoamentos  florestais  de  eucalipto  (  Eucalyptus  )  sobre  os  estoques 
 de  carbono  orgânico  e  os  atributos  biológicos,  físicos  e  químicos  do  solo,  em  quatro  áreas:  pastagem 
 degradada,  conversão  pastagem  degradada-eucalipto,  área  de  conversão  pastagem  degradada- 
 reflorestamento  com  eucalipto  e  Cerrado  conservado  (controle),  no  leste  do  Mato  Grosso  do  Sul.  Ao  final, 
 o  estudo  demonstrou  que  a  conversão  de  áreas  naturais  em  sistemas  produtivos  acelerou  os  processos  de 
 perdas  de  carbono  orgânico  e  indicadores  de  qualidade  do  solo  diminuíram,  e  o  manejo  em  sistema 
 silvipastoril  constituiu  uma  alternativa  para  mitigar  a  degradação  do  solo.  Sena  (2016)  utilizou  o  índice  de 
 saturação  de  alumínio  no  solo  e  acidez  potencial  (H+Al)  de  estudos  em  silviculturas  de  eucalipto  do  Pampa 
 para balizar os resultados encontrados no Cerrado. 

 A  dissertação  de  Da  Silva  (2018)  estudou  as  relações  estruturais  em  classes  de  solo  associadas  aos  atributos 
 químicos  em  agroecossistemas.  O  autor  mencionou  o  Pampa  ao  relacionar  os  teores  médios  de  magnésio 
 trocável obtidos no seu estudo com trabalhos sobre eucaliptos na região. 

 No  período  analisado,  apenas  um  trabalho  acadêmico  foi  desenvolvido  nos  sistemas  agroflorestais.  Pode 
 ser  que  convertam  em  artigos  científicos  nos  anos  subsequentes  ao  período  analisado.  De  qualquer  forma,  é 
 possível  identificar  a  falta  de  estudos  sobre  solos  em  sistemas  agroflorestais  no  Bioma  Pampa, 
 considerando  a  relevância  que  esse  sistema  possui  como  alternativa  ao  sistema  produtivo  de  monoculturas 
 vigente. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  estudos  sobre  solos  em  sistemas  agroflorestais  no  Bioma  Pampa  ainda  são  muito  incipientes,  visto  que 
 no  período  de  2010  a  2021  a  revisão  sistemática  resultou  em  apenas  cinco  trabalhos  acadêmicos, 
 mantendo-se  apenas  na  esfera  regional  e  não  convertendo-se  em  artigo  de  revistas  científicas  com  potencial 
 de maior divulgação. 

 É  notória  a  necessidade  de  estudos  neste  bioma  para  verificar  a  viabilidade  técnica,  econômica  e  social, 
 uma vez que auxiliam no manejo e desenvolvimento da paisagem local. 
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 Resumo 

 A  avaliação  de  atributos  biológicos  do  solo,  como  a  macrofauna  edáfica  (ME)  e  os  fungos  micorrízicos  arbusculares  (FMAs), 
 pode  auxiliar  na  compreensão  dos  efeitos  de  diferentes  sistemas  de  produção  de  café.  Este  estudo  objetivou  avaliar  a 
 abundância  e  riqueza  da  comunidade  de  ME  e  FMAs  e  seu  potencial  de  detectar  diferenças  entre  sistemas  produtivos  de  café, 
 utilizando  como  referência  uma  floresta  nativa.  O  estudo  foi  conduzido  no  município  de  Planalto,  Bahia,  em  três  sistemas  de 
 produção  de  café  (sistema  agroflorestal  de  café  com  grevílea,  consórcio  de  café  com  banana  e  monocultivo)  e  em  uma  floresta 
 nativa.  Para  avaliação  da  macrofauna,  foram  coletados  oito  monólitos  de  solo  com  dimensões  de  25  cm  x  25  cm  à  10  cm  de 
 profundidade.  Para  os  FMAs,  foram  coletadas  quatro  amostras  compostas  de  solo  (0-10  cm)  por  sistema  estudado.  A  variação 
 dos  resultados  de  densidade,  riqueza  total  e  riqueza  média  da  macrofauna  seguiram  a  mesma  tendência  dos  estoques  de 
 serapilheira,  refletindo  em  correlações  positivas  significativas.  Porém,  apenas  a  riqueza  média  mostrou  diferenças  entre  os 
 sistemas  estudados,  com  menor  resultado  no  monocultivo.  O  número  de  esporos  foi  a  única  variável  dos  FMAs  que 
 evidenciou  diferenças  entre  sistemas,  sendo  inferior  no  consórcio,  embora  sem  distinção  do  monocultivo  e  floresta  nativa.  Os 
 atributos  da  macrofauna  e  FMAs  juntamente  com  a  serapilheira  e  umidade  do  solo,  quando  analisados  em  conjunto  por  meio 
 da  análise  dos  componentes  principais,  explicaram  85,38%  da  variação  entre  os  sistemas  estudados  e  indicaram  menor 
 impacto do SAF em relação aos sistemas de monocultivo e consórcio. 

 Palavras-chave:  Atributos biológicos do solo; Fauna  do solo; FMAs; Coffea arabica. 

 INTRODUÇÃO 

 A  cultura  do  café  tornou-se  um  importante  contribuinte  da  economia  do  Brasil  devido  à  sua  extensa 
 capacidade  produtiva,  tornando  o  país  o  maior  produtor  e  exportador  mundial.  Tal  contribuição  é  resultado 
 de  uma  vasta  combinação  de  variedade  e  qualidade  de  grãos,  que  vem  permitindo  atender  às  diferentes 
 necessidades mundiais relacionadas ao sabor e ao preço do café. 

 No  Brasil,  a  maior  parte  das  áreas  de  cultivo  de  café  adota  o  sistema  de  cultivo  a  pleno  sol  (monocultivo) 
 (Braun  et  al.,  2007).  Embora  em  menor  proporção,  o  país  também  adota  o  cultivo  de  café  em  sistema 
 agroflorestal  (SAF).  O  SAF  promove  o  uso  racional  do  meio  ambiente,  por  meio  de  uma  maior  cobertura 
 do  solo  e  acréscimos  significativos  de  resíduos  orgânicos,  que  resulta  em  otimização  da  ciclagem  de 
 nutrientes  e  aumento  dos  estoques  de  matéria  orgânica  do  solo.  Por  outro  lado,  o  monocultivo  pode  levar  à 
 redução da biodiversidade e da qualidade do solo, afetando atributos químicos, físicos e biológicos. 

 A  avaliação  de  indicadores  de  qualidade  do  solo  pode  auxiliar  na  compreensão  dos  efeitos  de  diferentes 
 sistemas  de  produção  e  na  proposição  de  práticas  de  manejo  mais  sustentáveis.  Os  atributos  biológicos  do 
 solo,  em  particular,  vêm  se  tornando  cada  vez  mais  importantes  para  avaliar  os  impactos  do  manejo  e  uso 
 da  terra,  pois  quaisquer  alterações  no  solo  podem  influenciar  diretamente  sua  abundância,  estrutura  e 
 diversidade (Correa et al., 2009). 

 Dentre  os  principais  atributos  biológicos  do  solo  estão  a  macrofauna  edáfica  (ME)  e  os  fungos  micorrízicos 
 arbusculares  (FMAs).  A  ME  atua  na  fragmentação  e  transformação  da  serapilheira,  desempenhando  papel 
 importante  no  revolvimento  e  incorporação  de  resíduos  orgânicos  ao  solo.  Os  FMAs  formam  associações 
 simbióticas  nas  raízes  das  plantas  hospedeiras  e  favorecem  a  absorção  de  nutrientes  pelas  plantas  (Pereira 
 et al. 2018). 

 Embora  existam  diversas  pesquisas  que  investigam  os  efeitos  de  sistemas  de  cultivo  de  café  sobre  esses 
 atributos,  ainda  são  escassos  os  estudos  que  propõem  avaliá-los  de  forma  conjunta.  Portanto,  este  trabalho 
 objetivou  avaliar  a  abundância  e  riqueza  da  comunidade  de  FMAs  e  ME  e  o  seu  potencial  de  detectar 
 diferenças entre sistemas produtivos de café, utilizando como referência uma floresta nativa. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  no  município  de  Planalto-BA,  em  três  sistemas  de  produção  de  café,  com  idade 
 entre  15  e  17  anos  (SAF  –  sistema  agroflorestal  de  Coffea  arabica  com  Grevillea  robusta,  CB  –  consórcio 



 de  Coffea  arabica  com  banana,  e  CM  –  monocultivo  de  Coffea  arabica)  e  uma  floresta  nativa,  que  foi 
 utilizada  como  referência.  A  região  possui  clima  tropical  de  altitude  (Cwb),  de  acordo  com  a  classificação 
 de  Köppen,  com  temperatura  média  anual  de  19,2  °C  e  pluviosidade  média  anual  de  750  mm.  O  solo  das 
 áreas de estudo é classificado como Latossolo Amarelo Distrófico. 

 As  coletas  de  solo  ocorreram  nos  meses  de  dezembro  de  2017  (início  da  época  úmida)  e  abril  de  2018 
 (início  da  época  seca).  Para  a  amostragem  da  macrofauna,  foi  adotado  o  método  recomendado  pela 
 Tropical  Soil  Biology  and  Fertility  (TSBF)  (Anderson;  Ingram,  1994)  com  adaptação  da  profundidade, 
 coletando-se  aleatoriamente  oito  monólitos  de  solo  com  dimensões  de  25  cm  x  25  cm  à  10  cm  de 
 profundidade.  Para  avaliação  dos  FMAs,  a  amostragem  de  solo  foi  realizada  a  partir  da  demarcação 
 aleatória  de  quatro  parcelas  de  20  m  x  20  m  e  retirada  de  10  amostras  simples  (profundidade  0-10  cm),  que 
 foram  reunidas  para  formar  uma  amostra  composta.  Também  foram  coletadas  amostras  de  solo  para 
 determinação  da  umidade  atual  e  amostras  de  serapilheira  acumulada  com  auxílio  de  um  gabarito  de  0,5  m 
 x 0,5 m, nas mesmas parcelas onde foram retiradas as amostras de solo para os FMAs. 

 Para  macrofauna,  foi  realizada  triagem  do  solo  em  campo,  sendo  coletados  os  organismos  visíveis  a  olho 
 nu,  que,  posteriormente,  foram  identificados  em  grandes  grupos,  de  acordo  com  Ruggiero  et  al.  (2015). 
 Para  extração  dos  esporos  de  FMAs,  foi  adotada  a  metodologia  do  peneiramento  úmido  (Gerdemann; 
 Nicolson,  1963)  e  centrifugação  (Jenkins,  1964).  Após  isso,  foi  realizada  a  contagem  dos  esporos  e 
 identificação  das  espécies.  Tanto  para  FMAs  quanto  para  macrofauna,  foram  calculadas  a  riqueza  total  e  a 
 riqueza média. 

 Nesse  trabalho,  foram  utilizadas  as  médias  dos  dados  obtidos  nas  duas  épocas  do  ano  para  as  seguintes 
 variáveis:  número  de  esporos  e  riqueza  dos  FMAs,  abundância  e  riqueza  da  fauna,  serapilheira  e  umidade 
 do  solo.  Os  dados  foram  analisados  quanto  à  normalidade  e  homogeneidade  e,  quando  necessário, 
 convertidos.  Após  isso,  os  dados  foram  submetidos  à  ANOVA  e  teste  de  LSD-Fisher  a  5%  para 
 comparação de médias. O conjunto dos dados foi submetido à Análise de Componentes Principais (PCA). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  resultados  de  densidade,  riqueza  total  e  riqueza  média  da  macrofauna  seguiram  a  mesma  tendência  dos 
 estoques  de  serapilheira,  o  que  se  refletiu  em  correlações  positivas  significativas  (r=0,79;  0,96  e  0,88; 
 p<0,05).  No  entanto,  apenas  a  riqueza  média  mostrou  diferenças  entre  os  sistemas  estudados,  com  menor 
 resultado  no  monocultivo  em  relação  aos  demais  sistemas  de  café  e  a  floresta  nativa,  que  se  assemelharam 
 estatisticamente  (Tabela  1).  Isso  demostra  que  a  diversidade  de  espécies  vegetais  do  sistema  influencia  de 
 forma  positiva  a  quantidade  e  diversidade  de  resíduos  depositados  sobre  o  solo  e,  como  consequência,  a 
 comunidade  de  organismos  edáficos.  Assim,  a  menor  complexidade  do  sistema  e  menor  disponibilidade  e 
 diversidade  de  alimento  (serapilheira)  podem  ser  a  razão  dos  menores  resultados  observados  no 
 monocultivo. 

 A  riqueza  média  da  macrofauna  edáfica  também  mostrou  relação  com  a  umidade  do  solo  (r=0,86  e  0,84; 
 p<0,05),  que  foi  inferior  nos  sistemas  de  café  em  relação  a  floresta  nativa.  Isso  sugere  que  o  cultivo  de 
 café,  independente  da  composição  do  sistema,  promove  redução  da  umidade  do  solo,  o  que,  por  sua  vez, 
 influencia a riqueza de grupos dos invertebrados do solo. 

 Tabela  1.  Médias  de  densidade  e  riqueza  da  macrofauna  edáfica,  número  de  esporos  e  riqueza  dos  fungos 
 micorrízicos  arbusculares,  acúmulo  de  serapilheira  e  umidade  do  solo  em  três  sistemas  produtivos  de  café  e 
 em floresta nativa. 



 Em  que:  CM  =  café  em  monocultivo,  CB  =  café  com  banana,  SAF  =  sistema  agroflorestal  de  café  com 
 Grevillea  robusta  ,  FN  =  floresta  nativa,  Densidade  =  densidade  média  em  indivíduos  por  m  2  ,  RT  =  riqueza 
 total  (de  grupos  da  fauna  e  de  espécies  de  FMAs),  RM  =  riqueza  média  (de  grupos  da  fauna  e  de  espécies 
 de  FMAs),  NE  =  número  de  esporos,  Serapilheira  =  acúmulo  de  serapilheira  em  Mg  ha  -1  .  Letras 
 minúsculas  na  mesma  coluna  comparam  os  sistemas  e,  quando  iguais,  não  diferem  entre  si  pelo  teste  de 
 LSD-Fisher a 5 % de significância. 

 O  número  de  esporos  foi  a  única  variável  dos  FMAs  que  evidenciou  diferenças  entre  sistemas,  com  maior 
 resultado  no  consórcio  de  café,  embora  sem  distinção  em  relação  ao  monocultivo  e  floresta  nativa.  Esses 
 resultados  sugerem  que  o  consócio  e  monocultivo,  nessas  condições,  não  causaram  redução  do  número  de 
 esporos  de  FMAs.  A  comunidade  de  FMAs  não  mostrou  relação  direta  com  a  quantidade  de  serapilheira  e 
 umidade. 

 Os  atributos  da  macrofauna  e  FMAs  juntamente  com  a  serapilheira  e  umidade  do  solo,  quando  submetidos 
 à  análise  dos  componentes  principais  (ACP),  explicaram  85,38%  da  variação  entre  os  sistemas  estudados, 
 por  meio  de  dois  componentes  (Figura  1).  As  variáveis  densidade  e  riqueza  da  fauna,  umidade  e 
 serapilheira  foram  responsáveis  pela  variação  ao  longo  do  componente  principal  1  (CP1)  e  explicaram 
 62,28%  da  dissimilaridade  entre  tratamentos.  Por  sua  vez,  a  riqueza  e  número  de  esporos  de  FMAs  foram 
 os  atributos  mais  associados  ao  componente  principal  2  (CP2),  que  explicou  23,10%  da  variação.  Assim,  o 
 diagrama  de  ordenação  dado  pela  ACP  foi  apresentado  em  duas  dimensões  e  mostrou  agrupamento  do 
 monocultivo  e  consórcio,  que  ficaram  posicionados  no  quadrante  superior  esquerdo,  o  primeiro  mais 
 associado  ao  CP1  e  o  segundo  ao  CP2.  Também  mostrou  separação  da  floresta  nativa  e  SAF,  que  ficaram 
 localizados à direita do gráfico, no quadrante superior e inferior, respectivamente. 

 Figura  1.  Diagrama  de  ordenação  dos  atributos  dos  tratamentos  produzidos  pela  análise  de  componentes 
 principais  da  fauna  edáfica  e  dos  fungos  micorrízicos  em  três  sistemas  produtivos  de  café  e  em  uma 
 floresta  nativa,  em  Planalto,  Bahia,  Brasil.  Em  que:  SAF  =  Sistema  agroflorestal,  CB  =  banana  com  café, 
 CM = monocultivo de café, FN = floresta nativa. 



 O  agrupamento  de  CM  e  CB  e  com  maior  associação  com  a  riqueza  e  número  de  esporos  de  FMAs  (Figura 
 1)  denota  que  a  menor  complexidade  desses  dois  sistemas  estaria  propiciando  condições  específicas,  que 
 condicionaram  mudanças  em  atributos  dos  FMAs.  Essa  explicação  se  aplica  ao  CB,  apesar  de  constituir  um 
 sistema  heterogêneo,  devido  ao  amplo  espaçamento  entre  as  bananeiras  (16  m)  e  ao  fato  de  a  espécie 
 contribuir menos para o aporte de resíduos quando comparadas à árvores. 

 Por  sua  vez,  a  dissimilaridade  do  SAF  e  FN  em  relação  aos  demais  tratamentos  e  posicionamento  de  ambos 
 à  direita  do  gráfico,  juntamente  com  maior  parte  dos  atributos  avaliados  (Figura  1),  é  indicativo  de  que  o 
 SAF  exerce  efeito  positivo  sobre  a  macrofauna  edáfica  e  FMAs.  Esse  resultado  pode  ser  atribuído  à 
 presença  do  componente  arbóreo  nos  dois  sistemas,  que  torna  o  ambiente  mais  favorável  ao 
 estabelecimento dos organismos do solo. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  comunidade  da  macrofauna  mostrou-se  mais  sensível  para  detectar  diferenças  entre  sistemas  de  cultivo 
 de  café  do  que  a  comunidade  de  FMAs,  evidenciando  impacto  negativo  de  todos  os  sistemas  avaliados.  No 
 entanto,  o  conjunto  de  variáveis  da  fauna  e  FMAs  mostrou  menor  impacto  do  SAF  de  café  com  grevílea  em 
 relação aos sistemas de monocultivo e consórcio de café com banana. 
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 Resumo 

 Investigou-se  o  impacto  do  sombreamento  de  Eucalyptus  grandis  sobre  as  características  fotossintéticas  da  pastagem 
 Brachiaria  brizantha  cv.  Xaraés,  em  sistemas  de  integração  lavoura-pecuária  (ILP)  e  lavoura-pecuária-floresta  (ILPF).  O 
 estudo  foi  desenvolvido  na  Embrapa  Rondônia,  em  uma  área  de  10  hectares  (ha),  dividida  em  dois  tratamentos:  i)  sistema  de 
 integração  lavoura-pecuária  (5  ha),  e;  ii)  sistema  de  integração  lavoura-pecuária-floresta  (5  ha).  No  sistema  de  ILPF,  as 
 árvores  foram  arranjadas  em  sete  fileiras  com  quatro  linhas  de  eucalipto,  com  distância  de  3,0  x  3,0  m  entre  as  plantas.  A 
 pastagem  foi  composta  pelo  capim-Xaraés  consorciada  com  milho.  Para  avaliação  das  características  fotossintéticas  da 
 pastagem  utilizou-se  as  a  interceptação  luminosa  (IL),  o  índice  de  área  foliar  (IAF)  e  o  ângulo  foliar  (AF).  Os  dados  foram 
 submetidos  a  análise  de  variância  e  teste  F  pelo  procedimento  PROC  MIXED  e  as  médias  comparadas  pelo  teste  de  Tukey- 
 Kramer  a  5%  de  significância.  Os  resultados  evidenciam  que  as  médias  de  índice  de  área  foliar  (2,80±0,22  vs.  2,58±0,22)  e  do 
 ângulo  foliar  (47,21±1,94  vs.  44,34±1,94)  foram  semelhantes  para  os  sistemas  ILP  e  ILPF,  respectivamente.  Contudo,  a 
 interceptação  luminosa  reduziu  do  pré-pastejo  para  o  pós-pastejo  no  sistema  ILPF.  Na  média  geral,  a  interceptação  luminosa 
 foi  menor  para  o  sistema  ILPF  (81,89±1,72)  do  que  para  o  ILP  (88,86±1,72)  (P<0,05).  Portanto,  ressalta-se  que  o 
 sombreamento  auferido  pela  copada  das  árvores  no  ILPF  restringiu  a  capacidade  fotossintética  do  capim-Xaraés,  o  que 
 torna-se um alerta, pois pode acarretar em consequências negativas para a produtividade da pastagem. 

 Palavras-chave:  componente  arbóreo,  Eucalyptus  grandis,  índice  de  área  foliar,  interceptação  luminosa, 
 sistemas integrados de produção 

 INTRODUÇÃO 

 A  produção  agroalimentar  intensiva  e  sustentável  é  pautada  como  substancial  para  as  emergentes  mudanças 
 na  agricultura  e  na  pecuária,  com  vistas  a  preservação  dos  recursos  naturais  e  mitigação  dos  impactos 
 ambientais  resultantes  da  atividade  humana.  Nesse  contexto,  os  sistemas  agropastoril  e  agrossilvipastoril 
 são  alvos  de  pesquisas  no  Brasil  (Salton  et  al.,  2014;  Costa  et  al.,  2017;  Reis  et  al.,  2021),  pois  são 
 percebidos  como  alternativas  aos  moldes  convencionais  da  exploração  agropecuária,  com  o  objetivo  de 
 conservar  a  riqueza  natural  existente  no  País,  ao  mesmo  tempo  que  busca  sustentar  a  elevada  produção  de 
 alimento, a qual possui exímia importância para a segurança alimentar global. 

 No  entanto,  dentre  as  inúmeras  vantagens  dos  sistemas  integrados  de  produção,  evidencia-se  que  a  sua 
 adoção  é  restrita  devido  a  complexidade  operacional  e  o  conhecimento  técnico  exigido  para  que  o  sistema 
 seja  implantando  de  forma  adequada  (Serra  et  al.,  2012;  Bieluczyk  et  al.,  2021).  Nesse  contexto,  o 
 componente  arbóreo,  do  sistema  de  integração  lavoura-pecuária-floresta,  é  o  mais  desafiador  na  busca  pelo 
 equilíbrio  entre  os  elementos,  uma  vez  que  seu  arranjo  espacial  na  pastagem  deve  proporcionar  conforto 
 térmico  aos  animais  (Martins  et  al.,  2021),  sem  prejudicar  a  capacidade  fotossintética  da  pastagem,  que 
 pode  ocorrer  em  resposta  a  redução  da  interceptação  luminosa  auferida  pelo  sombreamento  (Pezzopane  et 
 al., 2020a). 

 Diante  do  exposto,  ressalta-se  que  os  estudos  das  diferentes  forrageiras  para  os  sistemas  de  integração  são 
 necessários,  já  que  a  tolerância  e  o  potencial  de  adaptação  ao  sombreamento  divergem  entre  elas  (Kichel  et 
 al.,  2012).  Portanto,  a  presente  pesquisa  objetivou  avaliar  o  impacto  do  sombreamento  de  Eucalyptus 
 grandis  sob  as  características  fotossintéticas  da  pastagem  de  Brachiaria  brizantha  cv.  Xaraés,  em  sistemas 
 de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 
 A  experientação  foi  conduzida  na  unidade  experimental  da  Embrapa  Rondônia,  no  município  de  Porto 
 Velho,  no  estado  de  Rondônia.  Para  isso,  utilizou-se  uma  área  de  10  hectares  (ha),  dividida  entre  os 
 sistemas  de  integração  lavoura-pecuária  (5  ha)  e  integração  lavoura-pecuária-floresta  (5  ha).  No  sistema  de 
 ILPF,  as  árvores  foram  arranjadas  em  sete  fileiras  com  quatro  linhas  de  Eucalyptus  grandis  ,  com  distância 
 de  3,0  x  3,0  m  entre  as  plantas.  No  início  do  período  experimental,  as  médias  do  diâmetro  do  caule  à  altura 
 do  peito  e  da  altura  total  das  árvores  eram  de  11,9  cm  e  13,8  m,  respectivamente,  e  a  cobertura  da  copa  era 
 de 61%. 



 A  pastagem  foi  composta  pela  cultivar  Brachiaria  brizantha  cv.  Xaraés  consorciada  com  milho,  na  qual, 
 utilizou-se  cinco  kg  de  sementes  viáveis  do  capim,  semeadas  entre  as  fileiras  de  milho  a  5  cm  de 
 profundidade  e  com  espaçamento  de  45  cm.  O  milho  safrinha  (híbrido  LG  6038  PRO)  foi  semeado  no 
 espaçamento  de  90  cm  com  55.000  plantas/ha.  A  utilização  da  pastagem  pelos  animais  foi  realizada  pelo 
 método  de  lotação  intermitente,  com  período  fixo  de  ocupação  de  10  dias,  seguido  de  30  dias  de  descanso. 
 O  pastejo  foi  efetuado  por  novilhas  Girolando,  com  380,6  ±  43,1  kg  de  peso  corporal  e  as  médias  da  taxa 
 de lotação foram de 0,86 e 0,83 unidade animal (UA/ha) no ILP e ILPF, respectivamente. 

 Na  sequência,  a  interceptação  luminosa  (IL),  o  índice  de  área  foliar  (IAF)  e  o  ângulo  foliar  da  pastagem 
 foram  mensurados  com  o  instrumento  LI-COR  modelo  LAI  2000  (LI‑COR,  Lincoln,  NE,  EUA).  As 
 medidas  de  IL  foram  realizadas  ao  entardecer,  considerando  10  pontos  representativos  do  dossel  forrageiro, 
 em  cada  piquete.  Para  cada  mensuração  foi  realizado  uma  leitura  acima  e  cinco  leituras  abaixo  do  dossel 
 forrageiro  (Sbrissia  e  Silva,  2008).  Após  as  coletas  e  a  tabulação  dos  dados,  esses  foram  submetidos  à 
 análise  de  variância  e  teste  F  pelo  procedimento  PROC  MIXED,  com  medidas  repetidas  no  tempo, 
 utilizando  o  método  multivariado  da  máxima  verossimilhança  restrita  (REML),  com  médias  comparadas 
 pelo teste de Tukey-Kramer a 5% de significância. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  compreensão  dos  efeitos  da  sombra  sobre  as  características  fotossintéticas  da  pastagem  auxilia  no 
 entendimento  sobre  a  adaptação  das  espécies  forrageiras  nos  sistemas  de  integração  lavoura-pecuária- 
 floresta,  visto  que  a  tolerância  a  baixa  luminosidade  difere  entre  os  genótipos  e  isso  pode  inferir  na 
 produtividade  de  biomassa  e  sustentabilidade  do  sistema  (Guenni  et  al.,  2018).  Corroborando  com  essa 
 premissa,  observa-se  que  a  sombra  ocasionou  alterações  na  pastagem  de  capim-Xaraés,  visto  que  a 
 interceptação  luminosa  reduziu  do  pré-pastejo  para  o  pós-pastejo  no  sistema  ILPF,  assim  como,  esse 
 atributo  foi  menor  no  pós-pastejo  em  ILPF,  quando  equiparado  com  o  ILP.  Consequentemente,  a  média 
 geral  da  interceptação  luminosa  foi  inferior  para  o  sistema  ILPF  (81,89±1,72)  do  que  para  o  ILP 
 (88,86±1,72)  (Tabela  1)  (P<0,05).  Diante  desses  resultados,  evidencia-se  que  o  capim-Xaraés  quando 
 submetido  a  sombra  apresentou  limitação  na  capacidade  de  interceptar  a  luz  solar,  o  que  provavelmente 
 pode  ter  comprometido  o  seu  crescimento,  já  que  a  retenção  de  luz  está  estritamente  relacionada  com  a 
 eficiência  fotossintética  da  planta  (Guenni  et  al.,  2018)  e,  consequentemente,  com  o  acúmulo  de  massa  de 
 forragem (Geremia et al., 2018). 

 Na  sequência,  verifica-se  que,  de  modo  contraditório  ao  esperado,  as  médias  de  índice  de  área  foliar 
 (2,80±0,22  vs.  2,58±0,22),  assim  como  o  ângulo  foliar  (47,21±1,94  vs.  44,34±1,94)  foram  semelhantes 
 para  os  sistemas  ILP  e  ILPF,  respectivamente  (Tabela  1)  (P>0,05).  Em  tese,  esperava-se  o  capim-  Xaraés 
 no  ILPF  apresenta-se  modificações  no  índice  de  área  foliar  e  no  ângulo  foliar,  com  o  intuito  de  aumentar  a 
 captação  de  luz,  o  que  constataria  a  sua  adaptação  a  sistemas  sombreados.  Logo,  se  tais  fenômenos  fossem 
 verificados,  provavelmente  não  ocorreria  a  menor  interceptação  luminosa,  visto  que  as  alterações 
 estruturais  compensariam  a  menor  luminosidade  recebida  por  ocasião  da  sombra.  Essa  concepção  foi 
 averiguada  com  a  Brachiaria  decumbens  cv.  Basilisk  em  sistema  de  integração  pecuária-  floresta,  com 
 árvores  plantadas  em  espaçamento  de  3,0  x  3,0  m  entre  as  plantas,  na  qual  as  plantas  modificaram  a 
 arquitetura foliar para beneficiar a incidência luminosa (Paciullo et al., 2007). 



 Por  fim,  ressalta-se  que  os  resultados  apresentados  no  presente  estudo  estão  condicionados  ao  arranjo  do 
 componente  florestal  que  foi  utizado,  logo  novas  estratégias  de  plantios  ou  adição  de  manejos  como  a  poda 
 ou  debaste  (Pezzopane  et  al.,  2020b)  podem  conferir  diferentes  desfechos.  Nesse  sentido,  Geremia  et  al. 
 (2018)  demonstraram  que  a  Brachiaria  brizantha  cv.  Piatã,  quando  manejada  em  sistema  de  integração 
 lavoura-pecuária-floresta  com  distintos  níveis  de  sombreamento  das  árvores,  obteve  modificações 
 morfológicas,  produtivas  e  qualitativas,  sendo  que  os  resultados  mais  satisfatórios  foram  encontrados  para 
 o sombremeamento moderado. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  sombreamento  do  capim-Xaraés,  quando  submetido  ao  sistema  de  integração  lavoura-pecuária-  floresta, 
 ocasionou  alterações  nas  características  associadas  à  capacidade  fotossintética  dessa  forrageira,  quando 
 comparado  a  pastagem  à  pleno  sol.  Diante  do  exposto,  não  se  recomenda  a  utilização  do  capim-  Xaraés  na 
 mesma  combinação  do  componente  arbóreo  utilizado  na  presente  pesquisa,  com  arranjo  das  árvores  em 
 sete  fileiras  com  quatro  linhas  e  distância  de  3,0  x  3,0  m  entre  as  planta.  Entretanto,  sugere-  se  que  novas 
 investigações  sejam  realizadas  com  diferentes  densidades  e  disposições  de  linhas  de  árvores,  visto  que 
 esses são os principais influenciadores na restrição da luminosidade. 
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 Resumo 

 Esse  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  o  uso  e  remuneração  da  mão  de  obra  para  a  viabilidade  econômica  no  ano  inicial  de 
 produção,  a  partir  de  um  estudo  de  caso  em  Minas  Gerais.  O  estudo  ocorreu  em  parceria  com  um  grupo  de  produtoras  entre 
 junho/2019  e  setembro/2020,  tendo  como  base  a  pesquisa-ação.  Os  dados  utilizados  são  de  natureza  quali-quantitativa, 
 coletados  por  meio  de  anotações  registradas  pelas  agriculturas  em  planilhas  semi-estruturadas,  disponibilizadas  nas  visitas  de 
 campo  periódicas.  Com  base  nesses  dados,  apresentamos  tanto  uma  discussão  sobre  o  uso  e  tempo  gasto  em  cada  operação  de 
 mão  de  obra,  indicando  quais  os  desafios  percebidos  ao  longo  do  ciclo  produtivo,  quanto  um  estudo  de  viabilidade  econômica, 
 incluindo  ou  excluindo  a  remuneração  da  mão  de  obra,  dado  os  indicadores  econômicos  de  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  e 
 Relação  Custo-Benefício  (RCB).  Os  resultados  indicam  que  a  produção  foi  economicamente  inviável  nos  dois  cenários 
 investigados  e  as  considerações  finais  apontam  a  necessidade  de  apoios  institucionais  e  de  extensionismo  para  a 
 especialização e capacitação da mão de obra e sua inserção em circuitos econômicos solidários. 

 Palavras-chave:  Agricultura familiar; Agroecologia;  Avaliação econômica; Indicadores econômicos 

 INTRODUÇÃO 

 O  Sistema  Agroflorestal  (SAF)  apresenta-se  como  uma  opção  interessante  na  escolha  de  modelos  pela 
 agricultura  familiar,  conceito  que  deve  remeter  a  uma  vertente  social,  econômica  e  ambientalmente  viável  e 
 competitiva.  Porém,  algumas  dificuldades  precisam  ser  vencidas  para  o  sucesso  desse  modelo  de  produção. 
 Especialmente,  a  diversidade  produtiva  requer  uma  especialização  e  capacitação  da  mão  de  obra, 
 considerando  que  o  manejo  e  exploração  deve  ocorrer  de  maneira  mais  racional  e  eficiente  possível 
 (CANUTO, 2018; ABDO e MARTINS, 2008). 

 Diante  dessas  considerações,  para  compreender  as  problemáticas  enfrentadas  na  fase  de  implantação, 
 produção  e  comercialização  das  culturas  anuais  oriundas  do  modelo  agroflorestal,  esse  trabalho  tem  como 
 objetivo  geral  analisar  o  uso  e  remuneração  da  mão  de  obra  para  o  estudo  de  viabilidade  econômica  no  ano 
 inicial,  a  partir  de  um  estudo  de  caso  localizado  em  Minas  Gerais.  Para  isso,  os  objetivos  auxiliares  são: 
 especificar  a  distribuição  do  uso  da  mão  de  obra  nos  períodos  de  implantação  e  produção  a  partir  de  sua 
 classificação  em  diferentes  grupos  de  operações;  investigar  a  viabilidade  econômica  do  primeiro  ciclo 
 produtivo, por meio de indicadores econômicos. 

 Nossas  hipóteses  são  as  de  que  a  inclusão  de  remuneração  da  mão  de  obra,  em  diárias  de  trabalho,  acarreta 
 uma  inviabilidade  econômica  de  muitas  produções  agroflorestais  em  seus  anos  iniciais  e,  por  isso,  é  preciso 
 construir resposta coletivas que visem amenizar e solucionar esses desafios (MIRA  et al.,  2018). 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Ao  longo  de  todo  o  processo  foi  utilizada  a  pesquisa-ação  como  referência  metodológica,  na  qual 
 pesquisadores  e  produtoras  interagem  continuamente  em  todas  as  fases  de  execução  do  projeto.  O  processo 
 de  construção  do  sistema  agroflorestal  foi  iniciado  em  junho  de  2019  por  meio  de  uma  formação  teórica 
 sobre  os  princípios  de  agricultura  sintrópica  e  sistemas  agroflorestais  e  sobre  temáticas  de  economia 
 solidária, cooperativismo e autogestão, visando fortalecer o coletivo de produtoras. 



 A  implantação  do  sistema  agroflorestal  ocorreu  por  meio  de  mutirão  em  setembro  de  2019  no 
 acampamento  Pátria  Livre,  município  de  São  Joaquim  de  Bicas,  em  uma  área  total  de  2020  m².  Foram 
 seguidos  os  seguintes  passos  de  execução:  preparação  da  área  e  encanteiramento;  adubação  orgânica  do 
 solo;  cobertura  do  solo  com  palhada  nos  canteiros  e  serragem  nos  caminhos.  Respeitando  a  decisão  do 
 coletivo  “Somos  todas  Margaridas”,  responsáveis  pela  área  e  pelo  SAF,  foi  priorizada  a  possibilidade  de 
 renovação  periódica  de  canteiros  produtivos  destinados  a  hortaliças.  Para  isso,  o  SAF  foi  organizado  a 
 partir  de  espaçamento  de  6  m  entre  linhas  de  espécies  arbóreas.  No  plantio  agroflorestal  foram  semeadas  30 
 espécies dentre árboreas, hortaliças, legumes, tubérculos e raízes para comercialização. 

 A  partir  da  construção  do  sistema  agroflorestal,  o  coletivo  de  produtoras  seguiu  recebendo 
 acompanhamento  mensal  da  equipe  técnica  responsável  para  orientações  quanto  às  práticas  de  manejo, 
 capina  seletiva,  podas,  uso  de  equipamentos,  ferramentas  e  maquinários  e  coleta  de  dados.  As  discussões 
 dos  resultados  presentes  nesse  trabalho  ocorreram  após  o  primeiro  ano  de  produção,  considerando  um  ciclo 
 agrícola  completo  entre  o  período  de  setembro  de  2019  a  setembro  de  2020,  denominamos  como  t0  a 
 implantação (setembro/19) e t1 o ciclo produtivo (outubro/19-setembro/20). 

 A  partir  dos  dados  e  informações  coletados,  realizou-se  esse  trabalho  com  o  intuito  de  investigar  o  uso  e 
 remuneração  da  mão  de  obra  para  a  viabilidade  econômica  dessa  produção  agroflorestal.  Para  os  valores  de 
 uso  de  mão  de  obra,  utilizamos  uma  aproximação  de  dia-pessoa  por  hectare,  medida  equivalente  a  uma 
 jornada  de  trabalho  de  8  horas  por  individuo  (RAMOS-FILHO  et  al.,  2016).  Para  a  viabilidade  econômica, 
 utilizamos  os  indicadores  comumente  usados  nestas  análises,  como  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  e 
 Relação Custo-Benefício (RCB) (ARCO-VERDE E AMARO, 2014). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para  o  estudo  sobre  o  uso  da  mão  de  obra  no  SAF,  foram  classificadas  as  seguintes  operações:  preparação 
 dos  canteiros  com  adubação  e  cobertura  de  solo;  plantio  de  mudas,  sementes  e  estacas;  manutenção  dos 
 canteiros  com  capina  seletiva,  poda  e  roçagem;  colheita  da  produção  e  irrigação.  Durante  o  período  da 
 implantação  do  SAF  (t0),  a  operação  que  mais  demandou  mão  de  obra  foi  a  de  preparação  dos  canteiros 
 (58%),  seguido  de  plantio  (19%),  manutenção  (15%)  e  irrigação  (8%).  Considerando  o  período  do  ciclo  de 
 produção  (t1),  as  porcentagens  foram  alteradas  e  seguiram  a  seguinte  distribuição:  manutenção  dos 
 canteiros (71%), colheita (13%) e irrigação (9%). 

 O  custo  total  de  implantação  do  SAF  foi  de  R$  4.074,80,  sem  incluir  a  remuneração  da  mão  de  obra,  com  a 
 seguinte  distribuição:  mudas  arbóreas,  hortaliças  e  sementes  (36%),  insumos  (27%),  equipamentos  e 
 ferramentas  (23%),  combustível  para  maquinário  e  fretes  para  entregas  (15%).  Ainda,  atentando  para  o 
 período  de  produção  do  SAF,  sem  incluir  a  remuneração  da  mão  de  obra,  os  gastos  totais  foram  calculados 
 em  R$639,60  e  a  distribuição  seguiu  o  seguinte  ordenamento:  equipamentos  e  ferramentas  (36%), 
 combustível  para  maquinário  e  fretes  para  entregas  (20%),  mudas  de  árvores,  hortaliças  e  sementes  (18%), 
 insumos  (9%)  e  despesas  operacionais  (16%).  Para  o  total  do  gasto,  implantação  e  produção,  soma-se  o 
 montante  de  R$4.714,40,  na  distribuição:  mudas  de  árvores,  hortaliças  e  sementes  (33%),  equipamentos  e 
 ferramentas  (25%),  insumos  (25%)  combustível  para  maquinário  e  fretes  para  entregas  (15%)  e  despesas 
 operacionais (1%). 

 Na  Figura  1,  abaixo,  apresentamos  a  representação  gráfica  das  informações  sobre  a  distribuição  da  mão  de 
 obra  considerando  os  períodos  de  implantação  (t0),  produção  (t1)  e  o  ciclo  completo  (t0-t1).  Na  Figura  2, 
 abaixo,  apresentamos  a  representação  gráfica  das  informações  sobre  a  distribuição  dos  gastos  de 
 implantação e dos gastos de produção, com e sem remuneração da mão de obra. 



 Como  percebe-se,  o  peso  do  fator  mão  de  obra  é  de  grande  relevância  para  o  custo  total  do  SAF.  Quando 
 incluímos  o  custo  da  mão  de  obra,  o  valor  de  implantação  é  modificado  para  R$  5.814,80,  e  a  distribuição 
 passa  a  ser:  mão  de  obra  (30%),  mudas  arbóreas,  hortaliças  e  sementes  (25%),  insumos  (19%), 
 equipamentos  e  ferramentas  (16%),  combustível  para  maquinário  e  fretes  (10%).  Para  o  período  de 
 produção,  o  valor  é  modificado  para  R$2.840,85,  e  a  distribuição  passa  a  ser  a  seguinte:  mão  de  obra 
 (77%),  despesas  operacionais  (11%),  equipamentos  e  ferramentas  (5%),  mudas  arbóreas,  hortaliças  e 
 sementes  (4%),  insumos  (2%)  e  combustível  para  usos  diversos  (1%).  Considerando  o  ciclo  completo 
 analisado, a mão de obra representa um total de 46% dos gastos. 

 Apontamos  alguns  fatores  que  são  responsáveis  pela  elevada  demanda  de  mão  de  obra  nesse  SAF. 
 Primeiro,  o  período  de  implantação  ocorreu  em  formato  de  mutirão  sem  nenhuma  mecanização.  Isso 
 resultou  em  um  grupo  total  de  12  pessoas,  trabalhando  o  dia  todo,  ao  longo  de  12  dias  seguidos.  Esse 
 tempo  foi  diretamente  impactado  pela  necessidade  de  coleta  e  amontoamento  de  biomassa  que,  por  não  ter 
 sido  realizado  nenhum  pré-preparo  da  área  com  adubação  verde  e  leguminosas,  foi  necessário  a  roçagem 
 do  entorno  do  local  que  possuía  predomínio  de  B  rachiaria  decumbens.  Em  segundo  lugar,  cabe  destacar  que 
 o  coletivo  de  produtoras  responsáveis  pela  gestão  do  SAF,  não  apresentavam  qualquer  experiência  prévia 
 de  produção  agrícola  convencional  ou  agroflorestal,  portanto,  ainda  não  havia  familiaridade  com  as 
 ferramentas  e  técnicas  necessária  para  o  manejo,  resultando  em  um  tempo  de  trabalho  maior  do  que 
 usualmente  gasto  para  tarefas  de  manutenção.  Um  terceiro  fator  que  merece  destaque,  é  a  dependência  das 
 produtoras  com  relação  aos  extensionistas.  Isso  resultou  que  em  inúmeras  visitas,  os  trabalhos  que 
 deveriam  ser  realizados  ao  longo  do  mês  permaneciam  incompletos  devido  as  preocupações  do  grupo  de 
 intervir  incorretamente  no  SAF.  Como  consequência,  percebeu-se  maiores  exigências  no  tempo  de  trabalho 
 após esses episódios. 

 Por  fim,  a  receita  oriunda  da  comercialização  das  hortaliças  e  espécies  anuais  foi  de  R$  2.461,20. 
 Destacamos  que  esse  valor  foi  muito  abaixo  tanto  do  esperado  quanto  com  relação  a  produção  total,  já  que 
 ocorreu uma perda estimada de 70% da produção devido à dificuldade de comercialização. 

 Pela  análise  de  indicadores  podemos  afirmar  que  o  SAF  é  economicamente  inviável  nos  dois  casos 
 investigados,  isto  é,  seja  sem  incluir  a  remuneração  da  mão  de  obra  ou  incluindo-a  nas  avaliações.  A  Tabela 
 1,  abaixo,  mostra  os  resultados  da  avaliação  econômica  excluindo  (sem  MDO)  e  incluindo  (com  MDO)  a 
 remuneração  da  mão  de  obra.  Percebe-se  que  mesmo  após  o  primeiro  ciclo  produtivo,  o  fluxo  de  caixa 
 acumulado  segue  negativo,  ou  seja,  a  produção  de  espécies  anuais  não  foi  suficiente  para  pagar  o 
 investimento  inicial  do  SAF.  Os  indicadores  apontam  um  VPL  negativo  para  o  período  e  uma  RBC  menor 
 do que uma unidade, em qualquer um dos dois cenários. 

 Ainda  que  os  resultados  encontrados  a  partir  do  acompanhamento  do  ciclo  produtivo  desse  SAF  sejam 
 relevantes,  não  podemos  omitir  que  esse  resulta  ser  um  trabalho  parcialmente  incompleto.  Isso  significa 
 que  nos  concentramos  apenas  em  estudar  o  lado  da  demanda  pelo  fator  trabalho.  Outra  forma  de  visualizar 
 a  mesma  situação  é  pelo  lado  da  oferta,  considerando  a  comercialização.  Como  comentado  anteriormente, 
 as vendas da produção, tanto itens frescos quanto beneficiados, resultou muito abaixo do 



 esperado  devido  à  ausência  da  participação  do  grupo  de  produtoras  em  circuitos  econômicos  solidários  e 
 grupos  de  consumo  consciente  ou  pelos  desafios  logísticos.  Portanto,  poderíamos  reanalisar  a  viabilidade 
 econômica  desse  SAF  tendo  em  vista  um  cenário  de  comercialização  ótima.  Muito  provavelmente  os 
 resultados obtidos seriam totalmente divergentes. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  resultados  do  trabalho  indicam  que  o  custo  da  mão  de  obra  é  de  grande  peso  para  o  custo  total  do  ciclo 
 produtivo,  sendo  o  preparo  e  manutenção  dos  canteiros  os  responsáveis  pela  maior  parte  do  tempo 
 desprendido  para  as  atividades.  Do  ponto  de  vista  econômico,  a  remuneração  do  fator  trabalho  é  motivo  da 
 maior  parcela  dos  gastos.  Porém,  vale  ressaltar  que  ainda  que  não  se  considerasse  o  valor  da  remuneração 
 da  mão  de  obra,  o  SAF  seria  economicamente  inviável.  Isto  é,  a  remuneração  do  trabalho  só  intensifica  a 
 situação.  Com  isso,  pode-se  apresentar  duas  considerações  como  possíveis  respostas  a  esses  desafios: 
 primeiro,  que  projetos  de  implantação  e  acompanhamento  de  grupos  de  produção  inexperientes,  precisam 
 ser  assistidos  por  instituições  de  assistência  técnica  e  extensão  rural,  de  forma  a  garantir  processos 
 emancipatórios  de  especialização  e  capacitação  da  mão  de  obra  para  o  manejo  do  SAF;  segundo,  que  a 
 viabilidade  econômica  pode  ser  restaurada  a  partir  da  comercialização  da  produção,  o  que  requer-se 
 atenção para a inclusão de grupos de produção em circuitos econômicos solidários. 
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 Resumo 

 A  ocupação  territorial  a  partir  da  invasão  colonizadora  dá  início  a  um  modo  de  produção  caracterizado  pela  intensa  destruição 
 ambiental.  Tem  -se  a  perda  da  biodiversidade  e,  simultaneamente,  a  perda  dos  conhecimentos  e  das  culturas  alimentares  no 
 entorno  das  espécies  nativas  frutíferas.  A  esses  fenômenos  dá-se  o  nome  “erosão  genética”  e  “erosão  cultural”, 
 respectivamente.  Para  o  enfrentamento  da  dupla  problemática,  criar  estratégias  para  a  valorização  do  trabalho  que 
 comunidades  camponesas  e  sujeitos  do  campo  vêm  desenvolvendo  no  sentido  da  promoção  da  etnobiodiversidade  por  meio  da 
 “conservação  na  roça”,  é  aliada  nas  alternativas  encontradas.  O  objetivo  da  pesquisa  é  apreender  a  conservação  na  roça  de 
 frutíferas  da  família  Myrtaceae  nativas  do  bioma  da  Mata  Atlântica.  A  coleta  de  dados  envolveu  a  observação  participante, 
 caminhada  transversal,  intervenção  educadora  ambientalista  e  entrevista  semiestruturada.  A  identificação  das  matrizes  utilizou 
 as  informações  de  coletores  e  mateiros  da  região  do  Vale  do  Paraíba,  somando-se  a  aplicação  do  questionário  semiestruturado. 
 Como  resultados  foram  identificados  dois  eixos  centrais,  o  primeiro  ligado  à  botânica,  coleta  de  sementes,  produção  de 
 mudas,  identificação  das  espécies  e  o  mapeamento  da  ocorrência  no  território.  O  segundo  eixo  combina  o  mapeamento  e  a 
 interação  dos  sujeitos  atuantes  nas  atividades  produtivas  que  envolvem  os  esforços  para  constituir  as  cadeias  produtivas  da 
 sociobiodiversidade  e  consequente  conservação.  A  experiência  abriu  caminho  para  o  início  da  construção  de  pomares  de 
 sementes,  fortalecimento  da  apropriação  e  os  esforços  na  disseminação  das  técnicas  agroflorestais,  bem  como  a  salvaguarda 
 dos materiais genéticos como crucias para o enfrentamento da crise socioambiental global. 

 Palavras-chave:  Conservação  na  Roça;  Sociobiodiversidade;  Sustentabilidade;  Etnobotânica;  Banco  de 
 Germoplasma. 

 INTRODUÇÃO 

 Pouco  se  conhece  do  potencial  alimentar  local,  a  exceção  de  saberes  guardados  com  populações 
 camponesas.  A  padronização  da  modernidade  nos  processos  produtivos  e  alimentares,  reduziu  a  base 
 alimentar  das  populações  humanas,  tornando  a  cultura  nativa  desconhecida.  Para  a  conservação  da 
 agrobiodiversidade,  resgatar  e  reconhecer  a  cultura  e  potencial  alimentar,  bem  como  a  formação  de  bancos 
 de  germoplasma,  com  a  intenção  de  reunir  material  genético  biodiverso  das  unidades  de  produção  e  demais 
 matrizes  em  contexto  urbano  e  rurubano  e  reuni-las  a  campo,  formando,  pomares  de  sementes,  é 
 importante  e  estratégico.  Muito  do  que  ainda  é  conservado  encontra-se  junto  à  produtores  que  resistem  a 
 lógica  hegemônica  e  cultivam  com  diversidade.  Logo,  mapear  matrizes,  identificar  espécies,  coletar 
 sementes  e  produzir  mudas  e  oferta-las  para  garantir  a  manutenção  dos  indivíduos  adultos  e  ampliar  a 
 variabilidade  genética  permitindo  à  população  a  perpetuação  é  o  enfoque  do  trabalho,  pois  a  regulação  das 
 populações  de  espécies  nativas  é  de  grande  relevância.  A  conservação  na  roça  é  a  singular  valorização  do 
 trabalho  camponês  na  conservação  da  agrobiodiversidade,  sendo  utilizada  para  designar  a  conservação  dos 
 recursos  nas  condições  sociais,  culturais  e  ambientais  em  que  eles  foram  originados  e  mantidos.  Como  tal, 
 identificar  e  mapear  a  ação  camponesa  que  favorece  a  salvaguarda  dessas  espécies  por  meio  da  inserção  em 
 seus  agroecossistemas  que  possuem  dinâmicas  produtivas  conservacionistas,  predominantemente,  ou,  em 
 transição,  tais  como  as  agroflorestas,  quintais  agroflorestais  e  sistemas  agroecológicos.  Deste  modo 
 identificam-se  produtores  e  unidades  de  produção,  bem  como  compreende-se  a  importância  do  estimulo  à 
 construção  e  o  fortalecimento  de  cadeias  produtivas  sustentáveis,  baseadas  no  potencial  alimentício  da 
 sociobiodiversidade  como  imprescindíveis,  cujas  frutas  nativas  fazem  parte  dessa  alternativa.  Foram 
 identificadas  e  mapeadas  frutíferas  da  família  Myrtacea,  predominantemente,  além  de  outras  mencionadas 
 pelos  camponeses,  pertencentes  as  nativas  da  Mata  Atlântica,  no  Vale  do  Paraíba  e  regiões  do  Estado  de 
 São  Paulo  que  reúnem  produtores  especializados,  para  reunir  o  material  genético  e  promover  o 
 intercâmbio,  a  fim  de  fortalecer  a  variabilidade  genéticas  nos  agroecossistemas,  a  conservação  das 
 espécies,  a  oferta  de  mudas  com  variabilidade  genética,  a  formação  de  pomares,  bem  como, 
 simultaneamente, avaliar a fenologia das mesmas. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Aplicou-se  questionário  semiestruturado  a  um  público  diverso  composto  de  agricultores  e  agricultoras  de 
 várias  tendências  produtivas,  a  fim  de  mapear  matrizes  e  agroecossistemas.  Para  a  identificação  das 
 matrizes  considerou-se  o  estudo  da  fenologia  das  espécies  que  corresponde  à  correlação  nas  diferentes 
 fases  do  crescimento  vegetativo  e  reprodutivo  que  abrange  as  etapas  de  crescimento  e  reprodução  em 
 diferentes  condições  edafoclimáticas.  No  período  de  setembro  de  2019  a  março  de  2020,  realizou-se  visitas 
 a  campo  para  identificar  matrizes  e  coletar  frutos  de  espécies  da  família  Myrtaceae,  do  gênero  Eugênia, 
 com  foco  em  Uvaia  -  Eugenia  pyriforme  ,  Grumixama  -  Eugênia  brasiliensis  e  Pitanga  Preta  -  Eugenia 
 uniflora  var  r  ubra  ,  baseado  nas  informações  obtidas  supracitadas.  As  saídas  possuíram  roteiro  de  acordo 
 com  a  localização  de  matrizes  pré-informadas,  mas  também  se  deu  ao  acaso,  utilizando-se  da  metodologia 
 caminhada  transversal  pelos  municípios  citados.  Os  frutos  foram  coletados  no  ponto  máximo  de  maturação, 
 em  alguns  casos  colhido  da  árvore,  como  o  ideal,  e  outros,  do  chão,  por  conta  das  dificuldades  da  pesquisa, 
 com  a  necessidade  de  coletar  o  que  tiver  para  não  ‘perder  viagem’.  Sendo  considerados  os  frutos  frescos  e 
 com  sementes  bem  formadas  e  vigorosas,  descartando  sementes  malformadas  e  aquelas  já  dessecadas, 
 caídas  da  árvore.  Após  colhidos,  as  sementes  foram  acondicionadas  em  embalagem  plástica  (PEAD  2), 
 armazenadas  em  recinto  sombreado  e  arejado.  Método  desenvolvido  durante  a  pesquisa  a  fim  de 
 possibilitar  o  armazenamento  das  sementes  a  campo  por  mais  tempo.  As  polpas  foram  deixadas  nos  frutos 
 propositalmente,  considerando  informações  sobre  fisiologia  das  sementes,  em  relação  à  fitohormônios  que 
 supostamente  possuem  ação  inibidora  do  processo  germinativo,  na  intenção  de  prolongar  a  longevidade  das 
 sementes  de  natureza  recalcitrante,  mantendo  o  embrião  em  dormência  por  mais  tempo,  aumentando  a 
 viabilidade  das  mesmas.  As  sementes  foram  mantidas  por  tempo  aproximado  de  60  dias  no 
 armazenamento.  Logo  após  foram  lavadas  em  água  corrente  retirando-se  o  resíduo  de  polpa.  Na  etapa  que 
 se  seguiu  as  sementes  já  lavadas  foram  plantadas  em  berçários  no  chão  em  terreno  areno-argiloso  em 
 canteiros  de  1,0  m  x  1,0  m  para  cada  espécie  e  lote.  Revolveu-se  o  solo  manualmente  com  enxadão, 
 afofando  os  primeiros  15  cm,  incorporando  serrapilheira.  As  sementes  foram  colocadas  à  distância  de  5,0 
 cm  x  5,0  cm,  recobertas  com  substrato  leve  de  serrapilheira.  Regou-se  uma  vez  ao  dia  nos  primeiros  quinze 
 dias depois três vezes na semana. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Sobre  a  coleta  de  sementes,  foi  possível  colher  resultados  referentes  às  diferentes  etapas  da  atividade  da 
 coleta  de  sementes.  A  respeito  da  localização  das  matrizes,  foi  perceptível  o  quanto  estas  espécies  de  frutas 
 estão,  na  maior  parte  dos  casos,  associadas  aos  quintais  das  casas  antigas,  a  parques  de  lazer  constituídos 
 em  áreas  com  histórico  de  mais  de  50  anos.  Sendo  muito  raro  encontrar  a  maior  parte  destas  espécies  em 
 áreas  naturais,  em  remanescentes  espontâneos  ou  mesmo  fragmentos  em  estágio  avançado,  ou  ainda  em 
 áreas  públicas  que  recebem  intervenções  das  municipalidades  como  projetos  de  paisagismo  e  arborização 
 urbana  ou  mesmo  de  recuperação  florestal.  Em  exceção  de  casos  como  juçara,  cambuci  e  pitanga.  Tais 
 informações  levam  à  reflexão  a  respeito  do  processo  de  domesticação  das  frutas  e  da  relação  intrínseca  de 
 certas  espécies  vegetais  e  o  ser  humano.  Outro  aspecto  a  ser  considerado  é  a  voracidade  da  destruição 
 histórica  ocorrida  no  território  do  Vale  do  Paraíba,  com  a  devastação  de  certas  populações  de  árvores 
 frutíferas  pelo  corte  de  madeira  para  uso  como  carvão  e  a  expansão  da  fronteira  agrícola  da  atividade 
 pecuária.  A  cultura  ancestral  dos  povos  originários  e  suas  relações  com  as  espécies  nativas  tiveram  impacto 
 no  processo  histórico  de  formação  cultural  da  população  brasileira,  podendo  ser  observada  nos  territórios 
 de  agricultores  e  comunidades  tradicionais  ou  mesmo  nos  quintais  das  casas  que  ainda  mantém  traços  da 
 cultura  indígena,  do  povo  descendente  da  África,  como  também  da  cultura  camponesa  europeia.  As  árvores 
 encontradas  no  perímetro  urbano  na  grande  parte  dos  casos,  a  pessoa  moradora  da  residência  onde  a  matriz 
 se  encontrava,  ou  moradias  próximas  onde  a  matriz  se  localizava,  o  sujeito  não  tinha  conhecimento  sobre  a 
 espécie,  ou  se  conhecia,  não  se  utilizava  dos  frutos,  salvo  alguns  casos  em  que  estes  eram  consumidos  pela 
 comunidade  ou  indivíduos  do  entorno.  As  plantas  estão  mais  associadas  ao  passado,  de  parentes,  pais  avós 
 que as plantaram num passado recente. 

 Os  resultados  relacionados  ao  armazenamento  da  semente  podem  ser  considerados  como  positivos.  Após  a 
 abertura das embalagens, o suco fermentado das frutas permitiu a fácil separação da polpa da 



 semente  envolta  em  poucas  fibras  remanescentes  dos  frutos,  no  caso  das  uvaias.  Foi  constatada  a  presença 
 de  larvas  de  insetos  se  alimentando  da  polpa  em  fermentação  o  que  não  ocasionou  danos  as  sementes,  que 
 em  análise  visual,  mantiveram  preservadas  o  vigor,  apresentando  alteração  na  coloração  do  endosperma 
 que  escureceu  levemente.  Esta  metodologia  foi  utilizada  da  mesma  maneira  para  as  três  espécies.  A 
 germinação  foi  alta  em  todos  os  casos  exceto  com  a  uvaia  que  em  alguns  berçários  a  germinação  foi  zero 
 ou  próxima  de  zero.  O  fenômeno  traz  questionamentos,  como  falhas  no  armazenamento  ou  no  plantio  das 
 sementes  que  podem  ter  sido,  após  chuva,  reviradas  e  expostas  à  superfície  e  sofreram  dessecação.  Porém, 
 tal  fato  não  foi  constatado  durante  o  acompanhamento  dos  berçários.  O  que  gera  reflexões  a  outros 
 sentidos,  foi  o  fato  de  que  o  acontecimento  se  restringiu  apenas  a  uvaia,  o  que  se  pode  também, 
 inicialmente  questionar  sua  resistência  a  este  tipo  de  técnica  de  armazenamento,  ou  ainda  a  sua  alta 
 capacidade  fermentativa  influenciar  a  fisiologia  da  semente  e  alterar  a  viabilidade  do  embrião.  As  plântulas 
 no geral emergiram de 20 a 30 dias. 

 O  levantamento  dos  dados  a  respeito  da  localização  das  matrizes  nas  áreas  dos  agricultores  teve  como 
 resultado a tabela 1: 

 - Produtores entrevistados-22; 

 -Não produtores entrevistados (residências-instituições) - 42; 

 -Municípios envolvidos – 19; 

 -Espécies frutíferas relacionadas – 17; 

 -Número de indivíduos das espécies identificados-7.215 

 -Dos indivíduos identificados, 55 encontra-se em área urbana, 7.160 nas áreas dos agricultores; 

 Houve  dificuldade  em  conseguir  respostas  dos  agricultores  e  algumas  informações  como  estádio  de 
 crescimento  das  plantas  e  quantidade  de  indivíduos  plantados  ainda  ficou  em  falta.  Mesmo  assim  foi 
 possível  coletar  boa  parcela  das  informações  referentes  ao  exposto  no  trabalho,  tais  informações 
 produzidas  são  pouco  encontradas  devido  ao  número  ainda  reduzido  de  trabalhos  nesta  esfera.  Dentro  da 
 interpretação  dos  números  é  possível  correlacionar  os  resultados  ao  movimento  de  transformação  ainda 
 tímida que vem acontecendo no campo agrário. 

 O  avanço  dos  Sistemas  Agroflorestais  por  meio  principalmente  de  figuras  referencias  como  Ernst  Götsch  e 
 outros  pesquisadores  e  produtores  desta  linha,  tem  disseminado  com  grande  impacto,  tecnologias  voltadas 
 ao  melhor  aproveitamento  das  espécies  nativas  e  do  melhor  entendimento  dos  agroecossistemas.  Mais 
 regionalmente  pode-se  observar  com  nitidez  o  impacto  da  Rede  Agroflorestal  do  Vale  do  Paraíba, 
 impulsionando  por  meio  dos  mutirões  agroflorestais  aspectos  técnicos  e  materiais  genéticos  a  pequenos 
 agricultores  e  camponeses  da  reforma  agrária  na  região  que  compreende  os  municípios  de  São  José  dos 
 Campos, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Cruzeiro e Lagoinha (Figura 1). 



 Iniciativas  relacionadas  à  promoção  das  espécies  nativas  principalmente  em  referência  ao  Instituto  Auá 
 com  a  rota  do  Cambuci  deu  visibilidade  e  valorização  a  esta  espécie  e  outras  que  nos  últimos  anos  foi 
 amplamente  instalada  nos  campos  produtivos  de  agricultores  da  região  de  municípios  próximos  a  grande 
 São  Paulo,  que  ainda  permanecem  com  forte  atividade  agrícola.  Em  análise  aos  dados  a  espécie  com  maior 
 população  plantada  nos  campos  dos  agricultores  foi  o  Cambuci  (tabela  1).  Tal  número  pode  ser  relacionado 
 ao  impacto  da  promoção  comercial  e  pelo  seu  potencial  de  mercado,  devido  a  sua  versatilidade  de  usos, 
 assim  como  Cambuci  a  Juçara  também  recebeu  apoio  de  esforços  e  trabalhos  relacionados  à  sua 
 conservação  e  pôde  ser  notado  seu  pequeno  impacto.  Um  ponto  importante  com  vistas  a  promover  a 
 conservação  de  fato  das  populações  é  o  cuidado  relacionado  na  instalação  das  áreas  produtivas  destas 
 espécies,  e  a  de  adquirir  indivíduos  que  possuam  diversidade  genética.  Por  não  considerar  tais  aspectos 
 relevantes  para  a  diversidade  genética  na  produção  de  mudas  comerciais,  tais  campos  muitas  vezes  são 
 instalados  com  plantas  irmãs  ou  provindos  de  um  número  restrito  de  progênies,  o  que  tende  a  enfraquecer 
 as  populações  ou  ainda  em  casos  de  monoculturas,  o  risco  de  doenças  generalizadas  nos  indivíduos.  Outro 
 ponto  que  se  relaciona  é  a  do  melhoramento  genético  destas  espécies,  e  o  aproveitamento  do  maior 
 potencial  produtivo  destas  e  seus  respectivos  fins,  é  uma  trilha  promissora  em  diversos  campos  a 
 consolidação destes circuitos produtivos. 





 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  potencialidade  de  trabalhos  que  integrem  a  relação  produtiva  com  a  questão  ambiental.  Os  aspectos 
 culturais  conexos  ao  ambiente  local  podem  restaurar  populações  vegetais  em  grande  risco  de  extinção  e 
 ainda  favorecer  a  utilização  do  grande  potencial  que  esta  gama  de  espécies  florestais  oferece  com  seus 
 múltiplos  usos,  favorecendo  assim  a  enorme  quantidade  e  qualidade  de  vida  associada  as  florestas.  A 
 apropriação  e  os  esforços  na  disseminação  das  técnicas  agroflorestais  bem  como  a  salvaguarda  dos 
 materiais  genéticos  podem  ser  crucias  para  estratégias  de  enfrentamento  da  crise  socioambiental  global.  A 
 abertura  de  políticas  públicas  e  programas  de  fomento  neste  sentido  bem  como  o  protagonismo  das 
 comunidades  e  os  sistemas  participativos  que  favoreçam  o  diálogo  e  o  equilíbrio  entre  instituições  públicas 
 e  iniciativas  populares  são  de  suma  importância  para  a  consolidação  da  conservação  das  espécies  nativas,  a 
 sustentabilidade, o resgate e a soberania alimentar e cultural. 
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 Resumo 

 O  uso  e  manejo  do  solo  ocasiona  alterações  na  diversidade,  tipologia  funcional  e  distribuição  da  comunidade  da  fauna  edáfica, 
 o  que  a  torna  um  indicador  sensível  de  mudanças  propiciadas  por  diferentes  sistemas  cultivos.  Nesse  contexto,  o  presente 
 estudo  objetivou  avaliar  a  influência  de  diferentes  sistemas  produtivos  de  café  na  comunidade  da  macrofauna  edáfica.  O 
 estudo  foi  conduzido  no  distrito  de  Lucaia,  pertencente  ao  município  de  Planalto,  na  região  sudoeste  do  estado  da  Bahia, 
 Brasil.  Foram  avaliados  dois  sistemas  de  café  e  uma  área  de  vegetação  nativa:  (1)  SAF  –  sistema  agroflorestal  de  café  (  Coffea 
 arabica  )  com  grevílea  (  Grevillea  robusta);  (2)  CCB  –  consórcio  de  café  (  Coffea  arabica  )  com  banana  (  Musa  spp.);  e  (3)  FN  – 
 floresta  nativa,  que  foi  utilizada  como  referência.  A  comunidade  da  macrofauna  do  solo  foi  amostrada  empregando-se  o 
 método  recomendado  pelo  Tropical  Soil  Biology  and  Fertility  Programme  .  Foram  identificados  16  grupos  taxonômicos  da 
 fauna  edáfica,  verificando-se  diferenças  significativas  entre  os  sistemas  estudados.  Os  sistemas  de  cultivo  apresentaram 
 menores  valores  de  riqueza  média  que  a  floresta  nativa.  O  CCB  foi  o  sistema  de  cultivo  que  mostrou  menor  impacto  negativo 
 na macrofauna do solo, apresentando características mais semelhantes a FN. 

 Palavras-chave:  Diversidade; Riqueza; Indivíduos Edáficos. 

 INTRODUÇÃO 

 A  cafeicultura  brasileira  é  uma  importante  geradora  de  receita  para  o  PIB  nacional,  liderando  o  cenário 
 internacional  como  maior  produtor  e  exportador  de  café,  e  segundo  maior  consumidor  do  mundo.  O  estado 
 da  Bahia  é  o  quarto  maior  produtor  no  país  e  possui  três  principais  regiões  produtoras:  Cerrado  e  Planalto, 
 que  concentram  o  café  arábica  (  Coffea  arabica  L.);  e  Atlântica,  especializada  em  café  conilon  (  Coffea 
 canephora  P.) (CONAB, 2020). 

 A  utilização  do  componente  arbóreo  nos  agroecossistemas  de  café,  aumenta  a  diversidade  de  espécies  em 
 comparação  ao  monocultivo  e  promove  condições  microclimáticas  mais  favoráveis  à  biota  edáfica.  Essa 
 prática  favorece  a  manutenção  e/ou  diversificação  da  matéria  orgânica  do  solo  (MOS),  o  que  resulta  no 
 aumento  da  sua  qualidade  e  produtividade  dos  plantios,  além  de  promover  o  armazenamento  de  C  (C). 
 (Tisdall e Oades, 1982). 

 A  fauna  do  solo  inclui  organismos  de  vários  tamanhos  e  hábitos  alimentares  que,  de  acordo  com  a  sua 
 natureza  e  abundância,  regulam  os  processos  biológicos  e  a  dinâmica  da  matéria  orgânica  do  solo  (Lavelle, 
 1997).  Os  organismos  maiores  que  2  mm  são  denominados  de  macrofauna  do  solo  e  é  representada  por  um 
 grupo  diverso,  tanto  em  termos  morfológicos  quanto  comportamentais.  Este  grupo  inclui  as  minhocas,  os 
 térmitas,  as  formigas  e  os  diplópodes,  entre  outros  que  atuam  na  desintegração  e  transformação  da 
 serapilheira,  desempenhando  importante  papel  no  revolvimento  e  na  incorporação  de  resíduos  orgânicos  no 
 solo (Lavelle  et al  ., 2016). 

 O  uso  e  manejo  do  solo  alteram  a  diversidade,  tipologia  funcional  e  distribuição  da  comunidade  faunística 
 do  ambiente,  o  que  torna  esses  indivíduos  indicadores  sensíveis  às  mudanças  ocasionadas  por  esses  fatores 
 (Riutta  et  al.  ,  2016).  Nesse  contexto,  o  presente  estudo  objetivou  avaliar  a  influência  de  diferentes  sistemas 
 produtivos de café na comunidade da macrofauna edáfica. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  no  distrito  de  Lucaia,  pertencente  ao  município  de  Planalto,  no  sudoeste  do  estado 
 da  Bahia,  Brasil  (IBGE,  2010).  Foram  avaliados  dois  sistemas  produtivos  de  café  e  uma  área  de  vegetação 
 natural:  SAF  –  sistema  agroflorestal  de  café  (  Coffea  arabica  )  com  grevílea  (  Grevillea  robusta)  ,  com  21 
 anos de idade; CCB – consórcio de café (  Coffea arabica  )  com banana (  Musa  spp.), 



 com  21  anos  de  idade;  e  FN  –  floresta  nativa  com  cerca  30  anos  sem  interferência,  que  foi  utilizada  como 
 referência  e  está  localizada  nas  proximidades  dos  cultivos  de  café.  O  solo  das  três  áreas  estudadas  pertence 
 a uma mesma classe: Latossolo Amarelo Distrófico (Santos  et al.  , 2018) 

 O  SAF  foi  estabelecido  em  espaçamento  3,5  x  15,0  m  (entre  árvores)  e  1,5  x  2,5  m  (entre  cafeeiros),  com 
 abertura  de  sulcos,  adubação  de  plantio  (20  mg  ha  -1  de  superfosfato  simples)  e  adubação  orgânica  de 

 cobertura-manutenção  (32  mg  ha  -1  de  esterco  bovino).  No  CCB,  adotou-se  espaçamento  1,5  x  4,0  m  (entre 
 plantas  de  café)  e  1,0  x  16,0  m  (plantas  de  banana)  e  preparo  do  solo  com  aração,  gradagem  e  abertura  de 
 sulcos,  adubação  de  plantio  (20  mg  ha  -1  de  superfosfato  simples)  e  de  manutenção  (17  mg  ha  -1  de  ureia  e 

 33  mg  ha  -1  de  NPK  20-00-20).  Em  todos  os  sistemas,  as  manutenções  foram  realizadas  duas  vezes  ao  ano, 
 com  roçagem  para  controle  de  ervas  espontâneas.  A  floresta  nativa  é  classificada  como  Floresta  Estacional 
 Semidecidual  Montana  e  encontra-se  em  estágio  médio  de  regeneração,  de  acordo  com  a  Resolução 
 CONAMA n  o  01/1994 (Brasil, 1994). 

 A  comunidade  da  macrofauna  do  solo  foi  estimada  através  do  método  recomendado  pelo  Tropical  Soil 
 Biology  and  Fertility  Programme  (Anderson  e  Ingram,  1989).  Após  a  retirada  so  solo,  cada  monólito  foi 
 colocado  em  uma  bandeja  plástica  de  fundo  branco,  destorroado  e  os  organismos  visíveis  a  olho  nu  foram 
 coletados  com  o  auxílio  de  uma  pinça.  Os  organismos  coletados  foram  acondicionados  em  potes  plásticos, 
 contendo  álcool  a  70%.  No  laboratório,  realizou-se  a  identificação  e  contagem  dos  invertebrados  em 
 grandes  grupos  taxonômicos,  de  acordo  com  Dindal  (1990).  Posteriormente,  foram  calculados:  densidade 
 (número  de  indivíduos  por  m  2  ),  riqueza  (número  de  grupos  identificados)  e  índices  de  diversidade  de 
 Shannon (H’) e de equitabilidade de Pielou (J). 

 Os  dados  foram  testados  quanto  à  normalidade  (teste  de  Kolmogorov-Smirnov,  5%)  e  homogeneidade 
 (teste  de  Bartlett,  5%).  Os  dados  não  foram  paramétricos,  portanto  adotou-se  o  teste  de  Kruskal-Wallis  a 
 5% de significância. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em  todos  os  tratamentos  avaliados  foram  identificados  16  grupos  taxonômicos  da  fauna  edáfica.  Nos 
 sistemas  CCB  e  SAF  foram  verificados  os  menores  valores  de  riqueza  total  quando  comparados  à  FN 
 (Tabela 1). 

 Tabela  1.  Densidade,  riqueza  e  índices  de  diversidade  da  macrofauna  edáfica  em  sistema  agroflorestal  de 
 café com  Grevillea robusta  (SAF), consórcio de café  com banana (CCB) e floresta nativa (FN). 



 H’  –  Índice  de  Shannon;  J  –  índice  de  equitabilidade  de  Pielou.  Letras  iguais  na  linha,  que  comparam  os 
 sistemas, não diferem entre si pelo teste Kurskal-Wallis a 5% de significância. 

 Os  resultados  inferiores  de  riqueza  dos  sistemas  de  cultivo,  em  relação  a  floresta  natica,  podem  estar 
 relacionados  à  menor  diversidade  da  cobertura  vegetal  e  acúmulo  (Tabela  1),  que  limita  a  disponibilidade 
 de  abrigo  e  variedade  de  recursos  alimentares  e  altera  o  nicho  ecológico  dos  organismos  do  solo.  Isso 
 propicia  um  meio  específico  para  determinadas  comunidades  e  reduz  a  diversidade  da  fauna  do  solo 
 (Nascimento  et  al  .,  2021).  Por  sua  vez,  o  ambiente  de  floresta  nativa  é  menos  sujeito  a  variações  de 
 temperatura  e  umidade  e  biologicamente  mais  complexo,  o  que  se  reflete  em  maior  quantidade  e 
 diversidade  de  recursos  e  nichos  disponíveis  (Riutta  et  al.  ,  2016)  e,  como  consequência,  em  uma  condição 
 mais favorável à sobrevivência dos organismos do solo. 

 O  CCB  e  a  FN  se  assemelharam  quanto  à  densidade  dos  grupos  Araneae,  Coleoptera,  Isoptera,  Isopoda, 
 Chilopoda  e  Formicidae,  que  apresentaram  menores  abundâncias  no  SAF.  A  atividade  da  fauna  é 
 diretamente  influenciada  pelo  volume  e  composição  da  serapilheira  (Riutta  et  al.  ,  2016).  Por  outro  lado,  a 
 utilização  de  fertilizantes  inorgânicos  no  CCB  pode  promover  uma  maior  densidade  de  indíviduos  da 
 fauna,  seja  pela  rápida  disponibilidade  de  nutrientes,  ou  como  efeito  indireto  do  retorno  de  resíduos  e 
 rizodeposição  no  solo.  Em  consonância  com  isso,  Ribeiro  et  al.,  (2014),  ao  estudarem  a  influência  da 
 adubação  mineral  na  fauna  edáfica  de  uma  área  reflorestada  com  a  leguminosa  Acacia  auriculiformis  , 
 observaram  que  a  fertilização  resultou  em  aumento  na  densidade  de  saprófagos  e  predadores 
 (principalmente Chilopoda). 

 O  SAF,  por  sua  vez,  apresentou  maior  densidade  de  indivíduos  da  subclasse  Oligochaeta,  em  relação  à  FN. 
 Os  sistemas  agroflorestais  geralmente  exercem  efeito  positivo  na  ocorrência  de  minhocas,  não  apenas  pela 
 proteção  oferecida  pela  cobertura  vegetal  (árvores),  que  afeta  a  temperatura  e  a  umidade  do  solo,  mas 
 também  pela  diversificação  nas  fontes  de  matéria  orgânica  adicionada  ao  solo  (Briones  e  Schmidt,  2017; 
 Brown  et  al  .,  2009).  No  caso  particular  do  SAF  estudado,  é  provável  que  o  aumento  da  densidade  de 
 minhocas  é  resultado  da  adição  de  adubos  orgânicos,  realizada  anualmente,  já  que  existe  relação  direta  na 
 aplicação  de  estercos  e  aumento  da  população  de  minhocas  (Alencar  et  al  .,  2016).  Apesar  da  implantação 
 sob  manejo  convencional,  isto  é,  com  a  realização  da  aragem  e  gradagem  do  terreno,  o  CCB  é  um  sistema 
 perene  com  20  anos  de  estabelecimento,  o  que  promove  características  edáficas  semelhantes  ao  sistema 
 mais conservacionista e, por isso, mantém condições favoráveis à alta densidade de minhocas. 



 Ao  analisar  a  presença  e  ausência  de  grupos  da  fauna  (Tabela  1),  observou-se  que  o  grupo  Symphyla 
 ocorreu  exclusivamente  na  FN,  assim  como  grupo  Diptera  ocorreu  apenas  no  CCB  (Tabela  1).  Symphyla 
 são  predadores  e  detritívoros  que  habitam  na  serapilheira  e  camadas  superficiais  do  solo  (Swift  et  al.  , 
 2010).  Sendo  assim,  sua  ocorrência  apresenta  relação  positiva  com  a  quantidade  e  qualidade  dos  resíduos 
 depositados, o que explica a presença desse grupo somente na FN. 

 Os  grupos  Isopoda  e  Acari  estiveram  ausentes  no  CCB,  enquanto  os  grupos  Diplopoda  e  Blattodea  não 
 foram  encontrados  no  SAF  e  FN,  respectivamente  .  A  ausência  dos  Isopodas  e  Acari,  no  CBB,  pode  estar 
 relacionada  ao  fato  desses  organismos  serem  fitófagos  e  decompositores  responsáveis  pela  fragmentação  da 
 serapilheira.  A  conversão  de  sistemas  naturais  diminui  a  quantidade  e  diversidade  de  serapilheira 
 disponíveis (Parron  et al.  , 2015). 

 A  respeito  dos  índices  de  diversidade  de  Shanon  e  equitabilidade  de  Pielou,  resultados  mais  expressivos 
 foram  observados  no  CCB  em  relação  à  FN.  É  provável  que  a  alta  densidade  de  cupins  (Isoptera)  na  FN 
 tenha  contribuído  para  redução  da  equabilidade  e  maior  dominância  nesse  sistema.  Quanto  maior  a 
 densidade  de  fauna  do  solo  em  um  determinado  sistema,  maior  será  a  chance  de  algum  grupo  estar 
 predominando,  já  que  os  índices  de  diversidade  de  espécies  estão  associados  com  o  número  de  espécies 
 (riqueza de espécies) e a distribuição do número de indivíduos entre as espécies (Walker, 1989). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De  modo  geral,  a  implantação  dos  sistemas  de  café  causou  mudanças  na  comunidade  da  macrofauna  do 
 solo,  sendo  que  o  consórcio  de  café  com  banana  mostrou-se  mais  favorável  à  comunidade  da  macrofauna 
 do solo do que o SAF, se aproximando mais da floresta nativa. 

 REFERÊNCIAS 

 Alencar,  A.  P.;  Netto,  A.  J.;  Nogueira,  B.  D.  Efeito  de  substratos  na  produção  e  multiplicação  de  Eisenia 
 fetida Savigny (1826). Revista Acta Kariri-Pesquisa e Desenvolvimento, v. 1, n. 1, 2016. 

 Anderson J.M.; Ingram J.S.I. Tropical soil biology and fertility. Wallingford: CAB international, 1989. 

 BRASIL.  Resolução  nº  1,  de  31  de  janeiro  de  1994.  Diário  Oficial  da  República  Federativa  do  Brasil. 
 Conselho Nacional do Meio Ambiente. Brasília. 02/02/1994. p. 07.567-07.568, 1994. 

 Briones,  M.J.I.;  Schmidt,  O.  Conventional  tillage  decreases  the  abundance  and  biomass  of  earthworms  and 
 alters  their  community  structure  in  a  global  meta-analysis.  Global  Change  Biology,  v.23,  p.4396-  4419, 
 2017. 

 Brown,  G.G.;  Maschio,  W.;  Froufe,  L.C.M.  Macrofauna  do  solo  em  sistemas  agroflorestais  e  Mata 
 Atlântica  em  regeneração  nos  Municípios  de  Barra  do  Turvo,  SP,  e  Adrianópolis,  PR.  Embrapa 
 Florestas-Documentos (INFOTECA-E), 2009. 184p. 

 CONAB - Companhia Nacional De Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira: café. 
 Monitoramento agricola - Safra 2020, v.5 nº6, 2020. 

 Dindal, D. Soil biology guide. New York: Ed. John Wiley and Sons; 1990. 

 IBGE - Instituição Brasileira de Geografia e Estatística – Censo, 2010. . 

 Lavelle P. Faunal activities and soil processes: adaptative strategies that determine ecosystem function. 
 Advances in Ecological Research; v. 27, p. 93-132, 1997. 

 Lavelle,  P.;  Bignell,  D.;  Heal,  O.  W.;  Lepage,  M.;  Roger,  P.;  Dhillion,  S.  Ecosystem  engineers  in  a  self- 
 organized  soil:  a  review  of  concepts  and  future  research  questions.  Soil  Science,  v.  181,  n.  3/4,  p.  91-  109, 
 2016. 

 Nascimento, M. S.; Barreto-Garcia, P. A. B.; Monroe, P. H. M.; Scoriza, R. N.; de Souza Gomes, V. 
 Interaction between edaphic mesofauna and organic carbon within water-stable aggregates in forestry 



 systems: A case study in northeastern Brazil. Catena, v. 202, p. 105269, 2021. 

 Parron,  L.  M.  et  al.  Serviços  ambientais  em  sistemas  agrícolas  e  florestais  do  Bioma  Mata  Atlântica. 
 Colombo: Embrapa Florestas; Brasília: Embrapa, 2015. 370p. 

 Ribeiro,  L.  P.;  Gama-Rodrigues,  E.  F.;  Moço,  M.  K.  D.  S.;  Gama-Rodrigues,  A.  C.  Influence  of  mineral 
 fertilization  on  edaphic  fauna  in  Acacia  auriculiformis  (A.  Cunn)  plantations.  Revista  Brasileira  de  Ciência 
 do Solo, v. 38, p. 39-49, 2014. 

 Riutta,  T.;  Clack,  H.;  Crockatt,  M.;  Slade,  E.  M.  Landscape-scale  implications  of  the  edge  effect  on  soil 
 fauna activity in a temperate forest. Ecosystems, v. 19, n. 3, p. 534-544, 2016. 

 Santos,  H.G.;  Jacomine,  P.K.T.;  Anjos,  L.H.C.  dos;  Oliveira,  V.A.  de;  Lumbreras,  J.F.;  Coelho,  M.R.; 
 Almeida,  J.A.  de;  Araujo  filho,  J.C.  de;  Oliveira,  J.B.  de;  C.  Sistema  brasileiro  de  classificação  de  solos. 
 Brasília, DF: Embrapa, 2018. 

 Swift,  M.  J.;  Bignell,  D.;  Moreira,  F.  M.  D.  S.;  Huising,  J.  O  inventário  da  diversidade  biológica  do  solo: 
 conceitos  e  orientações  gerais.  In:  Moreira,  F.M.S.;  Huising,  E.  J.;  Bignell,  D.E.  Manual  de  biologia  dos 
 solos tropicais: amostragem e caracterização da biodiversidade. Ed. UFLA. Lavras. 2010, 367p. 

 Tisdall,  J.  M.;  Oades,  J.  M.  Organic  matter  and  water‐stable  aggregates  in  soils.  Journal  of  soil  science,  v. 
 33, n. 2, p. 141-163, 1982. 

 Walker,  D.  Diversity  and  stability.  In:  Cherrett,  J.  M.  (Ed.).  Ecological  concepts.  Oxford,  Blackwell 
 Scientific Public, 1989, p.115- 146. 



 MANEJO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA NA CULTURA DO DENDÊ EM 
 SISTEMAS AGROFLORESTAIS, TOMÉ-AÇU/PA. 

 Débora C. Castellani  1  , Gizele Odete de Sousa  1  , Camila  Brás Costa  1  , Cristiane Cabral  2  , Layssa Souza 

 Cardoso  3  , Steel Vasconcelos  4 

 1  Natura – Centro de Inovação, Área de Pesquisa Avançada.  E-mail:  deboracastellani@natura.net 
 2  Bolsista Instituto Euvaldo Lodi 

 3  CAMTA - Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu 
 4  Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

 Resumo 

 O  Dendezeiro  é  a  mais  produtiva  de  todas  as  oleaginosas,  pode  crescer  em  uma  ampla  diversidade  de  ambientes  e  condições 
 do  solo.  Contudo,  sendo  um  cultivo  altamente  demandante  de  nutrientes  necessita  de  grandes  quantidades  de  adubo  para 
 otimizar  a  produtividade.  O  cultivo  de  dendê  em  sistemas  agroflorestais  e  sob  manejo  orgânico  contribuem  para  a  qualidade 
 do  solo,  altas  produtividades  e  menor  vulnerabilidade  do  sistema  frente  às  mudanças  climáticas.  O  estudo  foi  realizado  em  três 
 sistemas  agroflorestais  implementados  em  2008,  onde  as  áreas  de  estudo  situam-se  no  município  de  Tomé-Açu,  Pará.  O 
 estudo  foi  realizado  em  parceria  com  Natura,  Cooperativa  Agrícola  Mista  de  Tomé-Açu  (CAMTA)  e  Embrapa  (Empresa 
 Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária),  como  estratégia  para  a  produção  agroflorestal  de  dendê  (  Elaeis  guineensis  )  na 
 Amazônia,  buscando  gerar  impactos  socioambientais  positivos  como  a  diversificação  de  renda  e  os  serviços  ecossistêmicos. 
 Na  adubação  do  sistema  foram  adotados  os  princípios  da  agricultura  orgânica.  A  composição  nutricional  de  cada  insumo  foi 
 calculada  em  função  dos  dados  disponibilizados  pelos  fornecedores.  Foram  contabilizados  os  dados  de  adubação  no  período 
 2008  a  2018  para  os  produtos  calcário  dolomítico,  fosfato  de  Arad,  Yoorin,  moinha  de  carvão,  cama  de  frango,  composto  da 
 CAMTA,  farinha  de  osso,  torta  de  mamona,  torta  de  dendê,  micronutrientes,  cacho  vazio  de  dendê,  bórax,  produbor  10, 
 polissulfato  de  potássio  e  sulfato  de  potássio.  Verificou-se  que  a  adubação  orgânica  e  o  manejo  de  nutrientes  favoreceram  a 
 baixa  ocorrência  de  deficiências  nutricionais  do  dendê  cultivado  em  sistemas  agroflorestais,  promovendo  melhor 
 desenvolvimento e aumento da produtividade das plantas de dendê. 

 Palavras-chave:  Agrofloresta; Agricultura regenerativa;  Commodity; Nutrição de plantas; SAFTA. 

 INTRODUÇÃO 

 O  dendê  ou  palma  de  óleo  (  Elaeis  guineensis  )  pode  crescer  em  uma  ampla  diversidade  de  ambientes  e 
 condições  do  solo.  Contudo,  sendo  um  cultivo  altamente  demandante  de  nutrientes  necessita  de  grandes 
 quantidades de adubo para otimizar a produtividade (FEDEPALMA, 2004). 

 A  vantagem  das  fontes  orgânicas  de  nutrientes  vai  além  da  adubação  e  fertilidade  pelo  aumento  da  matéria 
 orgânica  do  solo,  pois  melhoram  a  retenção  de  água,  favorecem  o  crescimento  de  raízes  do  dendê  (ARIAS 
 et  al.,  2009),  a  atividade  biológica  do  solo,  a  reciclagem  de  nutrientes,  a  proteção  do  solo  entre  outros 
 atributos. 

 O  cultivo  de  dendê  em  sistemas  agroflorestais  e  sob  manejo  orgânico  contribuem  para  a  qualidade  do  solo, 
 altas produtividades e menor vulnerabilidade do sistema frente às mudanças climáticas. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 As  áreas  de  estudo  se  situam  no  município  de  Tomé-Açu,  na  microrregião  do  Nordeste  do  Pará.  De  acordo 
 com  Baena  (1999),  o  município  de  Tomé-Açu  apresenta  topografia  plana,  Latossolo  Amarelo,  clima  Ami, 
 segundo  a  classificação  de  Köppen,  temperatura  média  anual  de  27,9º  C,  e  precipitação  total  anual  em 
 torno  de  2.500  mm,  com  distribuição  irregular  durante  os  meses,  definindo  duas  estações,  uma  bastante 
 chuvosa,  de  novembro  a  junho,  e  outra  menos  chuvosa,  de  julho  a  outubro,  quando  ocorrem  totais  mensais 
 inferiores a 50 mm. 

 O  estudo  foi  realizado  em  três  sistemas  agroflorestais  implementados  em  2008,  em  parceria  com  a 
 Cooperativa  Agrícola  Mista  de  Tomé-Açu  (CAMTA)  e  a  Embrapa  (Empresa  Brasileira  de  Pesquisa 
 Agropecuária), como estratégia para a produção agroflorestal de dendê (  Elaeis guineensis  ) na 
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 Amazônia,  buscando  gerar  impactos  socioambientais  positivos  como  a  diversificação  de  renda  e  os 
 serviços ecossistêmicos. 

 Para a pesquisa de campo foram instaladas três unidades demonstrativas conforme o Quadro 1. 

 Quadro  1.  Caracterização  das  Unidades  Demonstrativas  de  Sistemas  Agroflorestais  com  Dendê 
 implantadas em três áreas de agricultores da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA), no Pará. 

 Na  adubação  do  sistema  foram  adotados  os  princípios  da  agricultura  orgânica,  sendo  que  para  o  dendê  a 
 adubação  foi  anual  e  os  cálculos  foram  estabelecidos  em  função  da  análise  foliar  (ARIAS  et  al,  2009), 
 exportação  de  nutrientes  (colheita  de  cachos)  e  pela  avaliação  de  campo  (monitoramento  mensal)  de  acordo 
 com Fairhurst et al. (2004). 

 A  composição  nutricional  de  cada  insumo  utilizado  na  adubação  do  dendê  foi  calculada  em  função  dos 
 dados  disponibilizados  pelos  fornecedores.  Foram  contabilizados  os  dados  de  adubação  no  período  2008  a 
 2018  para  os  produtos  calcário  dolomítico,  fosfato  de  Arad,  Yoorin,  moinha  de  carvão,  cama  de  frango, 
 composto  da  CAMTA,  farinha  de  osso,  torta  de  mamona,  torta  de  dendê,  micronutrientes,  cacho  vazio  de 
 dendê, bórax, produbor 10, polissulfato de potássio e sulfato de potássio. 

 No  manejo  agroecológico  dos  sistemas  agroflorestais  com  dendê  também  foram  incorporadas,  ao  longo  do 
 tempo,  as  biomassas  da  adubação  verde  (como  as  podas  de  Inga  edulis  e  Tithonia  diversifolia  ,  entre  outras) 
 sendo as mesmas distribuídas no sistema. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  insumos  utilizados  na  adubação  orgânica  do  dendê,  comerciais  e  locais,  foram  usados  na  adubação  de 
 base  e  nas  anuais  adubações  de  cobertura.  O  composto  da  CAMTA  foi  o  principal  insumo  orgânico  usado 
 no  plantio,  em  2008,  sendo  em  média,  5,8  t/hectare/ano.  De  2010  a  2015  a  adubação  de  cobertura  ocorreu 
 principalmente  pela  incorporação  de  cachos  vazios  de  dendê.  Em  2010  foi  incorporado,  em  média,  10 
 t/hectare  e  de  2011  a  2015,  a  média  foi  de  20  t/hectare/ano  na  adubação  do  dendê.  Nos  anos  de  2016  a  2018 
 a  adubação  ocorreu  pela  incorporação  da  torta  de  dendê,  sendo  outro  subproduto  da  agroindústria  dessa 
 oleaginosa (Quadro 2). 

 Quadro  2  –  Insumos  orgânicos  usados  na  adubação  do  dendê  em  sistema  agroflorestal,  no  período  de  2008 
 a 2018, em Tomé-Açu (PA). Em amarelo insumos comerciais e verde insumos locais. 



 O  cacho  vazio  de  dendê  foi  o  insumo  mais  usado  na  adubação  orgânica,  variando  de  100  kg  a  240  kg/planta 
 ao  longo  dos  anos.  A  torta  de  dendê  foi  utilizada  por  3  anos  na  quantidade  média  de  35  kg/planta.  O  uso  de 
 subprodutos  da  agroindústria  de  dendê,  como  o  cacho  vazio  e  a  torta  de  dendê,  contribui  para  a  econômica 
 circular dessa cadeia produtiva e favorece o manejo agroecológico desse novo sistema de produção. 

 O  monitoramento  nutricional  (mensal)  mostrou  baixa  ocorrência  de  deficiência  nutricionais  <  2%  no 
 dendê, ao longo de dez anos. 

 A  Tabela  1  apresenta  os  resultados  de  macro  e  micronutrientes  dos  insumos  aplicados  na  adubação  do 
 dendê. 

 Tabela  1.  Resultados  de  macronutriente  em  kg/hectare  e  micronutriente  em  g/hectare  fornecido  para  as 
 plantas de dendê pela adubação orgânica, no período de 2008 a 2018, no SAF Dendê em Tomé-Açu (PA). 

 Os  maiores  valores  de  Ca  e  Mg  foram  devido  a  calagem,  nos  anos  de  2008  e  2017.  Além  do  calcário 
 dolomítico atuar na correção do pH do solo, também beneficia o desenvolvimento da planta como fonte 



 de  cálcio  e  magnésio.  Os  anos  de  2016,  2017  e  2018  apresentam  menor  quantidade  de  adubo  aplicado 
 porque  o  cacho  vazio  de  dendê  foi  substituído  pela  torta  de  dendê,  adubo  que  apresenta  menor  volume, 
 composição  mais  completa.  Os  maiores  valores  de  potássio  foram  obtidos  com  a  aplicação  de  cacho  vazio 
 de dendê. 

 De  acordo  com  Teixeira  et  al.  (2011),  em  estudos  realizados  nas  unidades  demonstrativas  de  sistemas 
 agroflorestais  com  dendê,  de  maneira  geral,  os  valores  encontrados  para  a  maioria  dos  nutrientes  estão 
 dentro das faixas consideradas ótimas para o dendezeiro. 

 Na  monocultura  do  dendê  a  adubação  química  fornece  principalmente  o  N  (nitrogênio),  P  (fósforo)  e  K 
 (potássio),  enquanto  na  adubação  orgânica  a  diversidade  de  nutrientes  fornecidos  é  maior,  além  de 
 disponibilizá-los  de  forma  mais  balanceada  favorecendo  sua  absorção.  Os  adubos  orgânicos  também  são 
 responsáveis  por  aumentar  a  resistência  das  plantas  e  pelo  aumento  de  estoque  de  carbono  no  solo 
 promovendo  melhor  fertilidade.  Por  sua  vez,  a  adubação  química  embora  tenha  suas  vantagens  está 
 vinculada  a  alguns  impactos  negativos  por  ser  um  recurso  não  renovável  e  estar  vinculado  a  poluição  da 
 água e do ar. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  adubação  orgânica  e  o  manejo  de  nutrientes  favoreceram  a  baixa  ocorrência  de  deficiências  nutricionais 
 do  dendê  cultivado  em  sistemas  agroflorestais,  bem  como  atenderam  a  demanda  de  nutrientes  para  o  bom 
 crescimento  e  desenvolvimento  das  plantas.  Ainda,  ao  longo  do  tempo,  o  manejo  orgânico  aumenta  a 
 qualidade  do  solo  e  gera  inúmeros  serviços  ecossistêmicos  como  a  conservação  dos  recursos  naturais  e  da 
 biodiversidade. 

 O  cultivo  orgânico  contribui  para  a  melhoria  da  cadeia  produtiva  de  dendê  e  para  a  qualidade  de  vida  dos 
 agricultores, reduzindo a vulnerabilidade dos sistemas produtivos pela intensificação sustentável. 
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 Resumo 

 Os  plantios  de  eucalipto  em  monocultura  vêm  crescendo  devido  à  grande  produtividade  a  baixos  custos.  Por  outro  lado,  o 
 aumento  desses  extensos  plantios  tem  gerado  preocupações  socioambientais  mundo  afora.  Há  assim,  a  oportunidade  de 
 incorporar  tais  plantios  em  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  de  larga  escala,  desenvolvendo  sistemas  de  uso  da  terra  que 
 agreguem  os  aspectos  produtivos,  ecológicos  e  sociais.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  comparativamente  a 
 produtividade  das  árvores  de  eucalipto  em  função  dos  diferentes  sistemas  de  plantio:  Sistema  Agroflorestal  em  ondas  (SAF 
 OndA)  e  Monocultivo.  Foi  planejado  o  desenvolvimento  de  uma  estrutura  tridimensional  intermediada  por  uma  escala 
 temporal  de  plantio  para  criar  um  dossel  ondulante  que  fosse  capaz  de  interceptar  e  usar  mais  eficientemente  a  radiação  solar 
 disponível.  Para  verificar  a  produtividade  das  árvores  foi  estimado  o  volume  de  madeira  total  em  três  sortimentos  distintos 
 (energia,  celulose  e  serraria).  As  árvores  do  Ano  1  plantadas  nos  tratamentos  em  SAF  (Onda  Curta:  660,45  m³/ha  e  Onda 
 Longa:  858,99  m³/ha)  produziram  respectivamente,  6,42  e  8,34  vezes  mais  volume  de  madeira  para  serraria  do  que  o 
 Monocultivo  (102,94  m³/ha)  de  mesma  idade.  Além  disso,  o  SAF  OndA  também  proporcionou  uma  produção  de  madeira  para 
 energia  e  celulose  com  os  anos  mais  novos  de  plantio.  Desse  modo,  o  plantio  de  eucalipto  escalonado  temporalmente  pode  ser 
 uma  boa  alternativa  aos  produtores  que  desejam  planejar  SAFs  mais  eficientes  e  integrados  ao  ambiente,  bem  como  obter 
 madeira para diferentes sortimentos (energia, celulose e serraria) em menor período de tempo e de maior valor agregado. 

 Palavras-chave:  Produtividade; Eucalyptus spp.; Agrofloresta;  Radiação solar 

 INTRODUÇÃO 

 Os  plantios  de  eucaliptos  em  monoculturas  são  importantes  para  a  economia  mundial,  principalmente  para 
 o  Brasil.  O  sucesso  desses  sistemas  se  deve  às  ótimas  condições  edafoclimáticas  do  país,  às  avançadas 
 práticas  de  manejo  aplicadas  e  ao  melhoramento  genético  (IBÁ,  2020;  Oliveira  e  Júnior,  2021).  De  outro 
 modo,  essas  extensas  monoculturas  geram  uma  série  de  preocupações  ambientais  e  socioeconômicas 
 (Bernardes,  1987;  Righi,  2009).  Aumentar  a  produtividade  dos  eucaliptos  sem  causar  acréscimos  dos 
 impactos  ambientais  e  sociais,  é  um  dos  desafios  a  serem  superados.  Sendo  assim,  é  essencial  a  utilização 
 de  práticas  de  uso  da  terra  que  permitam  reduções  desses  impactos  negativos.  Nesse  sentido,  a  adoção  de 
 Sistemas Agroflorestais (SAFs) pode ser uma das alternativas (Clark e Tilman, 2017). 

 Adotar  SAFs  com  eucalipto  pode  garantir  ao  produtor  novas  alternativas  de  fontes  de  renda  (madeireiros  e 
 não  madeireiros),  como  também  trazer  benefícios  sociais,  econômicos  e  ambientais.  As  características 
 estruturais  de  intercepção  e  uso  da  radiação  das  plantas  de  eucalipto,  da  água  e  dos  nutrientes  podem 
 aumentar  a  eficiência  na  utilização  dos  recursos  produtivos,  comparativamente  às  monoculturas,  além  de 
 associar  as  atividades  produtivas  com  a  conservação  do  ecossistema  e  outros  benefícios  (Macedo;  Vale; 
 Venturin,  2010).  Contudo,  pouco  se  sabe  sobre  as  modificações  em  plasticidade  e  de  produção  que  o 
 eucalipto  apresenta  quando  plantado  em  diferentes  sistemas.  Certamente,  isso  possibilitaria  o 
 desenvolvimento  de  diferentes  desenhos  e  de  sistemas  produtivos  mais  adaptados  a  cada  situação 
 socioeconômica  e  ambiental.  Desta  forma,  é  importante  avaliar  a  produtividade  do  eucalipto  em  sistemas 
 díspares  de  produção  e  seu  potencial  de  incorporação  aos  SAFs  de  modo  a  oferecer  alternativas  produtivas 
 seguras aos proprietários rurais (Righi, 2009). 

 O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  comparativamente  a  produtividade  do  eucalipto  em  função 
 dos  diferentes  sistemas  de  plantio:  Sistema  Agroflorestal  em  ondas  (SAF  OndA)  e  Monocultivo.  Nesse 
 sentido,  procurou-se  analisar  o  desempenho  do  eucalipto  ao  ser  plantado  em  aléias  escalonadas 
 temporalmente,  formando  um  dossel  ondulante,  a  fim  de  verificar  o  potencial  dessas  árvores  assim  como 
 do  sistema,  para  contribuir  com  o  planejamento  de  SAFs  mais  eficientes  e  integrados  às  diferentes 
 realidades, bem como estimular sua adoção. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  experimentação  foi  realizada  na  Estação  Experimental  de  Ciências  Florestais  (Anhembi/SP).  Os 
 eucaliptos  (COP  1277  –  híbrido  de  E.  grandis  x  E.  camaldulensis  )  foram  plantados  no  espaçamento  3x2  m 
 em  três  tratamentos:  Onda  Curta,  Onda  Longa  e  Monocultivo,  sendo  as  linhas  dispostas  na  direção 
 norte-sul  em  quatro  blocos  casualisados.  O  dossel  ondulante  do  SAF  OndA,  formado  pela  sequência 
 temporal  de  plantio,  foi  proposto  por  Righi  (2009,  2014),  em  que  o  autor  sugeriu  a  adição  das  dimensões 
 altura  e  tempo  além  daquelas  convencionalmente  já  exploradas  (largura  e  comprimento).  Dessa  maneira,  o 
 primeiro  plantio  iniciou-se  em  outubro/2011  (Ano  1),  com  novas  aléias  sendo  implantadas  em 
 fevereiro/2013  (Ano  2),  janeiro/2014  (Ano  3),  fevereiro/2015  (Ano  4)  –  plantio  do  Onda  Curta  finalizado; 
 janeiro/2016  (Ano  5),  março/2017  (Ano  6)  e  março/2018  (Ano  7)  –  plantio  do  Onda  Longa  finalizado.  Essa 
 sequência  temporal  de  plantio  foi  realizada  a  fim  de  criar  uma  distância  de  24  metros  entre  as  árvores  mais 
 altas  e  mais  velhas  (Onda  Curta)  e  de  42  metros  (Onda  Longa).  Para  cada  ano  de  plantio  no  SAF,  um  bloco 
 de  Monocultivo  foi  plantado  para  fins  de  comparação  (Figura  1).  No  SAF  OndA  já  foi  cultivado  mandioca 
 (  Manihot  esculenta  L.  Crantz.),  abóbora  (  Cucurbita  moschata  Duchesne  ex  Poir.),  capim  (  Brachiaria 
 decumbens  L.) e urucum (  Bixa orellana  L.). Para  mais  detalhes consultar Bartra (2016) e Ribeiro (2020). 

 Figura  1.  Corte  transversal  representando  os  três  tratamentos  estudados.  Os  números  abaixo  de  cada  árvore 
 indicam as linhas e os anos de plantio (Anos 1 a 7). Figura modificada de Ribeiro e Righi (2019). 

 Com  base  no  inventário  florestal  realizado  em  janeiro/2021,  aos  9  anos  do  primeiro  plantio,  foram 
 definidas  três  classes  diamétricas  (2  a  7  cm;  7  a  20  cm  e  >  20  cm),  a  fim  de  classificar  o  eucalipto  em 
 diferentes  sortimentos  de  uso  comercial  (energia,  celulose  e  serraria,  respectivamente).  Posteriormente,  o 
 volume total comercial foi estimado para cada sortimento, tratamento e ano de plantio pela fórmula: 

 ,  onde:  VTC:  volume  total  comercial  -  m³/ha;  DAP:  diâmetro  a  altura  do  peito  -  cm;  Ht:  altura  total  -  m  e; 
 ff:  fator  de  forma  -  0,45,  a  fim  de  verificar  a  produtividade  dos  sistemas.  A  homogeneidade  da  variância  foi 
 examinada  pelo  teste  Box-Cox,  assim  como  a  normalidade  dos  dados,  pelo  teste  de  Shapiro  Wilk.  Também, 
 foi  realizada  a  análise  de  variância  (Teste  F)  dos  resultados  obtidos,  bem  como  o  teste  de  Tukey  a  5%  de 
 probabilidade (Zar, 2010). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com  os  dados  obtidos  no  campo  foi  possível  observar  que  as  árvores  mais  velhas,  com  108  e  96  meses  de 
 idade  (primeiro  e  segundo  plantios,  respectivamente),  foram  as  únicas  que  obtiveram  diâmetros  acima  de 
 20  cm,  podendo  assim,  serem  destinadas  às  serrarias.  Dessa  maneira,  para  o  Ano  1  (primeiro  plantio),  os 
 eucaliptos  plantados  em  Onda  Curta  (660,45  m³/ha)  e  Longa  (858,99  m³/ha),  obtiveram  respectivamente, 
 6,42  e  8,34  vezes  mais  volume  de  madeira  para  serraria  do  que  o  Monocultivo  (102,94  m³/ha)  de  mesma 
 idade.  Essa  maior  produtividade  dos  eucaliptos  escalonados  temporalmente  pode  estar  relacionada  com  o 
 maior  crescimento  dos  parâmetros  de  copa  (superfície,  volume,  altura)  dessas  árvores  devido  a  maior 
 exposição  à  radiação  solar  como  apontado  por  Ribeiro  (2020).  Segundo  Binkley  et  al.,  (2010),  as  árvores 
 de  eucalipto  são  capazes  de  crescerem  a  taxas  mais  elevadas  quando  recebem  grandes  quantidades  de 
 radiação  solar.  Ribeiro  e  Righi  (2019),  ao  analisarem  as  taxas  de  incremento  em  área  basal  do  híbrido  COP 
 1277,  plantados  em  aléias  escalonadas  temporalmente,  constataram  que  as  árvores  mais  altas  e  mais  velhas 
 do  SAF  (Ano  1),  dada  a  maior  exposição  à  radiação  solar,  cresceram  a  taxas  muito  superiores  àquelas 
 plantadas  em  monocultura  de  mesma  idade.  Esses  dados  corroboram  com  os  encontrados  aqui,  em  que  as 
 árvores do Ano 1 em SAF (mais expostas a radiação solar) 



 também  foram  maiores  (árvores  com  maiores  diâmetros  e  de  maior  valor  agregado)  em  comparação 
 aquelas de mesma idade plantadas em monocultura. 

 Os  eucaliptos  do  Ano  2  (segundo  plantio),  de  outro  modo,  apesar  da  idade  de  96  meses,  produziram  muito 
 menos  madeira  para  serraria  em  todos  os  três  tratamentos.  Ainda  assim,  o  Monocultivo  produziu  um 
 volume  de  madeira  para  serraria  de  97,81  m³/ha,  enquanto  que  os  demais  tratamentos  (Onda  Curta  e 
 Longa)  produziram  apenas  8,08  e  13,08  m³/ha,  respectivamente.  A  menor  produção  dessas  árvores, 
 principalmente  daquelas  plantadas  em  SAF,  pode  estar  relacionada  com  o  intenso  sombreamento  oriundo 
 das  árvores  mais  velhas  e  mais  altas  (Ano  1),  dada  a  curta  distância  (apenas  três  metros)  e  a  notável 
 diferença  de  altura  total  entre  as  linhas  de  diferentes  idades,  como  foi  observado  no  trabalho  desenvolvido 
 por  Ribeiro  (2020).  O  autor  verificou  que  a  altura  total  média  do  híbrido  COP  1277,  implantados  nos 
 tratamentos  Onda  Curta  e  Longa  em  outubro/2011  e  fevereiro/2013  (Anos  1  e  2  aos  8  e  7  anos  de  idade), 
 foi  de  26,55  m  e  16,35  m,  respectivamente.  Além  disso,  este  mesmo  autor  também  observou  que  a  radiação 
 solar  disponível  às  árvores  do  segundo  plantio  (Ano  2)  era  de  apenas  35%.  Righi  et  al.,  (2016),  analisando 
 o  efeito  do  sombreamento  no  acúmulo  e  partição  da  biomassa  em  mudas  de  Eucalyptus  camaldulensis  , 
 verificaram  que  a  espécie  foi  incapaz  de  manter  seu  crescimento  sob  baixos  níveis  de  irradiância  (as  mudas 
 mais  sombreadas  recebiam  apenas  51%  de  luz).  Esses  resultados  indicam  que  o  intenso  sombreamento 
 pode ser prejudicial ao crescimento e desenvolvimento dos eucaliptos. 

 As  árvores  dos  Anos  1  e  2  também  produziram  madeiras  para  celulose  (árvores  com  diâmetros  variando  de 
 7  a  20  cm).  Desse  modo,  a  produtividade  dos  tratamentos  do  Ano  1  foi  de  314,92  m³/ha  (Monocultivo), 
 190,61  m³/ha  (Onda  Curta)  e  74,06  m³/ha  (Onda  Longa),  enquanto  que  do  Ano  2  foi  de  181,87  m³/ha 
 (Monocultivo),  162,01  m³/ha  (Onda  Curta)  e  158,29  m³/ha  (Onda  Longa).  Dessa  maneira,  os  eucaliptos  do 
 Ano  1  plantados  em  Monocultivo  produziram  1,65  e  4,25  vezes  mais  madeira  para  celulose  (menor  valor 
 agregado) do que aqueles de mesma idade do SAF, enquanto que aqueles do Ano 
 2  plantados  em  Onda  Curta  e  Longa  foram  capazes  de  manter  a  produtividade  semelhante  ao  Monocultivo. 
 Para  os  demais  anos  (3  a  7),  os  valores  médios  de  volume  de  madeira  para  celulose  variaram  entre  19,86  a 
 162,98  m³/ha  e  os  tratamentos  (SAF  vs  Monocultivo)  não  se  diferenciaram  estatisticamente  entre  si.  Além 
 disso,  foi  possível  verificar  que  ao  incluir  as  dimensões  altura  e  o  tempo  nos  sistemas,  foi  possível  ter 
 madeira  com  destino  à  celulose  em  menor  período  de  tempo,  visto  que  os  eucaliptos  do  Onda  Longa  aos 
 seis  anos  de  idade,  por  exemplo,  haviam  produzido  um  volume  médio  de  120,09  m³/ha.  Esses  resultados 
 indicam que o plantio de eucalipto escalonado no tempo pode ser promissor. 

 O  híbrido  COP  1277  com  idades  entre  84  a  36  meses  em  todos  os  tratamentos  também  obtiveram  árvores 
 que  possuíam  diâmetro  de  tronco  entre  2  a  7  cm,  ou  seja,  madeira  disponível  para  a  produção  de  energia. 
 Os  valores  médios  de  volume  variaram  entre  0,46  a  11,56  m³/ha,  em  que  o  menor  valor  foi  das  árvores 
 plantadas  em  Onda  Curta  (Ano  3)  e  o  maior  daquelas  plantadas  em  Onda  Longa  (Ano  7).  Para  a  maioria 
 dos  anos  não  foi  possível  verificar  diferenças  estatísticas  entre  os  tratamentos.  Em  um  estudo  realizado  na 
 região  de  Itapeva/SP,  Moreira  et  al.,  (2015)  verificaram  que,  em  um  ciclo  de  sete  anos,  árvores  de  eucalipto 
 com  destinação  à  produção  de  energia,  produziu  em  média  51,02  m³/ha  na  primeira  rotação  e  40,82  m³/ha 
 na  segunda.  Isso  denota  que  o  volume  de  madeira  para  energia  em  todos  os  anos  e  tratamentos  estudados 
 aqui foi muito menor do que normalmente é observado dado o maior crescimento das árvores. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  plantio  do  eucalipto  escalonado  no  tempo  pode  ser  uma  boa  alternativa  aos  Sistemas  Agroflorestais, 
 visto  que  o  SAF  OndA  pode  possibilitar  aos  produtores,  ao  longo  do  tempo,  maior  valor  agregado  à  sua 
 produção  devido  a  possiblidade  de  integrar  outros  componentes  no  sistema  (entre  as  aléias)  e  colher 
 árvores  de  eucalipto  aptas  para  a  produção  de  energia,  celulose  e  serraria  em  um  menor  período  de  tempo. 
 Os  eucaliptos  plantados  em  outubro/2011  no  SAF  OndA  (Ano  1)  produziram  6,42  e  8,34  vezes  mais 
 volume  de  madeira  para  serraria  do  que  no  Monocultivo  de  mesma  idade,  isto  é,  maior  rentabilidade  aos 
 produtores.  Ademais,  os  plantios  mais  novos  dos  tratamentos  em  SAF  foram  capazes  de  manter  a  produção 
 de  madeira  para  celulose  e  energia  semelhante  ao  Monocultivo,  apesar  do  intenso  sombreamento  oriundo 
 das  árvores  mais  altas  e  mais  velhas  (Ano  1).  Nesse  sentido,  pensar  no  plantio  de  eucaliptos  de  diferentes 
 idades em uma mesma área, criando uma sequência temporal de plantios e 



 colheitas,  pode  contribuir  com  a  redução  do  ciclo  de  plantio  e  ao  mesmo  tempo  manter  a  cobertura  do 
 local, e consequentemente, com o melhor planejamento e uso dos Sistemas Agroflorestais. 
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 Resumo 

 A  presente  pesquisa  visou  realizar  uma  busca  na  literatura  científica  sobre  o  tema  Quintal  Agroflorestal  (QA),  uma  vertente 
 presente  nos  Sistemas  Agroflorestais  (SAF).  De  modo  a  demonstrar  a  importância  deste  sistema  para  as  comunidades,  como 
 fornecimento  de  segurança  alimentar.  Tem  o  objetivo  de  trazer  referências  bibliográficas  nacionais  e  internacionais,  com 
 enfoque  no  uso  da  terra  e  conciliar  pessoas  para  o  bem  comum  da  alimentação,  evoluindo  o  paradigma  desse  sistema  de  uso 
 do  SAF,  visou-se  responder  a  hipótese:  Quais  as  contribuições  dos  quintais  agroflorestais  para  as  comunidades?  Verificou-se 
 três  bases  de  dados  para  este  levantamento,  foram:  Scielo,  Web  of  Science  e  Scopus.  Depois  de  aplicados  os  critérios  de 
 inclusão  e  exclusão,  foram  selecionados  18  artigos  de  20  artigos  pesquisados.  Desta  forma,  verificou-se  a  importância  do 
 estudo  da  revisão  sistemática  na  busca  de  dados  sobre  o  QA  no  contexto  das  sociedades,  enfatizando  o  envolvimento  da 
 família e de diversas comunidades, tendo uma contribuição socioambiental. 

 Palavras-chave:  Sistemas Agroflorestais, Uso da Terra,  Segurança Alimentar 

 INTRODUÇÃO 

 O Quintal Agroflorestal (QAF), é uma prática antiga, supõe-se que começou com os povos indígenas de 
 forma empírica visando o cultivo de diversas plantas e criação animal para subsistência. 

 Segundo Silva (2014), associar múltipla espécies de árvores e outras plantas no uso da terra, surge desde os 
 tempos pretéritos, provavelmente à época dos primórdios da agricultura. 

 A  prática  é  realizada  por  famílias  que  vivem  em  zonas  rurais,  periurbanas  e  urbanas,  classificado  dentro 
 dos  Sistemas  Agroflorestais  (SAF),  implantado  nos  quintais  das  casas.  Sendo  assim,  o  QAF  é  um  sistema 
 tradicional  de  uso  da  terra,  tendo  ampla  evidência  nas  regiões  tropicais  e  apresentam  importante  função 
 socioambiental (ALMEIDA; GAMA, 2014). 

 Neste  conjunto  de  práticas  agroflorestais  especialmente  no  Brasil,  a  presença  dos  quintais  ou  hortos 
 agroflorestais, é relevante para as comunidades de forma sociocultural e ambiental (GOMES, 2010). 

 Como  contribuição  socioambiental,  o  QAF  é  criador  de  diversos  espaços,  possuindo  uma  diversidade 
 cultural,  com  trabalho  territorial  que  contribui  para  subsistência,  segurança  alimentar  e  também  pode  ser 
 uma renda extra das famílias. 

 A  oferta  e  produção  de  alimentos  para  consumo  de  forma  saudável  da  sociedade,  em  qualquer  período, 
 fornecendo  o  acesso  a  uma  alimentação  adequada,  acessível  e  aceitável,  obtida  a  partir  de  recursos  locais, 
 sobre uma base contínua e sustentável, se conhecem como segurança alimentar (SILVA, 2012). 

 A  segurança  alimentar  tem  relação  forte  com  os  quintais  agroflorestais,  devido  de  como  o  manejo  destes 
 sistemas pode aumentar a produção de alimentos para a família (GAZEL FILHO et al., 2009). 

 Dentro  desse  contexto,  o  QAF  abrange  diferentes  espécies  de  plantas  e  animais  perto  das  residências  do  ser 
 humano,  sendo  sistemas  tradicionais  de  uso  da  terra  (CULTRERA  et  al  .  ,  2012).  Podem  estes  associar 
 espécies  florestais,  agrícolas,  medicinais,  ornamentais  e  animais  com  o  objetivo  de  fornecer  várias  formas 
 de  bens  e  serviços  (LUNZ,  2007).Esta  pesquisa  de  revisão  sistemática  sobre  o  QAF  visa  abranger  um 
 panorama  desta  técnica  milenar  que  está  inserida  em  uma  das  vertentes  do  SAF  com  o  objetivo  de  trazer 
 referências  bibliográficas  nacionais  e  internacionais,  com  enfoque  no  uso  da  terra  e  segurança  alimentar 
 que respondem a hipótese: Quais as contribuições dos quintais agroflorestais para as comunidades? 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Nesta  pesquisa,  a  partir  da  busca  na  literatura  científica,  na  prática  de  realizar  uma  revisão  sistemática, 
 foram utilizadas as bases de dados Scielo, Web of Science e Scopus. 

 Os  termos  para  a  busca  foram  “Quintais  Agrofloretais”,  “Agroforestry  Garden”,  “Agroforestry  Backyards” 



 e  “Urban  Garden”.  A  escolha  dos  artigos  visou  abranger  as  palavras  chaves  e  buscavam  responder  a 
 hipótese deste trabalho. 

 Na  base  de  dados  do  Scielo,  encontrou-se  7  artigos,  da  base  de  dados  Web  of  Science  6  artigos  e  da  base 
 Scopus 7 artigos, computados em três tabelas. 

 O  critério  de  exclusão  foi  à  falta  de  relevância  do  artigo  para  o  propósito  da  revisão.  Os  critérios  de 
 inclusão  foram:  artigos  com  ano  para  cima  de  2010,  que  estavam  em  língua  portuguesa  ou  inglesa,  artigos 
 que  descrevessem  sobre  os  quintais  agroflorestais,  sua  contribuição  socioambiental  e  como  promoção  de 
 segurança  alimentar.  Que  responde-se  a  hipótese:  Quais  as  contribuições  dos  quintais  agroflorestais  para  as 
 comunidades ? 

 Depois  de  aplicados  os  critérios  de  inclusão  e  exclusão,  foram  selecionados  18  artigos  de  20  artigos 
 pesquisados  e  estes  dados  dos  artigos  foram  interpretados  para  demonstrar  um  panorama  simplificado 
 sobre o QA no Brasil e mundo. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  partir  das  coletas  de  dados  de  referêncial  teórico  sobre  os  Quintais  Agroflorestais,  foram  computados  em 
 cada  artigo,  as  análises  nessa  ordem  em  tópicos:  autores,  títulos,  ano  e  que  respondesse  a  hipótese:  Quais 
 as contribuições dos quintais agroflorestais para as comunidades ? 

 Por  se  tratar  de  uma  revisão  sistemática,  há  artigos  copilados  nos  três  sistemas  de  busca:  Scielo,  Web  of 
 Science  e  Scopus,  onde  nesses  dois  artigos  não  entraram,  por  ser  anterior  a  2010  e  onde  a  hipótese  não  foi 
 atendida. 

 A seguir os dados em síntese dos sete artigos copilados da base de dados da Scielo. 

 1.  Rayol,  Miranda.  Quintais  agroflorestais  na  Amazônia  Central:  caracterização,  importância  social  e 
 agrobiodiversidade.  2019.  Como  produção  e  alimento  para  o  consumo  familiar.  Tendo  os  quintais 
 agroflorestais importância social e de conservação da agrobiodiversidade na Amazônia Central. 

 2.  Almeida,  Gama.  Quintais  Agroflorestais:  estrutura,  composição  florística  e  aspectos.  2014.  Como 
 estudo  da  diversidade  florística  e  a  contribuição  de  quintais  agroflorestais  para  a  conservação  da 
 diversidade local. 

 3.  Florentino  et.  al.  Contribuição  de  quintais  agroflorestais  na  conservação  de  plantas  da  Caatinga, 
 Município de Caruaru, PE, Brasil. 2006. Não entrou. 

 4.  Siviero  et.  al.  Plantas  medicinais  em  quintais  urbanos  de  Rio  Branco,  Acre.  2012.  O  cultivo  das 
 plantas  medicinais  em  quintais  urbanos  de  Rio  Branco  auxilia  no  combate  a  doenças  e  promove  a 
 conservação  ex  situ  da  agrobiodiversidade  agroflorestal,  bem  estar  aos  moradores  pela  melhoria  da 
 paisagem, ambiência microclimática e espaço de lazer. 

 5.  Castro  et.  al.  Os  sistemas  agroflorestais  como  alternativa  de  sustentabilidade  em  ecossistemas  de 
 várzea  no  Amazonas.  2009.  Importância  dos  quintais  agroflorestais  para  o  povo  da  região  de  modo  a 
 fornecer  produtos  tanto  para  a  subsistência  quanto  para  a  comercialização  e  servem  também  como 
 oficina para a elaboração de outros trabalhos como, por exemplo, a construção de canoas. 

 6.  Silva  Neto  et.al.  Bromatological  aspects  of  Lentinus  crinitus  mushroom  (Basidiomycota: 
 Polyporaceae). 2020. Não entrou. 

 7.  Fernandes,  Sousa.  A  definição  de  frente  ribeirinha:  subsídios  para  uma  delimitação  conceptual  e 
 espacial.  2016.  Discussão  sobre  a  frente  Ribeirinha  dos  espaços  urbanos,  espaços  naturais,  agrícolas, 
 agroflorestais e verdes urbanos. 

 No segundo momento, os seis artigos abrangeram a base de dados da Web of Science. 

 1.  Santos et. al. Quintais agroflorestais na percepção dos moradores do reassentamento Mariana, 
 Tocantis. 2016. O uso da terra de forma sustentável que a agricultura familiar manejam os 
 agroecossistemas. O QA sé importante para a conservação dos recursos florestais. 

 2.  Quaresma et. al. Composição florística e faunística de quintais agroflorestais da agricultura familiar 



 no nordeste paraense. 2015. Quintal Agroflorestal, comuns entre os agricultores familiares da 
 Amazônia, dessa forma o uso da terra é mais sustentável, desenvolvido a partir dos saberes 
 tradicionais. 

 3.  Santos et. al. Diversidade florística do estrato arbustivo-arbóreo em quintais agroflorestais do 
 reassentamento Mariana, TO. 2017. No Quintal Agroflorestal há um aumento de riqueza e 
 diversidade, aumento da heterogeneidade ambiental e diminuição da dominância ecológica. 

 4.  Spiller et. al. Estudo etnobotânico em quintais agroflorestais em bairro na Cidade de Cuiabá, 
 Mato Grosso. 2016. Como o QA contribui para a renda familiar. Neste trabalho, as espécies 
 ornamentais de hábito herbáceo são as mais importantes, com predominância da famífia 
 Arecacceae 

 5.  Etshekapea et. al. Tree planting in urban and peri-urban of Kinshasa: Survey of factors 
 facilitating agroforestry adoption. 2018. A importância da produção de alimento no QA para a 
 área urbana e periurbana, podendo ser uma estratégia para a infraestrutura verde. 

 6.  Gervazio et.al. Soil quality and its relationship with weeds in urban homegardens of Alta 
 Floresta, Southern Amazonia.2019. Relação da qualidade do solo com as espécies de sementes 
 nos QAs no Sul da Amazônia. 

 No terceiro momento, os setes artigos foram retirados da base de dados Scopus 

 1.  Buerkert et.al. Agro‑ecological land use transformation in oasis systems of Al Jabal Al Akhdar, 
 northern Oman. 2021. Mostra o QA como sistema milenar no clima árido , modelos de agricultura 
 irrigadas em quintais e jardins da frente da cidade, plantadas em grande parte em árvores culturas 
 e legumes. 

 2.  Kidane e Kejela. Food security and environment conservation through sustainable use of wild 
 and semi‑wild edible plants: a case study in Berek Natural Forest, Oromia special zone, 
 Ethiopia. 2021. Levantamento de QAs, visando a importância das PANCS nas comunidades 
 rurais, como segurança alimentar. 

 3.  Sardeshpande e Shackleton. Fruits of the Veld: Ecological and Socioeconomic Patterns of Natural 
 Resource Use across South Africa. 2020. O uso das frutas silvestres comestíveis nos Qas, como 
 contribuição para a renda dos pequenos agricultores, tendo assim um benefício socioeconômico. 
 Sugerindo que melhore o acesso destas frutíferas com diversos benefícios nutricionais para a 
 população. 

 4.  Caneva et. al. Guidelines for urban community gardening: Proposal of preliminar indicators for 
 several ecosystem services (Rome, Italy). 2020. O fenômeno dos QAs nas cidades como 
 promoção de alimento e necessidades de segurança alimentar e outros serviços ecossistêmicos, 
 como aumento da qualidade de vida da população, destacando os valores culturais embutidos. 

 5.  Mullins et. al. Home Food Gardening in Canada in Response to the COVID-19 Pandemic.2021. 
 O benefício do uso dos QAs para os moradores das residências, como fornecimento de alimento e 
 essa relação com a pandemia da COVID-19, demonstrando que os QAs aumentaram no Canadá e 
 assim pode ser um inentivo apresentando uma base de informação. 

 6.  Burdine e McCluney. Interactive effects of urbanization and local habitat characteristics influence 
 bee communities and flower visitation rates. 2019. Levantamento de QAs e parques urbanos de 
 forma a fornecer recursos florais para ação dos polinizadores, como abelhas. 

 7.  Cohen et. al. The relationship between pollinator community and pollination services is mediated by 
 floral abundance in urban landscapes. 2021. A polinização na promoção de segurança alimentar. 
 Estudo da relação com densidade de recursos, composição da paisagem, abundância de polinização e 
 riqueza e serviços. 

 Os  18  artigos  selecionados  para  esta  revisão  contribuíram  para  o  conhecimento  de  Quintal  Agroflorestal, 
 com  diferentes  estudos  de  caso  e  mostrando  seus  benefícios  de  uso  da  terra  e  segurança  alimentar 
 contribuindo para as relações sociais. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste  trabalho  de  revisão  sistemática  sobre  o  Quintal  Agroflorestal  (QA)  que  ocorre  na  área  urbana, 
 periurbana  e  zonas  rurais  que  compõem  o  Sistema  Agroflotestal,  apresenta  uma  base  de  informações  que 
 abrangem  uso  da  terra,  produção  de  alimento  além  de  outros  benefícios  como:  cultivo  das  plantas 
 medicinais,  frutas  silvestres  comestíveis  e  como  fornecimento  de  recursos  florais  para  ação  dos 
 polinizadores, como abelhas. 

 Destaca-se  que  a  análise  da  literatura  sobre  QA  carece  de  maiores  registros  e  estudos  da  prática  agrícola 
 nas  áreas  urbanas  e  periurbanas.  A  difusão  dessas  práticas  pode  contribuir  na  extensão  da  prática  deste 
 Sistema Agroflorestal, visando expandir esses conhecimentos no contexto da cultura local. 



 Sendo  assim,  é  importante  o  estudo  da  revisão  sistemática  na  busca  de  dados  sobre  o  QA  no  contexto  das 
 sociedades,  enfatizando  o  envolvimento  da  família  e  de  diversas  comunidades,  incluindo  as  ribeirinhas, 
 visando à segurança alimentar e sua contribuição socioambiental. 
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 Resumo 

 O  Vale  do  Ribeira,  localizado  nas  regiões  sudeste  do  Estado  de  São  Paulo  e  nordeste  do  Estado  do  Paraná,  possui  uma 
 expressiva  área  de  remanescentes  da  Mata  Atlântica,  o  que  favorece  a  prática  de  sistemas  Agroflorestais.  O  presente  trabalho 
 realizou  um  estudo  de  caso  objetivando  identificar  a  percepção  de  famílias  agricultoras  sobre  a  prática  dos  sistemas 
 agroflorestais  no  Vale  do  Ribeira.  Foi  desenvolvido  um  questionário  contendo  questões  relativas  à  condições  de  moradia, 
 tamanho  das  áreas  das  propriedades,  tamanho  da  área  ocupada  por  Sistemas  Agroflorestais  (Safs),  qualidade  de  vida, 
 participação  dos  membros  da  família  nas  atividades  da  propriedade,  segurança  alimentar,  dentre  outros.  Esse  questionário  foi 
 aplicado  a  18  famílias  praticantes  de  SAFs  nos  nos  municípios  de  Sete  Barras,  Barra  do  Turvo,  e  Adrianópolis  –  SP  e 
 Bocaiúva  do  Sul  (PR).  Com  base  na  percepção  dos  entrevistados  sobre  a  prática  dos  sistemas  agroflorestais  no  Vale  do 
 Ribeira,  constatou-se  que  são  aplicáveis  a  áreas  pequenas,  famílias  pouco  numerosas,  com  amplas  possibilidades  da 
 participação  de  jovens  e  mulheres.  As  maiores  dificuldades  foram  relacionadas  ao  manejo  dos  sistemas.  As  melhorias  na 
 alimentação  foram  relacionadas  a  diversidade  e  qualidade  dos  alimentos,  demostrando  que  a  prática  desses  sistemas 
 diversificados contribui para a qualidade de vida das famílias. 
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 INTRODUÇÃO 

 O  Vale  do  Ribeira,  localizado  nas  regiões  sudeste  do  Estado  de  São  Paulo  e  nordeste  do  Estado  do  Paraná, 
 possui  uma  expressiva  área  de  remanescentes  da  Mata  Atlântica.  A  presença  de  comunidades  tradicionais, 
 como  as  caiçaras,  quilombolas  e  indígenas  por  praticarem  uma  agricultura  não  extensiva,  é  um  dos  fatores 
 que  explica  o  fato  da  região  possuir  essa  extensão  de  mata  preservada.  É  possível  afirmar  que,  a 
 implantação  de  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  é  uma  alternativa  viável  de  produção  mais  ecológica, 
 podendo  fornecer  para  essa  população,  alimentos  mais  saudáveis  numa  forma  de  produção  que  busca  a 
 preservação do meio ambiente. 

 Os  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  representam  um  sistema  de  produção  alternativo  empregados  em 
 condições  ambientais  distintas  que  minimizam  o  efeito  da  intervenção  humana.  Imitando  o  ambiente 
 natural  pela  consorciação  de  várias  espécies  dentro  de  uma  área,  eleva-se  a  diversidade  do  ecossistema  e 
 são  aproveitadas  as  interações  benéficas  entre  as  plantas  de  diferentes  ciclos,  portes  e  funções. 
 (SANCHEZ, 1995; YOUNG et al., 2004) 

 Os  SAFs  se  tornaram  para  agricultores  familiares,  uma  excelente  alternativa  para  melhorias  em  suas  áreas 
 de  produção  através  da  consorciação  de  espécies.  A  agricultura  familiar  é  respaldada  no  uso  de  áreas  de 
 exploração  que  exigem  conscientização  do  agricultor  quanto  a  escolha  do  modelo  de  exploração  adotado, 
 para  assegurar  a  sua  sustentabilidade.  Quando  implantado  e  bem  manejado,  o  sistema  agroflorestal  é  capaz 
 de  fornecer  contínuo  de  produtos  e  serviços  promovendo  qualidade  de  vida.  Contudo,  os  SAFs  empregados 
 na  agricultura  familiar  brasileira  carecem  de  avaliações  científicas  dos  resultados  apresentados.  Tais 
 pesquisas  possibilitariam  identificar  o  potencial  dos  modelos  adotados  para  conservação  da 
 agrobiodiversidade,  aliada  à  promoção  da  qualidade  de  vida  para  os  agricultores  familiares  envolvidos. 
 Outro  ponto  importante  é  a  geração  de  subsídios  à  maior  instrução  aos  agricultores  e  instituições  na 
 construção  de  seus  modelos  e  sistemas,  a  fim  de  torná-los  viáveis  através  do  conhecimento  científico 
 (ARANTES et al. 2017), 

 O  presente  trabalho  realizou  um  estudo  de  caso  objetivando  identificar  a  percepção  de  famílias  agricultoras 
 sobre a prática dos sistemas agroflorestais no Vale do Ribeira. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Visando  avaliar  os  efeitos  na  qualidade  de  vida  das  famílias  agricultoras  tradicionais,  comunidades 
 quilombolas  e  aldeias  indígenas,  advindos  da  adoção  de  agroflorestas,  foi  desenvolvido  um  questionário 
 contendo  questões  relativas  à  condições  de  moradia,  tamanho  das  áreas  das  propriedades,  tamanho  da  área 
 ocupada  por  Sistemas  Agroflorestais  (Safs),  qualidade  de  vida,  participação  dos  membros  da  família  nas 
 atividades  da  propriedade,  segurança  alimentar,  dentre  outros.  Esse  questionários  foram  elaborados  por 
 professores  da  UNESP  –  Campus  de  Registro  e  técnicos  da  CATI  -  CDRS,  utilizando  metodologias  e 
 bibliografias disponíveis na literatura sobre a temática 

 A  pesquisa  iniciou  com  a  seleção  de  entrevistados,  baseada  na  participação  no  “Projeto  Agroflorestar:  Vale 
 do  Ribeira”,  financiado  pela  Petrobras.  Foram  entrevistados  dezoito  agricultores.  Os  questionários  foram 
 aplicados  através  de  visitas  às  propriedades  de  produtores  cadastrados  no  projeto  e  reuniões  de 
 cooperativas,  concentrando-se  inicialmente  em  produtores  que  já  manejam  agroflorestas  nos  municípios  de 
 Sete  Barras,  Barra  do  Turvo,  e  Adrianópolis  –  SP  e  Bocaiúva  do  Sul  (PR).  As  equipes  responsáveis  pelas 
 entrevistas  foram  compostas  por  técnicos  da  CATI,  membros  da  Cooperafloresta  e  estagiários  do  Curso  de 
 Agronomia  da  UNESP,  sob  a  supervisão  do  Engenheiro  Florestal  Artur  Dalton  Lima,  responsável  técnico 
 pelo projeto. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Verificou-se  que  as  áreas  totais  das  propriedades  variaram  entre  1  e  50  ha,  sendo  que  a  área  ocupada  pelos 
 SAFs  variou  de  0,5  até  16  ha,  o  que  comprova  que  a  agrofloresta  é  um  modelo  de  produção  aplicável  a 
 produtores que possuam grandes, ou pequenas áreas. 

 Quando  questionados  sobre  os  motivos  para  a  implantação  das  agroflorestas  em  suas  propriedades,  foram 
 citados  principalmente,  a  escassez  de  empregos  na  cidade  e  falta  de  oportunidades,  modelo  anterior  de 
 agricultura  destrutivo,  problemas  para  a  comercialização,  opção  de  trabalho  legal  (antes  extrativismo 
 clandestino),  capacitações  através  de  projetos,  mudança  na  forma  de  produzir,  pois  o  convencional  estava 
 “caindo”, único modo de fazer agricultura sem adubos químicos, possibilidade de organização das famílias. 

 Os  resultados  das  informações  analisadas  demonstraram  que  as  famílias  entrevistadas  são  constituídas,  em 
 geral,  por  um  número  reduzido  de  pessoas,  com  pouca  disponibilidade  de  mão  de  obra.  Nota-se  que  50% 
 das  famílias  possuem  duas  ou  menos  pessoas  disponíveis  para  o  trabalho  na  propriedade.  Apesar  de  esse 
 fato  constituir-se  em  uma  dificuldade  para  os  primeiros  anos  de  implantação  dos  SAFs,  por  exigirem 
 intensa mão de obra. 

 Na  implantação  e  manejo  dos  SAFs,  a  maioria  das  famílias  contou  com  a  participação  efetiva  de  jovens  e 
 mulheres (Figura 1) 



 Figura 1.  Organização do trabalho coletivo familiar  na implantação e manejo dos SAFs. 

 As  principais  dificuldades  para  o  manejo  dos  SAFs  foram  a  falta  de  capacitação  técnica,  falta  de 
 planejamento,  mão-de-obra  e  as  perturbações  externas  (Figura  2).  Os  SAFs  apresentam  limitações  para  a 
 sua  execução  e  manejo  pelos  agricultores,  sendo  a  limitação  da  disponibilidade  de  mão  de  obra  qualificada 
 um  dos  fatores  importantes.  É  preciso,  portanto,  que  essa  mão  de  obra  tenha  capacitação,  treinamento 
 técnico  e  serviço  de  assistência  técnica  e  extensão  rural  adequados.  Tudo  isso  aliado  ao  conhecimento 
 pessoal e local da realidade ecológica. 

 Figura 2.  Dificuldades encontradas no manejo dos SAFs. 

 A  pesquisa  demonstrou  que  os  agricultores  praticantes  dos  SAFs  gostariam  de  melhorar  em  seus  sistemas, 
 principalmente,  o  manejo  e  o  número  de  espécies  (Figura  3).  A  necessidade  de  manejo  vem  de  um  reflexo 
 do  desejo  de  mais  capacitações  sobre  podas  e  outras  intervenções  que  normalmente  precisam  da  ajuda  de 
 técnicos.  Quanto  à  necessidade  de  melhorias  no  que  se  refere  ao  número  de  espécies,  é  um  reflexo  da 
 própria  dinâmica  que  o  SAFs  impõem.  São  sistemas  dinâmicos  e  dependem  do  próprio  ciclo  de  vida  e 
 comportamento  das  espécies  implantadas.  Esses  sistemas  permitem  mudanças  de  aptidão  ao  longo  do 
 tempo. 



 Figura 3.  O que os agricultores gostariam de melhorar  em seus SAFs. 

 Os  resultados  associados  às  melhorias  na  alimentação  após  a  adoção  dos  Safs  (Figura  4)  nas  propriedades 
 reforçam os conceitos de segurança alimentar. 

 Dessa  forma,  percebe-se  que  a  agrofloresta  ultrapassa  os  aspectos  produtivos,  articulando  aspectos 
 econômicos,  sociais,  culturais,  políticos  e  ambientais  que  envolvem  a  produção  de  alimentos,  bem  como 
 busca  influenciar  o  consumo  responsável  de  alimentos  favorecendo  a  saúde  tanto  dos  consumidores  como 
 dos produtores. 

 Figura 4.  Melhorias na alimentação após a implantação  dos SAFs. 



 Em  face  disto,  muitas  ações  da  agrofloresta  estão  contribuindo  para  a  construção  da  segurança  alimentar 
 nutricional,  tais  como:  a  produção  de  alimentos  saudáveis,  o  resgate  de  sementes  crioulas,  a  diversificação 
 dos  sistemas  agrícolas  para  a  produção  de  alimentos,  a  valorização  da  produção  voltada  para  o 
 autoconsumo,  o  resgate  de  práticas  e  culturas  alimentares,  a  melhoria  da  saúde,  assim  como  ações  que 
 tratam  o  mercado  a  partir  da  relação  produtor/consumidor,  da  valorização  do  alimento  de  qualidade  e  que 
 influenciam as políticas públicas. 

 A  maioria  dos  entrevistados  relatou  que  a  adoção  dos  Safs  nas  propriedades  aumentou  a  diversidade, 
 qualidade,  além  da  melhoria  geral  da  alimentação.  Outro  aspecto  importante  foi  a  redução  da  despesa  com 
 alimentos  na  unidade  familiar,  o  que  resulta  em  uso  do  excedente  de  dinheiro  para  a  satisfação  de  outras 
 necessidades familiares. 

 As  melhorias  na  saúde  também  são  reflexo  da  não  exposição  a  agrotóxicos,  alimentação  mais  diversificada 
 e sadia e melhorias nas condições de trabalho ( sombra, mutirões, etc..). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com  base  na  percepção  dos  entrevistados  sobre  a  prática  dos  sistemas  agroflorestais  no  Vale  do  Ribeira, 
 constatou-se  que  são  aplicáveis  a  áreas  pequenas,  famílias  pouco  numerosas,  com  amplas  possibilidades  da 
 participação de jovens e mulheres. As maiores dificuldades foram relacionadas ao manejo dos sistemas. 

 As  melhorias  na  alimentação  foram  relacionadas  a  diversidade  e  qualidade  dos  alimentos,  demostrando  que 
 a prática desses sistemas diversificados contribui para a qualidade de vida das famílias. 
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 PRODUÇÃO DE ARARUTA E CÚRCUMA EM SISTEMA AGROFLORESTAL 
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 Resumo 

 Os  sistemas  de  cultivo  que  combinam  árvores,  frutas  e  espécies  anuais  em  arranjos  produtivos,  como  os  sistemas 
 agroflorestais  (SAF),  são  estratégicos,  pois  promovem  e  conservam  a  sociobiodiversidade  e  fortalecem  a  segurança  alimentar 
 e  nutricional.  Adaptadas  ao  cultivo  em  áreas  semi-sombreadas,  a  araruta  (  Maranta  arundinacea  )  e  a  cúrcuma  (  Curcuma 
 longa  )  são  plantas  ricas  em  compostos  bioativos,  que  lhes  conferem  propriedades  funcionais  inigualáveis.  O  objetivo  desta 
 pesquisa  foi  avaliar  o  desempenho  produtivo  da  araruta  e  da  cúrcuma  em  SAF,  com  fileiras  da  leguminosa  arbórea  gliricidia 
 (  Gliricidia  sepium  )  espaçada  6x3m,  intercalada  nas  fileiras  externas  com  bananeiras  (  Musa  spp.)  e  mamoeiros  (  Caryca 
 papaya  )  e  tutorando  ora-pro-nobis  (  Pereskia  aculeata  ).  O  manejo  da  gliricídia  com  poda  e  o  desbaste  das  bananeiras  foi 
 realizado  na  primavera-verão,  com  todos  os  resíduos  vegetais  gerados  sendo  devolvidos  ao  solo.  Nesta  área,  a  produção  total 
 de  rizomas  de  cúrcuma  e  araruta  foi  avaliada  por  um  período  de  5  anos  (2013  a  2017).  A  produtividade  (t/ha)  para  os  anos 
 2013/2014/2015/2016/2017 foi respectivamente de 14,6; 19,8; 15,4; 12,4; 18,6 (araruta) e 
 2,3;  3,3;  26,3;  11,7;  15,4  (cúrcuma).  Esses  valores  são  satisfatórios  para  a  densidade  utilizada  (17.500  plantas/ha), 
 comparado  às  monoculturas  comerciais  que  empregam  30.000  plantas/ha.  A  correlação  da  produção  de  cúrcuma  com  a 
 precipitação  foi  alta  (0,88),  enquanto  para  araruta  foi  baixa  (0,02).  O  potencial  produtivo  da  araruta  e  da  cúrcuma  pode  ser 
 explorado em SAF, justificando pesquisas para aperfeiçoar o manejo agroflorestal. 

 Palavras-chave:  cultura  alimentar;  segurança  alimentar  e  nutricional;  Maranta  arundinacea;  Curcuma 
 longa 

 INTRODUÇÃO 

 Os  sistemas  de  cultivo  que  combinam  o  plantio  de  árvores,  arbustos,  espécies  frutíferas  e  anuais  em  uma 
 diversidade  de  arranjos  produtivos  como  os  sistemas  agroflorestais  (SAF),  são  estratégicos  para  conservar 
 a  sociobiodiversidade  e  fortalecer  a  segurança  alimentar  e  nutricional.  Os  SAF  são  sistemas  de  uso  da  terra 
 que  podem  integrar  tanto  espécies  lenhosas  perenes,  como  culturas  agrícolas  e/ou  criações  de  animais, 
 seja  em  arranjo  espacial  e/ou  temporal,  com  benefícios  socioeconômicos  e  ecológicos  (Schroth  et  al., 
 2004; Batish et al., 2008; May e Trovatto, 2008; Umrani e Jain, 2010; SBSAF, s/d.). 

 Dentre  as  espécies  frequentes  nos  SAF,  se  destacam  a  gliricídia  (  Gliricidia  sepium  (Jacq.)  Kunth  ex  Walp.) 
 e  a  bananeira  (  Musa  spp.),  normalmente  arranjadas  em  fileiras,  de  maneira  alternada  ou  intercalar,  com  o 
 cultivo de plantas de ciclo curto e anuais nas faixas internas entre fileiras (Miccolis et al., 2016). 

 A  gliricídia  ocorre  naturalmente  do  México  à  Colômbia  e  foi  introduzida  na  América  Central,  África  e 
 Oceania,  antes  da  época  pré-colombiana  (Parrotta,  1992).  No  Brasil,  essa  espécie  é  preferencialmente 
 utilizada  em  arranjos  agroflorestais  biodiversos,  na  restauração  do  Cerrado  e  da  Caatinga.  Por  sua 
 resistência  à  seca,  consegue  fornecer  abundante  quantidade  de  resíduos  orgânicos  ricos  em  proteína  e 
 energia (Pérez Marin et al., 2006; Miccolis et al., 2016). 

 Adaptada  ao  cultivo  em  baixa  luminosidade,  a  araruta  (  Maranta  arundinacea  L.)  vegeta  naturalmente  no 
 sub-bosque  de  florestas  tropicais  do  continente  Americano.  Juntamente  com  a  cúrcuma  (  Cucuma  longa  L.), 
 essas  espécies  são  promissoras  para  o  cultivo  em  SAF,  combinando,  dessa  forma,  o  interesse  econômico  à 
 conservação  da  biodiversidade  (Colombo  et  al.,  2019;  Devide  et  al.,  2021).  Essas  espécies  rizomatosas  são 
 ricas  em  compostos  bioativos,  conferindo-lhes  importantes  propriedades  funcionais  que  agregam  valor  aos 
 sistemas de produção, além de aumentar a segurança alimentar e nutricional dos produtores. 

 O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  avaliar  o  desempenho  produtivo  de  araruta  e  cúrcuma  em  sistema 
 agroflorestal  com  gliricídia  e  banana,  ao  longo  de  cinco  anos.  A  hipótese  é  de  que  ao  menos  uma  das 
 espécies  rizomatosas  apresente  estabilidade  produtiva  no  SAF,  nas  condições  edafoclimáticas  do  Vale  do 
 Paraíba, no estado de São Paulo. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  conduzido  no  Polo  Regional  do  Vale  do  Paraíba,  da  APTA/SAA  em  Pindamonhangaba, 
 SP.  O  período  de  monitoramento  de  araruta  e  cúrcuma  abrangeu  cinco  ciclos  de  produção,  entre  agosto  de 
 2013 e maio de 2018. Os dados referentes às chuvas no período são apresentados na Figura 1. 

 Fonte: Estação Climatológica Agrícola do Pólo Regional do Vale do Paraíba. 

 Figura  1.  Precipitação  mensal  nos  ciclos  de  produção  de  araruta  e  cúrcuma  entre  2013  e  2018,  em 
 Pindamonhangaba, SP. 

 O  sistema  agroflorestal  consistiu  de  fileiras  da  leguminosa  gliricídia  espaçadas  6  x  3  m,  intercaladas  nas 
 fileiras  externas  com  bananeira,  Mamão  (  Caryca  papaya  L.)  e  tutoriando  ora-pro-nobis,  que  é  um  cacto 
 comestível  proteico  nativo  da  Mata  Atlântica  do  Brasil  (Figura  2A,B).  Nesta  área,  determinopu-se  a 
 produção  total  de  rizomas  de  cúrcuma  (Fig.2C)  e  araruta  comum  (Fig.2D)  por  5  anos  (2013  a  2017).  O 
 plantio  dos  rizomas  de  cada  espécie  foi  realizado  no  espaçamento  de  0,8  x  0,4  m,  em  canteiros  de  1,0  x  30 
 m,  nas  faixas  entre  as  linhas  de  gliricídia.Os  canteiros  foram  adubados  com  5  kg  de  composto  orgânico  e 
 100 g/m  2  de farinha de ossos. 

 Figura 2.  Sistema agroflorestal com manejo de rizomas  de banana cobrindo o solo (A); plantas de 
 cúrcuma (esquerda) e araruta (direita) (B), rizomas de cúrcuma (C) e araruta (D), em Pindamonhangaba, 

 SP. 

 A  área  efetiva  cultivada  com  araruta  e  cúrcuma,  descontando  a  área  ocupada  por  árvores,  frutíferas  e 
 caminhos  entre  os  canteiros,  foi  de  5.600  m2  (56%  do  hectare),  com  densidade  de  17.500  plantas/ha.  A 
 capina  manual  ocorreu  apenas  nos  primeiros  dois  meses  após  o  plantio  e  a  colheita  manual  dos  rizomas  foi 
 realizada  aos  nove  meses  (maio-junho),  quando  mais  de  50%  da  parte  aérea  das  plantas  começou  a  secar. 
 Em  2013,  2016  e  2018,  a  gliricídia  foi  podada  a  2,50  m  de  altura,  para  aumentar  a  insolação  e  fornecer 
 biomassa.  A  biometria  da  gliricídia  foi  avaliada  com  régua  graduada  para  a  altura  total  do  dossel  (m),  e 
 com  fita  métrica  para  raio  da  copa  (cm)  e  diâmetro  à  altura  do  peito  (cm),  sempre  nas  mesmas  15  árvores, 
 distribuídas  igualmente  nas  três  fileiras  de  cultivo.  Os  dados  de  produção  de  fitomassa  de  gliricídia  foram 
 convertidos para t/ha, com base na densidade de 333 árvores/ha. A 



 produção  de  araruta  e  cúrcuma  foi  correlacionada  com  a  precipitação,  e  uma  análise  multivariada  de 
 componentes principais (ACP) foi realizada usando o programa Past4.08 (Hammer, 2021). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Árvores  de  gliricídia  apresentaram  5,00m  de  altura  aos  três  anos  de  idade  e  7,79m  de  altura  aos  sete  anos, 
 com  incremento  de  57%  do  DAP,  que  passou  de  36cm  para  70cm  em  apenas  quatro  anos  de  intervalo 
 (Tabela 1). 

 Tabela 1.  Biometria de árvores de  Gliricidia sepium  e aporte de massa seca em sistema 
 agroflorestal, avaliado de 2013 a 2017, em Pindamonhangaba, SP, Brasil. 

 No  manejo  de  poda  da  gliricídia  para  adubação  verde  foram  suprimidos  os  ramos  laterais,  contribuindo  no 
 aporte  de  matéria  orgânica  para  o  SAF.  Embora  no  outono-inverno  as  árvores  percam  suas  folhas 
 naturalmente,  aumentando  a  luminosidade  em  benefício  das  plantações  de  sub-bosque,  a  poda  na 
 primavera-verão,  em  intervalos  de  cerca  de  dois  anos,  foi  essencial  quando  o  raio  da  copa  superou 
 5,0m,  sobrepondo  os  ramos  e  sombreando  em  demasia  o  solo  no  espaçamento  de  6m  entre  fileiras  de 
 árvores.  Em  2013,  a  maioria  dos  ramos  lenhosos,  localizados  a  cerca  de  2,00  m  de  altura  acima  do  nível  do 
 solo,  foram  cortados,  fornecendo  25,11  t/ha  de  matéria  seca.  Em  2016,  a  poda  foi  seletiva,  apenas  dos 
 ramos  pendentes,  obtendo-se  10,79  t/ha  de  matéria  seca  (Tabela  1).  Em  Seropédica/RJ,  em  um  ciclo  anual 
 de  poda  em  árvores  juvenis  de  gliricídia,  em  SAF  com  bananeira,  açaízeiro  (  Euterpe  oleracea  )  e  mogno 
 africano  (  Khaya  seneghalensis  ),  Paula  et  al.  (2015)  registrou  o  aporte  de  6,08  t/ha  de  massa  seca.  A 
 gliricídia  apresenta  rápido  crescimento,  regenera-se  com  vigor  após  a  poda  e  por  realizar  a  fixação 
 biológica  do  nitrogênio,  aporta  resíduos  ricos  nesse  nutriente,  beneficiandio  as  culturas  em  associação 
 (Paula et al., 2015). 

 A  produção  de  araruta  foi  elevada  desde  o  primeiro  ano  de  cultivo,  enquanto  que  a  cúrcuma,  inicialmente 
 com baixa produção, incrementou a produção nos anos subsequentes (Tabela 2). 

 Tabela 2.  Produção de araruta e cúrcuma em sistema  agroflorestal, avaliado de 2013 a 2017, em 
 Pindamonhangaba, SP, Brasil. 

 Apesar  de  densidade  (17.500  plantas/ha)  inferior  à  da  monocultura  comercial,  que  normalmente  emprega 
 30.000  plantas/ha,  a  produção  média  da  araruta  (16,16  t/ha)  foi  elevada  para  o  cultivo  em  sistema 
 agroflorestal.  Em  outro  experimento  em  sistema  agroflorestal,  com  a  araruta  também  plantada  em  baixa 
 densidade  (11.000  plantas/ha)  entre  fileiras  de  árvores  de  guanandi  (  Calophyllum  brasiliense  Cambess.), 
 foram  colhidos  7,6  t/ha  de  rizomas  e  15  t/ha  de  resíduos  frescos,  concentrados  na  parte  aérea  e  raízes 
 (Devide et al., 2019). 

 Considerada  uma  espécie  tropical  nativa  da  Índia,  encontrada  na  Polinésia  e  na  Micronésia,  que  cresce  em 
 áreas  quentes  e  úmidas  com  grande  pluviosidade  (Cos,  2014),  a  cúrcuma  mostrou-se  sensível  aos  períodos 
 de  seca  que  ocorreram  no  início  do  experimento.  Apesar  da  produção  média  de  11,8  t/ha  (±  9,82),  devido 
 aos  valores  de  2,30  e  3,30  t/ha  obtidos  nos  dois  primeiros  anos  com  baixa  precipitação  pluvial,  a  partir  do 
 terceiro  ano  (2015-2017)  incrementou  a  produção,  com  a  máxima  produção  obtida  em  2015  (26,3 
 t/ha), que supera a média nacional e valores relatados por outros autores 



 na  Índia,  que  é  o  principal  produtor  mundial  desse  rizoma,  com  uma  média  de  22  t/ha  de  rizomas 
 frescos (Govindarajan, 1980). 

 A  correlação  da  produção  da  cúrcuma  com  a  precipitação  foi  alta  (0,88),  e  para  a  araruta  foi  baixa  (0,02). 
 Na  análise  de  componentes  principais  (ACP),  verifica-se  que  a  produção  de  rizomas  de  araruta  não  foi 
 influenciada  pelas  chuvas,  enquanto  que  as  maiores  produções  de  cúrcuma  foram  obtidas  apenas  nos  anos 
 2015/2016/2017, onde a precipitação pluvial foi superior (Figura 3) 

 Fonte: Autores 

 Figura 3.  Análise dos componentes principais (ACP)  da produção de araruta (Arrowroot) e cúrcuma 
 (Turmeric) e precipitação pluvial (Rainfall), de 2013 a 2017, em Pindamonhangaba, SP, Brasil. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O rápido crescimento da gliricídia, a regeneração vigorosa das podas e a adição ao solo de quantidades de 
 resíduos significativas beneficiaram o sistema agroflorestal como um todo. 

 As produções médias de araruta e cúrcuma foram satisfatórias para a densidade empregada no sistema 
 agroflorestal. 

 A baixa precipitação pluvial interfere na produção de cúrcuma, mas para a araruta a produção independe da 
 precipitação. 

 O potencial produtivo da araruta e da cúrcuma pode ser explorado em SAF, justificando pesquisas para 
 aperfeiçoar o manejo agroflorestal. 

 REFERÊNCIAS 

 Batish DR et al.  Ecological basis of agroforestry  .  Boca Raton: CRC Press, 2008. 400 p. 

 CIIAGRO.  Centro  Integrado  de  Informações  Agrometeorológicas.  Monitoramento 
 agrometeorológico e climático  . 

 Cos PS. 2014. Cúrcuma (  Curcuma longa  L.).  Reduca  (Biología).  Serie Botánica, 7(2): 84-99, 2020. 

 Colombo JN et al. Evaluation of arrowroot agronômica performance (  Maranta arundinacea  ) ‘Seta’ 
 intercropped with sunn hemp.  Rev. Ciênc. Agrovet  ,  18(1): 65-72, 2019. 



 Devide  AC  et  al.  Crescimento  do  guanandi  e  produção  de  mandioca  e  araruta  em  sistemas  agroflorestais. 
 Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável  ,  14(2): 303-311, 2019. 

 Devide  AC,  Castro  CM,  Espindola  SS.  Pesquisas  participativas  sobre  sistemas  agroflorestais  regenerativos 
 no Vale do Paraíba do Sul. In:  Sistemas agroflorestais  :  experiências no âmbito da APTA 
 / (orgs) Bernacci, LC et al. Campinas: Instituto Agronômico, 2021, p.10-32. (Documentos IAC, 118). 

 Govindarajan  VS.  Turmeric:  chemistry,  technology  and  quality.  Critical  Review  Food  Science  Nutrition  , 
 12(3): 199-301, 1980. 

 Hammer, Ø.  Past 4 for Windows v.4.08  . Natural History  Museum, University of Oslo, Norway, 2021. 

 May  PH,  Trovatto  CMM.  Manual  agroflorestal  para  a  Mata  Atlântica  .  Brasília:  Ministério  do 
 Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Agricultura Familiar, 2008.195 pp. 

 Miccolis,  A.  et  al.  Restauração  ecológica  com  sistemas  agroflorestais  :  como  conciliar  conservação  com 
 produção:  opções  para  Cerrado  e  Caatinga.  Brasília:  Centro  Internacional  de  Pesquisa  Agroflorestal,  2016. 
 266 p. 

 Paula,  PD  et  al.  Decomposição  das  podas  das  leguminosas  arbóreas  gliricídia  sepium  e  acácia  angustissima 
 em um sistema agroflorestal.  Ciência Florestal  , 25:791-800,  2015. 

 Pérez  Marin  AM,  Menezes  RSC,  Silva  ED,  Sampaio,  EVSB.  Efeito  da  Gliricidia  sepium  sobre  nutrientes 
 do  solo,  microclima  e  produtividade  do  milho  em  sistema  agroflorestal  no  Agreste  Paraibano.  Revista 
 Brasileira de Ciência do Solo  , 30: 555- 564, 2006. 

 Santos  AM  et  al.  Doença  Celíaca:  incidência  em  crianças  e  aspectos  dietéticos.  Visão  Acadêmica  ,  17, 
 2016. 

 SBSAF - Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais.  Sistemas Agroflorestais  . (s/d). 

 Schrot  G  et  al.  Introduction:  The  Role  of  Agroforestry  in  Biodiversity  Conservation  in  Tropical 
 Landscapes.  In:  Schrot  G  et  al.  (Eds.),  Agroforestry  and  Biodiversity  Conservation  in  Tropical 
 Landscapes  . Washington: Island Press, 2004, 524 p. 

 Umrani R, Jain CK.  Agroforestry Systems and Practices  .  Jaipur: Oxford Book Company, 2010. 307p. 



 PRODUÇÃO DE FORRAGEM EM SISTEMA SILVIPASTORIL APÓS 
 DESBASTE DO COMPONENTE ARBÓREO 

 Henrique Bauab Brunetti  1  , José Ricardo Macedo Pezzopane  1  , Willian Lucas Bonani  1  , Cristiam Bosi 
 1  , Rolando Pasquini Neto  1  , Alberto Carlos de Campos  Bernardi  1  , Patrícia Perondi Anchão Oliveira  1 

 1  EMBRAPA/ CPPSE, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/  Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste, São Carlos, SP 

 Resumo 

 Sistemas  silvipastoris  (SSP)  são  alternativas  sustentáveis  para  a  intensificação  de  pastagens.  O  desbaste  de  árvores  aumenta  a 
 transmissão  de  radiação  solar  para  as  forragens,  aumentando  suas  produtividades.  A  hipótese  deste  trabalho  é  que  o  desbaste 
 de  árvores  em  SSP  proporciona  condições  para  que  a  produtividade  de  forragem  desse  sistema  seja  semelhante  à  de  um 
 sistema  intensivo  de  produção  pecuária  (INT).  O  estudo  foi  conduzido  na  Embrapa  Pecuária  Sudeste,  em  São  Carlos,  SP,  de 
 outubro  de  2016  a  março  2018.  Foram  avaliados  a  massa  e  o  acúmulo  de  forragem  em  INT  com  capim  Piatã  (  Urochloa 
 brizantha  cv.  BRS  Piatã)  e  em  quatro  posições  do  SSP  (sob  o  renque  Norte,  a  3,75m,  7,5m  e  11,25m  de  distância  do  renque 
 Norte)  com  capim  Piatã  e  arborizado  com  eucalipto  (  Eucalyptus  urograndis  )  clone  GG100.  As  linhas  de  árvores  têm 
 orientação  próxima  a  Leste-Oeste  e  foram  desbastadas  para  diminuição  do  espaçamento  de  15  x  2  m  para  15  x  4  m, 
 totalizando  166  árvores  ha  -1  .  O  desbaste,  aliado  à  menor  “inclinação”  solar,  foi  suficiente  para  garantir  produtividades 
 semelhantes  no  SSP  e  no  INT,  no  primeiro  verão  avaliado.  No  segundo  verão  avaliado,  o  crescimento  das  árvores  ocasionou 
 menor  massa  de  forragem  nas  posições  do  SSP  em  relação  ao  INT,  indicando  a  necessidade  de  poda  das  árvores  restantes  do 
 desbaste.  Nas  estações  de  outono  e  primavera,  com  maior  “inclinação”  solar,  e  no  inverno,  com  baixo  regime  de  chuvas,  o 
 desbaste  não  foi  suficiente  para  igualar  as  massas  de  forragem  entre  os  sistemas,  principalmente  nas  posições  próximas  às 
 árvores. 

 Palavras-chave:  Brachiaria  brizantha  cv.  BRS  Piatã;  Eucalyptus  urograndis  clone  GG100;  radiação 
 fotossinteticamente ativa. 

 INTRODUÇÃO 

 Sistemas  silvipastoris  (SSP),  caracterizados  pela  combinação  de  pastagens,  árvores  e  animais  na  mesma 
 área,  são  alternativas  sustentáveis  para  a  intensificação  das  pastagens  (Bosi  et  al.,  2020).  Esses  sistemas 
 aumentam  a  eficiência  do  uso  da  terra  e  proporcionam  benefícios  para  a  produção  agropecuária  e  para  os 
 serviços  ambientais,  sociais  e  financeiros  por  meio  da  venda  de  produtos  de  madeira  à  longo  prazo  ou  por 
 meio  de  mercados  de  sequestro  e  fixação  de  carbono,  o  que  amplia  as  possibilidades  de  mitigação  das 
 emissões de gases de efeito estufa (Pezzopane et al., 2020a). 

 Entretanto,  a  presença  do  componente  arbóreo  ocasiona  alterações  no  microclima  da  pastagem, 
 especialmente  na  intensidade  e  qualidade  da  radiação  solar  (Bosi  et  al.  2020),  determinante  na 
 produtividade  das  forrageiras  (Pezzopane  et  al.,  2019).  Adicionalmente,  em  condições  em  que  a  quantidade 
 de  água  no  solo  é  limitante  para  o  crescimento  das  plantas,  a  competitividade  por  água  entre  as  árvores  e  a 
 forrageira  aumenta,  resultando  em  redução  da  produção  de  biomassa  de  forragem  (Tian  et  al.,  2017).  Nesse 
 contexto,  práticas  de  manejo  de  árvores  como  o  desbaste  auxiliam  na  redução  da  competição  por  água  e 
 radiação  solar  e,  consequentemente,  na  produção  equilibrada  entre  os  componentes  do  sistema  (Pezzopane 
 et al., 2020b). 

 A  hipótese  deste  trabalho  é  que  o  desbaste  de  árvores  em  um  SSP  proporciona  condições  para  que  a 
 produtividade  de  forragem  desse  sistema  seja  semelhante  à  deem  um  SSP  e  um  sistema  intensivo  de 
 produção  pecuária  a  pleno  sol  (INT).  Dessa  forma,  o  objetivo  do  trabalho  foi  comparar  a  produtividade  do 
 capim  Piatã  (  Urochloa  brizantha  cv.  BRS  Piatã)  cultivado  em  SSP  após  o  desbaste  de  árvores  de  eucalipto 
 (  Eucalyptus urograndis  clone GG100) com a produtividade  desse capim cultivado em INT. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  na  Embrapa  Pecuária  Sudeste,  São  Carlos,  SP  (21°  57'S,  47°  50'W,  860  m  alt.)  de 
 outubro  de  2016  a  março  de  2018.  O  clima  é  classificado  como  Cwa  (Köppen)  e  o  solo  como  Latossolo 
 Vermelho-Amarelo  Distrófico  de  textura  média/argilosa  (Calderano  Filho  et  al.,  1998).  Foi  avaliada  a 
 produção de forragem em sistema intensivo de produção pecuária (INT) com capim Piatã e 



 em  sistema  silvipastoril  (SSP)  com  capim  Piatã  arborizado  com  eucalipto  clone  GG100.  As  árvores  foram 
 plantadas  em  abril  de  2011  em  renques  com  orientação  próxima  a  Leste-Oeste  e  espaçamento  15  x  2  m. 
 Essas  foram  desbastadas  em  julho  de  2016  para  espaçamento  de  15  x  4  m,  totalizando  166  árvores  ha  -1  ,  e, 
 em  outubro  de  2017,  tinham  altura  média  de  27,8  m  e  diâmetro  à  altura  do  peito  de  25,9  cm.  A  área  de  cada 
 sistema  foi  de  6  ha,  divididas  em  duas  unidades  experimentais,  subdivididas  em  seis  piquetes  manejados 
 sob  lotação  rotativa  com  6  dias  de  ocupação  e  trinta  de  descanso,  pastejados  por  animais  da  raça  Canchim 
 com lotação ajustada (Mott e Lucas, 1952). 

 A  massa  e  o  acúmulo  de  forragem  foram  avaliados  uma  vez  por  estação  do  ano  entre  dezembro  de  2016  e 
 março  de  2018  em  três  piquetes  por  unidade  experimental,  totalizando  seis  repetições  por  sistema.  No  SSP 
 a  produção  foi  avaliada  sob  o  renque  Norte  (SSP1),  a  3,75m  (SSP2),  7,5m  (SSP3)  e  11,25m  (SSP4)  de 
 distância  do  renque  Norte.  A  forragem  foi  amostrada,  em  pré  e  pós-pastejo,  a  nível  do  solo  dentro  de  quatro 
 quadrados  metálicos  (0,5  m  x  0,5  m),  pesadas,  homogeneizadas  e  divididas  em  duas  subamostras,  uma  para 
 separação  morfológica  (folha,  colmo  e  material  morto)  e  outra  para  determinação  do  teor  de  matéria  seca. 
 Ambas  foram  secas  em  estufa  de  ventilação  forçada  (60ºC  por  72  horas)  e,  após  subtração  do  material 
 morto,  foi  obtida  a  massa  de  forragem  (MF).  O  acúmulo  de  forragem  foi  calculado  como:  MFpré-pastejo 
 (ciclo  n  )  –  MFpós-pastejo  (ciclo  n-1  ).  A  incidência  de  radiação  fotossinteticamente  ativa  foi  medida  a  70 
 cm  acima  do  solo  nas  mesmas  posições  estabelecidas  para  amostragem  de  massa  de  forragem,  utilizando-se 
 sensores lineares quânticos CQ311 (Apogee, Logan, Utah, EUA). 

 Os  dados  foram  analisados  segundo  delineamento  experimental  inteiramente  casualizado  pela  análise  de 
 variância  e  pela  comparação  individual  das  posições  SSP1,  SSP2,  SSP3  e  SSP4  com  o  INT  pelo  teste  de 
 Dunnett bilateral (p<0,05), utilizando-se o PROC GLM do SAS (SAS Inc., Cary, EUA). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  incidência  de  radiação  fotossinteticamente  ativa  (RFA)  no  sistema  intensivo  (INT),  que  é  semelhante  à 
 RFA  acima  dos  renques  de  árvores  no  sistema  silvipastoril  (SSP),  variou  entre  as  estações  do  ano.  A 
 primavera  e  o  verão  de  2017  e  o  verão  de  2018  tiveram  os  maiores  valores  que  variaram  de  9  a  10  MJ  m  -2 

 d  -1  .  Entretanto,  no  inverno  e  outono  de  2017  os  valores  registrados  foram  de  apenas  8  e  6  MJ  m  -2  d  -1  , 
 respectivamente.  A  transmissão  de  RFA  variou  entre  as  posições  estudadas  em  cada  estação  do  ano.  No 
 verão  de  2017,  a  maior  transmissão  foi  registrada  no  SSP3,  seguida  pelo  SSP4,  com  valores  de  70  e  65%, 
 respectivamente.  O  SSP2  teve  valores  pouco  menores  que  o  SSP4,  mas  muito  maiores  que  o  SSP1  que  teve 
 valores  de  apenas  45%.  Durante  o  outono  de  2017,  a  transmissão  de  radiação  na  SSP4  foi  maior  quando 
 comparada  as  demais  posições,  com  valores  de  55%,  enquanto  as  posições  SSP1,  SSP2  e  SSP3  tiveram 
 transmissões  de  RFA  de  45%.  Durante  o  inverno  de  2017,  as  transmissões  no  SSP2  e  SSP1  foram  de  60%, 
 e  maiores  dos  que  as  registradas  para  SSP3  e  SSP4  que  variaram  de  50  a  55%.  Na  primavera  de  2017,  os 
 valores  do  SSP2  e  SSP3  foram  de  aproximadamente  70%  e  maiores  quando  comparados  às  outras 
 posições.  Durante  essa  estação,  o  SSP4  teve  maior  transmissão  de  RFA  que  o  SSP1,  sendo  registrados  os 
 valores  de  55  e  45%,  respectivamente.  Finalmente,  durante  o  verão  de  2018,  a  transmissão  de  RFA  foi 
 similar  no  SSP3  e  SSP4  que  apresentaram  valores  de  60%,  seguidos  das  posições  SSP2  e  SSP4  que  os 
 valores  registrados  foram  de  55  e  40%,  respectivamente.  Na  comparação  da  massa  de  forragem  pré-pastejo 
 das  quatro  posições  do  SSP  com  o  INT,  as  posições  SSP1,  SSP2  e  SSP4  durante  o  outono  de  2017,  a 
 posição  SSP1  durante  o  inverno  e  primavera  de  2017  e  todas  as  posições  do  SSP  durante  o  verão  de  2018 
 apresentaram  massa  de  forragem  pré-pastejo  menores  do  que  o  registrado  para  INT  (Tabela  1).  Entretanto, 
 não  houve  diferença  no  acúmulo  de  forragem  na  comparação  das  quatro  posições  do  SSP  com  o  INT 
 (Tabela 1). 



 A  transmissão  de  RFA  neste  estudo  foi  maior  em  todas  as  estações  do  ano  quando  comparada  à  de  outro 
 experimento  realizado  na  mesma  área  experimental  antes  do  desbaste  (Bosi  et  al.,  2020).  Como 
 consequência,  não  houve  diferença  em  acúmulo  de  forragem  entre  as  posições  do  SSP  e  o  INT.  A 
 semelhança  de  acúmulo  de  forragem  em  sistemas  sombreados  quando  comparados  a  pleno  sol  pode  ser 
 atribuída  à  adaptações  morfológicas  e  fisiológicas  das  forrageiras  sombreadas  (Gomes  et  al.,  2019). 
 Adicionalmente,  o  aumento  da  transmissão  de  RFA  para  aproximadamente  70%  nas  posições  SSP2,  SSP3  e 
 SSP4  resultou  em  massa  de  forragem  pré-pastejo  e  acúmulo  de  forragem  similares  entre  as  posições  do 
 SSP  e  do  INT  no  verão  de  2017  (Tabela  1).  Outros  estudos  confirmam  o  valor  de  70%  de  transmissão  de 
 RFA  como  suficiente  e  limítrofe  para  manter  níveis  de  produtividade  de  sistemas  integrados  similares  a 
 sistemas  a  pleno  sol  em  situações  sem  estresse  por  seca  (Pezzopane  et  al.,  2019,  Lopes  et  al.,  2017,  Bosi  et 
 al.,  2014).  Os  altos  valores  de  transmissão  se  devem,  além  do  desbaste,  à  “inclinação”  solar  menor  no 
 verão  quando  comparado  às  outras  estações  do  ano  no  local  do  experimento.  No  verão  de  2018,  por  outro 
 lado,  a  transmissão  de  RFA  foi  menor  quando  comparada  à  do  ano  anterior,  resultando  em  menor  massa  de 
 forragem  pré-pastejo  em  todas  as  posições  do  SSP  ao  serem  comparadas  ao  INT  (Tabela  1).  Esse  fato  é 
 consequência  do  crescimento  significativo  da  copa  das  árvores,  uma  vez  que  a  competição  por  luz  entre 
 árvores  diminuiu  devido  à  redução  do  número  de  indivíduos  após  o  desbaste.  Em  condições  com  menor 
 massa  de  forragem  o  perfilhamento  diminui  e,  portanto,  deve-se  adotar  pastejos  mais  lenientes  para  evitar  a 
 redução do estande de plantas. 

 Apesar  do  aumento  expressivo  de  transmissão  de  RFA,  ao  se  comparar  as  estações  de  outono  antes  (Bosi  et 
 al.,  2020)  e  após  o  desbaste,  a  transmissão  de  RFA  através  do  renque  das  árvores  foi  menor  do  que  o  valor 
 limítrofe  de  70%.  Como  consequência,  a  massa  de  forragem  pré-pastejo  foi  mais  baixa  nas  posições  SSP1, 
 SSP2  e  SSP4  quando  comparadas  ao  INT  (Tabela  1).  De  maneira  similar,  na  primavera  de  2017,  as  baixas 
 transmissões  de  RFA  em  SSP4  e  SSP1  resultaram  em  diferença  em  massa  de  forragem  pré-pastejo  da 
 posição  SSP1  quando  comparada  ao  INT.  Por  outro  lado,  os  valores  de  transmissão  de  RFA  nessa  estação 
 nas  posições  SSP2  e  SSP3  foram  adequados  e  resultaram  em  massa  de  forragem  pré-pastejo  similares 
 quando comparados ao INT. 

 No  inverno  de  2017,  apesar  da  transmissão  de  radiação  mais  alta  das  posições  SSP1  e  SSP2  quando 
 comparadas  às  SSP3  e  SSP4,  a  posição  SSP1  foi  a  única  com  massa  de  forragem  pré-pastejo  menor  do  que 
 a  registrada  no  INT.  Provavelmente,  esse  fato  se  deve  à  alta  competição  por  água  entre  árvores  e 
 forrageiras  em  locais  próximos  das  árvores,  como  corroborado  por  Tian  et  al.,  (2017).  O  baixo  regime  de 
 chuvas  no  inverno,  característico  do  local  do  experimento,  torna  a  água  um  fator  limitante  para  a  produção 
 de  forrageiras,  mesmo  a  pleno  sol  (Pezzopane  et  al.,  2020b).  Esse  efeito  é  potencializado  em  locais 
 próximos das árvores onde há alta competição por água entre as árvores e a forrageira. 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  desbaste  foi  efetivo  em  aumentar  a  transmissão  de  radiação  fotossinteticamente  ativa  (RFA)  através  das 
 árvores  no  sistema  silvipastoril  em  todas  as  estações  do  ano.  Essa  prática,  aliada  à  menor  “inclinação”  solar 
 da  estação  de  verão,  foi  suficiente  para  que  a  transmissão  de  radiação  tivesse  nível  adequado  para  manter  a 
 massa  de  forragem  nas  diferentes  posições  do  sistema  silvipastoril  similar  ao  observado  a  pleno  sol  no 
 primeiro  verão  avaliado.  No  entanto,  no  segundo  verão  avaliado,  o  crescimento  das  árvores  reduziu  a 
 transmissão  de  RFA  resultando  em  diferenças  de  massa  de  forragem  entre  o  sistema  silvipastoril  e  o 
 sistema  a  pleno  sol.  Nas  estações  de  maior  “inclinação”  solar  como  outono  e  primavera,  e  na  estação  do 
 inverno,  em  que  a  alta  “inclinação”  solar  é  aliada  ao  baixo  regime  de  chuvas,  o  desbaste  não  foi  suficiente 
 para  igualar  a  massa  de  forragem  das  forrageiras  nas  posições  do  sistema  silvipastoril  às  registradas  no 
 sistema a pleno sol, principalmente em posições próximas das árvores. 
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 Resumo 

 O  Sistema  Agroflorestal  (SAF)  é  um  modelo  de  práticas  conservacionistas  do  solo,  permitindo  maior  interação  entre  as 
 espécies  e  aumento  na  biodiversidade  em  relação  às  florestas  de  Eucalyptus  sp.  Apesar  de  algumas  relações  entre  os 
 parâmetros  físicos  dos  solos  terem  seu  conhecimento  científico  consolidado,  estudos  que  envolvam  a  dinâmica  do  processo 
 em  sistemas  agroflorestais  ainda  são  incipientes.  Neste  sentido,  a  presente  proposta  teve  como  objetivo  avaliar  e  relacionar  a 
 qualidade  de  um  solo  sob  diferentes  coberturas  vegetais,  mediante  a  quantificação  de  atributos  físico-hídricos.  Caracterizando 
 a  relação  entre  a  precipitação  e  umidade  do  solo  em  uma  área  anteriormente  utilizada  como  pasto  e,  posteriormente, 
 substituída  por  três  usos  diferentes:  Plantio  de  Eucalyptus  sp,  Sistema  Agroflorestal  Biodiverso  Sucessional  e  Fragmento 
 Florestal  em  Sucessão  Secundária,  em  um  esforço  para  compreender  a  relação  desses  ecossistemas  com  a  recuperação 
 físico-hídrica  dos  solos.  Os  resultados  apresentaram  valores  relativos,  indicando  ambos  os  sistemas  para  a  recuperação  de 
 áreas  degradadas  por  pastagens,  sendo  a  umidade  do  solo  foi  proporcional  à  precipitação  de  água  acumulada  nos  meses 
 chuvosos e secos. 

 Palavras-chave:  Agrofloresta; Hidrologia; Precipitação;  Umidade; 

 INTRODUÇÃO 

 O  solo  é  um  recurso  natural  de  grande  importância  na  sustentabilidade  ambiental  (MELLONI,  2008),  pois 
 é  a  principal  fonte  de  nutrientes,  estoque  de  carbono,  ciclagem  de  água,  trocas  gasosas  e  meio  de  suporte.  E 
 as  árvores,  são  incumbidas  a  beneficiar  o  solo,  assegurando  o  teor  de  matéria  orgânica  e  aprimorando  suas 
 propriedades  físicas  (Young  1997).  A  qualidade  do  solo  ampara  a  liberdade  biológica  dentro  dos  limites 
 ecossistêmicos,  a  fim  de  viabilizar  o  vigor  vegetal  e  animal  (Doran  et  al.,  1996).  Solos  com  cobertura 
 florestal  apresentam  significativa  porosidade,  facilitando  a  infiltração  e  recarga  de  aquíferos  (SOUZA  et  al. 
 2015),  contribuindo  para  a  redução  do  assoreamento  dos  cursos  d'água  e  a  estabilidade  do  fluxo  hídrico 
 (LIMA,  2013).  Nos  últimos  anos,  a  responsabilidade  pela  qualidade  do  solo  tornou-  se  um  compromisso 
 para  a  produção  sustentável,  uma  vez  que  o  uso  inadequado  pode  resultar  em  sua  degradação,  provocando 
 o aumento da densidade e redução de porosidade (LIMA, 2013). 

 Apesar  de  algumas  relações  entre  os  parâmetros  físicos  dos  solos  terem  seu  conhecimento  científico 
 consolidado,  estudos  que  envolvam  a  dinâmica  do  processo  de  recuperação  florestal  e  a  estrutura  dos  solos 
 ainda  são  incipientes.  Afinal,  a  recuperação  florestal  envolve  não  apenas  o  estabelecimento  da  floresta,  mas 
 também  a  recuperação  do  solo  anteriormente  degradado,  assim  como  outros  processos  envolvidos  no 
 âmbito  de  serviços  ecossistêmicos.  A  vista  disso,  a  pesquisa  teve  por  objetivo  caracterizar  a  relação  entre  a 
 precipitação,  resistência  mecânica  à  penetração,  umidade,  densidade  e  infiltração  de  água  no  solo  em  uma 
 área  anteriormente  utilizada  como  pasto  e,  posteriormente,  substituída  por  três  usos  diferentes:  Eucalyptus 
 sp,  Sistema  Agroflorestal  Biodiverso  Sucessional  e  Fragmento  Florestal  em  sucessão  secundária,  em  um 
 esforço para compreender a relação desses ecossistemas com a recuperação físico-hídrica dos solos. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  área  de  estudo  é  pertencente  à  Universidade  Federal  de  São  Carlos  –  Campus  Sorocaba,  localizada  no 
 km  110  da  Rodovia  João  Leme  dos  Santos.  A  região  de  Sorocaba  é  formada  pela  transição  de  Mata 
 Atlântica  e  Cerrado,  caracterizada  como  Floresta  Estacional  Semidecidual  (KORTZ,  2009).  O  estudo  foi 
 conduzido  em  diferentes  coberturas  vegetais  caracterizado  na  Figura  1,  sendo  A:  talhão  de  Eucalyptus  sp 
 (espaçamento  3  x  2,  e  idade  aproximada  de  6  anos),  B:  Sistema  Agroflorestal  Biodiverso  Sucessional 
 (implantado  há  6  anos)  e  C:  Fragmento  Florestal  em  sucessão  secundária  (espaçamento  3  x  2  e  idade 
 aproximada de 10 anos). 



 Figura 1.  Localização dos tratamentos na área de estudo.  (FONTE: GOOGLE EARTH) 

 Os  tratamentos  são  adjacentes  uns  aos  outros  (distantes  à  100  metros,  aproximadamente)  e  as  variáveis 
 bióticas  e  abióticas  foram  coletadas  no  mesmo  momento,  permitindo  assim  uma  comparação  confiável 
 entre  tratamentos.  Uma  característica  comum  a  esses  três  tratamentos  é  que  seu  uso  anterior  foi  o  pasto  e 
 todos  estão  alocados  na  mesma  vertente  da  microbacia.  Cada  tratamento  com  a  dimensão  de  20  x  20  m, 
 onde  os  dados  de  precipitação  e  umidade  foram  monitorados  mensalmente,  no  período  de  dezembro  de 
 2020 a setembro de 2021. 

 O  acompanhamento  da  chuva  ao  longo  do  período  de  avaliação  foi  realizado  por  meio  da  quantificação  de 
 precipitação  acumulada  na  estação  meteorológica  localizada  no  campus  da  Universidade.  Para  o 
 monitoramento  da  precipitação  interna,  foram  instalados  3  pluviômetros  à  1,20  m  do  solo  em  cada 
 tratamento,  totalizando  9  pluviômetros.  Os  dados  de  umidade  mensais  do  solo  foram  obtidos  na 
 profundidade  de  0-20cm,  a  partir  de  quatro  amostras  aleatórias  em  cada  parcela,  com  anéis  volumétricos 
 metálicos  de  100cm³  para  obtenção  de  amostras  não  deformadas  e  seu  peso  obtido  em  balança  de  precisão. 
 A  determinação  da  umidade  do  solo  foi  realizada  pelo  método  termogravimétrico  (Donagema  2011),  o  qual 
 consiste  na  pesagem  da  massa  fresca  recém-coletada  e  seca  após  24  horas  em  estufa  de  circulação  forçada 
 de  105°C  a  110°C.  Os  dados  foram  submetidos  ao  software  de  estatística  RStudio,  realizando  teste  de 
 comparação de médias (Teste de Tukey) a 5%. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  precipitação  externa  mensal  variou  de  0,8  mm  em  agosto  a  164  mm  em  fevereiro,  de  acordo  com  as 
 variações  observadas  ao  longo  do  ano  de  um  inverno  seco  e  verão  chuvoso  (Figura  2.).  As  medianas  da 
 precipitação  nas  coberturas  vegetais  mantiveram  valores  próximos  ao  longo  do  experimento,  considerando 
 as características específicas de cada parcela com suas formações florestais. 

 No  Plantio  de  Eucalyptus  sp.  foi  observado  maior  homogeneidade  na  entrada  de  luz  devido  a  precisão  no 
 espaçamento  de  plantio  de  cada  indivíduo  e  pelo  fato  de  se  tratar  de  uma  única  espécie  distribuída  na 
 mesma  parcela.  Consideravelmente,  a  cobertura  do  solo  no  tratamento  A  se  manteve  distribuída  de  forma 
 uniforme, marcadas apenas pela redução de serapilheira nos meses de estiagem. 

 No  Sistema  Agroflorestal,  devido  a  maior  diversidade  de  espécies  de  culturas  anuais  em  relação  às  espécies 
 florestais,  foi  observado  maior  ocupação  do  solo  por  gramíneas  Brachiaria  sp.,  facilitadas  pelas  extensas 
 áreas de luminosidade marcadas nas entrelinhas da parcela. 

 Já  no  Fragmento  Florestal  em  Sucessão  Secundária,  devido  à  presença  de  espécies  florestais  secundárias 
 iniciais  e  tardias,  o  preenchimento  do  dossel  a  partir  da  maior  amplitude  de  de  diâmetro  de  copa  permitiu 
 menor incidência de luminosidade na parcela. Consideravelmente, o Fragmento 



 Florestal,  apresentou  melhor  percepção  de  microclima  em  relação  aos  demais  tratamentos,  oque  pode  ser 
 relacionado  diretamente  com  as  maiores  variações  de  precipitações  internas  devido  à  menor  evaporação  da 
 água dos pluviômetros ao longo dos dias ensolarados. 

 A  maior  variabilidade  foi  analisada  no  mês  de  março  para  o  Sistema  Agroflorestal  e  Fragmento  florestal,  o 
 que pode ser explicado pela densa cobertura vegetal das espécies arbóreas distribuídas na parcela. 

 Figura 2.  Dados da estação meteorológica, precipitação  mensal acumulada nos meses do experimento. 

 Os  valores  percentuais  da  umidade  do  solo  ao  longo  do  experimento  foram  proporcionais  a  quantidade  de 
 água  acumulada  nos  pluviômetros,  indicando  boa  retenção  de  água  no  solo  nos  dias  ensolarados.  A 
 umidade  foi  mais  elevada  nos  meses  com  maior  precipitação,  em  destaque  para  o  mês  de  janeiro  nos  3 
 tratamentos  (Tabela  3.),  registrando  percentual  médio  de  40,27%  no  Fragmento  Florestal,  seguido  pelo 
 Sistema Agroflorestal (36,59%) e  Eucalyptus  sp. (34,05%). 

 No mês de março, o percentual de umidade foi inferior a 3% em ambas coberturas vegetais, sendo 2,42 
 %  de  umidade  do  solo  no  Eucalyptus  sp,  1,61%  no  SAF  e  2,50  no  Fragmento  Florestal,  enquanto  a 
 precipitação  média  acumulada  foi  de  109,0  mm,  109,7mm  e  121,8mm  respectivamente  para  cada 
 tratamento.  No  mês  de  fevereiro,  a  média  da  umidade  no  Fragmento  Florestal  diferiu  estatisticamente  no 
 teste  de  tukey  com  significância  de  5%  em  relação  às  demais  coberturas,  caracterizando  uma  ótima 
 resposta  em  relação  ao  período  chuvoso  de  elevadas  precipitações.  Ressaltando  a  importância  da 
 restauração  florestal  para  a  melhor  recuperação  do  solo,  pois  o  percentual  de  umidade  se  relaciona 
 diretamente  a  quantidade  de  cobertura  do  solo  provinda  da  serapilheira.  Em  Dezembro,  a  taxa  de  umidade 
 do  solo  no  Eucalyptus  sp.  foi  inferior  a  20%,  enquanto  os  valores  quantificados  nos  demais  tratamentos 
 foram acima de 20%. 

 Tabela  3.  Médias  da  umidade  e  desvio  padrão  nos  tratamentos,  A  (  Eucalyptus  sp.),  B  (Sistema 
 Agroflorestal) e C (Fragmento Florestal), entre os meses de dezembro/2020 a setembro/2021. 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  resultados  obtidos  concluíram  que  ambas  coberturas  vegetais  são  indicadas  para  a  restauração  e  uso  do 
 solo,  considerando  o  SAF  como  área  produtiva  em  equilíbrio  com  o  ecossistema,  garantindo  a  diversidade 
 de  fauna  e  flora.  A  umidade  do  solo  foi  proporcional  à  precipitação  de  água  acumulada  nos  meses 
 chuvosos e secos. 
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 Resumo 

 A  radiação  solar  é  fundamental  no  planejamento  de  sistemas  produtivos.  As  diferentes  estruturas  de  copas,  dada  a  diversidade 
 de  espécies,  variabilidade  genética  e  às  respostas  das  plantas  aos  diferentes  ambientes,  modifica  a  interceptação  e  o  uso  da 
 radiação  como  também  regula  sua  disponibilidade  para  os  estratos  inferiores  do  dossel.  Assim,  implementar  arranjos  de 
 Sistemas  Agroflorestais  mais  eficientes  é  um  desafio.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  comparativamente  a  radiação 
 solar  transmitida  através  do  dossel  das  árvores  de  eucalipto  em  dois  sistemas  de  plantio:  Sistema  Agroflorestal  em  ondas  (  SAF 
 OndA  )  e  Monocultivo  .  O  plantio  temporal  do  SAF  foi  feito  de  modo  a  criar  uma  estrutura  tridimensional  para  o  melhor 
 aproveitamento  da  radiação  solar  pelas  plantas.  Para  estimar  a  radiação  solar  transmitida  (RST)  foram  tiradas  fotografias  do 
 dossel  em  três  angulações  solares  (30°,  60°  e  90°)  ao  longo  das  quatros  estações  do  ano.  Os  valores  de  RST,  entre  as  estações, 
 ângulos  e  tratamentos,  variaram  entre  19,77%  a  66,04%.  Além  disso,  o  SAF  OndA  ,  para  a  maioria  das  estações  do  ano, 
 favoreceu  a  máxima  transmissão  da  radiação  nas  menores  elevações  solares  (30°:  40,71%  Onda  Curta  /inverno;  60°:  63,94% 
 Onda  Longa  /verão),  enquanto  que  no  Monocultivo  a  máxima  transmissão  foi  à  90°  (66,04%/verão).  Desse  modo,  o 
 deslocamento  vertical  das  copas  permitiu  ao  mesmo  tempo,  uma  maior  penetração  da  radiação  solar  e  uma  cobertura 
 diferenciada,  possibilitando  uma  maior  interceptação  para  menores  elevações  solares.  Com  isso,  conformou-se  um  dossel 
 ondulatório  capaz  de  permitir  uma  melhor  transmitância  da  radiação  e  assim  possibilitar  um  melhor  uso  da  mesma  pelo 
 sub-bosque. 

 Palavras-chave:  Energia solar; Transmissividade; Consórcio;  Eucalipto 

 INTRODUÇÃO 

 A  radiação  solar  é  o  fator  mais  importante  para  o  sequestro  de  carbono  e  crescimento  das  plantas 
 influenciando  diretamente  sua  morfologia,  anatomia  e  fisiologia,  assim  como  seu  aumento  em  biomassa  e 
 desenvolvimento  (Ackerly,  1997).  Para  permanecerem  vivas  as  plantas  precisam  se  ajustar  às  diferentes 
 condições  ambientais  em  que  vivem.  No  entanto,  o  ambiente,  dado  os  estímulos  recebidos  e  as  respostas 
 fisiológicas  das  plantas,  também  se  modifica.  Desse  modo,  entender  as  interações  entre  planta-ambiente  é 
 fundamental  para  o  desenvolvimento  e  planejamento  dos  sistemas  produtivos  (Monteith,  1973).  Além 
 disso,  as  diferentes  estruturas  de  copas  atuam  no  modo  como  a  radiação  solar  é  interceptada  e  utilizada 
 pelas  plantas.  Nesse  sentido,  o  formato  da  copa  irá  determinar  a  quantidade  de  energia  luminosa  disponível 
 às  plantas  situadas  no  sub-bosque  da  vegetação,  de  modo  a  influenciar  a  composição  de  espécies  abaixo  do 
 dossel (Righi et al., 2016). 

 Os  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  são  sistemas  de  uso  da  terra  que  combinam,  em  diferentes  escalas 
 temporais  e  espaciais,  espécies  anuais  e  perenes,  bem  como  animais  (Nair,  1989).  Dada  a  diversidade  de 
 estruturas  de  dosséis  vegetativos  existentes  (Valladares  e  Niinemets,  2007),  o  planejamento  de  desenhos 
 agroflorestais  apropriados  aos  diferentes  locais  se  torna  complexo  e  desafiador.  Nesse  sentido,  há 
 necessidade  de  aprimorar  os  estudos  relacionados  a  interceptação  e  uso  da  radiação  solar,  levando  em 
 consideração  as  modificações  espaço-temporais  das  estruturas  vegetativas,  para  poder  predizer  as  respostas 
 das  plantas  e  contribuir  com  o  planejamento  de  SAFs  mais  dinâmicos  e  adequados  (Righi,  2009).  Este 
 mesmo  autor  acredita  ser  possível  o  desenvolvimento  de  estruturas  com  maiores  possibilidades  absortivas, 
 por  meio  do  desenho  da  estrutura  de  sistemas  produtivos.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  estimar  a 
 radiação  solar  transmitida  através  do  dossel  das  plantas  de  eucalipto  plantados  em  diferentes  sistemas  de 
 plantio:  Sistema  Agroflorestal  em  ondas  (  SAF  OndA  )  e  Monocultivo  ,  de  modo  a  verificar, 
 comparativamente,  a  capacidade  de  penetração  da  energia  solar  no  interior  de  ambos  os  sistemas,  bem 
 como  o  potencial  da  estrutura  em  ondas  do  SAF  em  transmitir  energia  solar  aos  estratos  inferiores  do 
 dossel. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  trabalho  foi  realizado  na  Estação  Experimental  de  Ciências  Florestais  (Anhembi/SP).  Os  eucaliptos 
 (COP-1277:  híbrido  de  E.  grandis  x  E.  camaldulensis  )  foram  plantados  no  espaçamento  3x2  m  em  três 
 tratamentos:  Onda  Curta  ,  Onda  Longa  e  Monocultivo  ,  sendo  as  linhas  dispostas  na  direção  norte-sul.  Com 
 o  intuito  de  incorporar  as  dimensões  altura  e  tempo  nos  Sistemas  Agroflorestais,  Righi  (2009,  2014)  propôs 
 o  plantio  de  árvores  escalonadas  temporalmente,  formando  uma  estrutura  de  copa  diferenciada,  a  fim  de 
 aumentar  a  eficiência  de  captação  e  aproveitamento  da  energia  solar.  Nesse  sentido,  os  plantios  anuais  das 
 linhas  de  eucalipto  no  SAF  OndA  iniciaram  em  outubro/2011  (Ano  1)  e  encerraram  em  março/2018  (Ano 
 7).  Assim,  criou-se  uma  distância  entre  as  linhas  de  árvores  do  Ano  1  de  24  metros  (  Onda  Curta  )  e  de  42 
 metros  (  Onda  Longa  ).  Para  cada  linha  plantada  no  SAF  ,  um  bloco  de  Monocultivo  com  mesma  idade 
 também  foi  plantado  (Figura  1a).  A  área  total  do  experimento  era  de  10  ha  e  os  tratamentos  foram 
 distribuídos  em  quatro  blocos  casualisados.  Ao  longo  dos  anos  foi  cultivado  no  SAF  :  mandioca  (  Manihot 
 esculenta  L.  Crantz.),  abóbora  (  Cucurbita  moschata  Duchesne  ex  Poir.),  capim  (  Brachiaria  decumbens  L.) 
 e urucum (  Bixa orellana  L.) - para maiores detalhes,  ver Bartra (2016) e Ribeiro (2020). 

 Para  estimar  a  radiação  solar  transmitida  (RST)  pelas  copas  foram  tomadas  fotografias  do  dossel  dos 
 eucaliptos  em  diferentes  ângulos  de  elevação  solar  (elevação  do  sol  ao  longo  do  dia),  sendo  eles:  30°,  60°  e 
 90°.  Para  tanto,  em  diferentes  épocas  do  ano  (inverno  -  setembro/2020;  primavera  -  outubro/2020;  verão  - 
 janeiro/2021  e;  outono  -  abril/2021),  foi  posicionada  uma  câmera  fotográfica  (Canon  modelo  EOS  7D; 
 lente:  EF  24-70  mm  f/2.8L  II  USM)  entre  as  linhas  de  plantio  de  modo  a  ficar  sempre  direcionada  ao 
 centro  dos  renques.  Ademais,  os  ângulos  solares  foram  determinados  com  o  auxílio  de  um  transferidor  e 
 pêndulo  que  foram  acoplados  ao  conjunto  câmera  e  tripé  (Figura  1b).  Todas  as  fotografias  foram  tiradas  no 
 período  da  manhã  (10-12  horas)  e  analisadas  utilizando-se  o  software  Gap  Light  Analyzer  vs.2  para  a 
 estimativa  da  RST.  A  homogeneidade  da  variância  foi  examinada  pelo  teste  Box-Cox,  assim  como  a 
 normalidade  dos  dados,  pelo  teste  de  Shapiro  Wilk.  Foi  realizada  a  análise  de  variância  (Teste  F)  dos 
 resultados obtidos, bem como o teste de Tukey a 5% de probabilidade (Zar, 2010). 

 Figura 1.  Desenhos esquemáticos  a)  experimento  SAF OndA  e;  b)  aparelhos utilizados na coleta das 
 fotografias. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As  análises  das  fotografias  revelaram  que  no  período  do  inverno  a  transmissão  da  radiação  solar  à  30°  foi 
 de  40,71%  no  Onda  Curta  ,  35,85%  no  Onda  Longa  e  de  28,90%  no  Monocultivo  .  A  diferença  entre  os 
 tratamentos  foi  altamente  significativa  (P<0,01).  Além  disso,  na  angulação  de  60°,  a  transmissão  da 
 radiação  solar  nos  tratamentos  em  SAF  (  Onda  Curta  :  52,96%  e  Onda  Longa  :  60,53%),  também  foi 
 significativamente  (P<0,01)  maior  em  comparação  ao  tratamento  convencional  (  Monocultivo  :  38,40%), 
 sendo,  respectivamente,  1,38  e  1,58  vezes  mais  transmitida.  Essa  maior  penetração  de  luz  no  interior  dos 
 tratamentos  em  SAF  pode  ser  vantajosa  às  culturas  consorciadas  com  os  eucaliptos,  principalmente  nesse 
 período  em  que  a  quantidade  e  intensidade  da  radiação  solar  é  menor  (inverno  no  Hemisfério  Sul).  Por 
 outro  lado,  na  elevação  solar  de  90°  (sol  a  pino),  a  penetração  da  radiação  no  sub-bosque  dos  sistemas  foi 
 significativamente  menor  nos  tratamentos  Onda  Curta  (48,42%)  e  Longa  (51,45%)  em  relação  ao 
 Monocultivo  (59,52%). Diferentemente do observado  anteriormente, a radiação solar 



 transmitida  pelo  dossel  das  árvores,  na  estação  da  primavera  à  30°,  foi  semelhante  entre  os  tratamentos 
 Monocultivo  (29,05%)  e  Onda  Longa  (32,17%).  Sendo  assim,  a  transmissão  da  radiação  no  tratamento 
 Onda  Curta  (39,19%),  na  mesma  angulação,  foi  em  média  1,28  maior  em  comparação  aos  demais.  De 
 outro  modo,  a  transmissividade  da  radiação  solar  na  angulação  de  60°,  foi  semelhante  entre  os  tratamentos 
 Onda  Curta  (54,54%)  e  Longa  (61,41%),  e  significativamente  menor  no  Monocultivo  (43,33%).  Por  fim, 
 na  angulação  de  90°,  apenas  observou-se  diferenças  estatísticas  entre  os  valores  de  RST  do  Onda  Curta 
 (50,10%)  e  Monocultivo  (65,78%),  de  modo  que,  a  transmissividade  da  radiação  no  plantio  convencional 
 foi  1,31  vezes  maior  em  relação  ao  plantio  escalonado  no  tempo  (  Onda  Curta  ),  o  que  demonstra  a 
 ineficiência  dos  sistemas  monoculturais  dada  alta  perda  de  energia.  Tal  energia  poderia  ser  melhor 
 direcionada às plantas cultivadas como nos SAFs. 

 No  período  do  verão  (janeiro/2021),  a  radiação  solar  transmitida  à  60°  nos  tratamentos  foi  de  63,94%  no 
 Onda  Longa  ,  53,06%  no  Onda  Curta  e  de  43,69%  no  Monocultivo  .  Nesse  sentido,  a  penetração  da  energia 
 solar  através  do  dossel  no  Onda  Longa  foi  significativamente  maior  (P<0,01)  do  que  nos  demais 
 tratamentos  (1,21  e  1,46  vezes  maior,  respectivamente).  Esse  padrão  também  foi  observado  no  período  do 
 outono,  de  modo  que  na  angulação  de  60°,  a  transmissão  da  energia  solar  no  Onda  Longa  (55,37%)  foi  em 
 média  1,36  maior  em  comparação  aos  demais  tratamentos  (  Onda  Curta  :  43,12%  e  Monocultivo  :  38,39%). 
 Nas  demais  angulações  (30°  e  90°),  em  ambas  as  estações  (verão  e  outono),  a  transmissão  da  radiação  foi 
 semelhante  entre  os  sistemas  (P>0,05).  Ademais,  em  todas  as  estações  do  ano,  foi  possível  observar  que 
 nos  tratamentos  em  SAF  (  Onda  Curta  e  Longa  )  a  maior  transmissividade  da  radiação  solar  foi  na 
 angulação  de  60°.  Isso  pode  estar  relacionado  com  a  escala  temporal  de  plantio  das  linhas  de  árvores,  isto 
 é,  a  defasagem  de  altura  total  entre  uma  planta  e  outra.  Os  dados  estimados  de  radiação  solar  transmitida 
 nesse  estudo  corroboram  com  aqueles  medidos  por  Ribeiro  (2020),  em  que  a  disponibilidade  da  irradiância 
 solar  ao  urucuzeiro,  plantado  entre  as  linhas  de  eucalipto  (com  idades  entre  2  a  8  anos),  ao  longo  do  ano 
 variou  entre  27%  a  61,20%.  Para  o  autor,  dada  a  alta  disponibilidade  de  irradiância  no  sub-bosque  do 
 sistema  SAF  OndA  ,  o  plantio  do  urucum  entre  as  linhas  temporais  dos  eucaliptos  pode  ser  promissor, 
 sobretudo  entre  aquelas  em  que  a  radiação  solar  disponível  foi  acima  de  50%.  Apesar  de  não  terem  sido 
 realizadas  medições  da  quantidade  de  radiação  solar  disponível  às  culturas  intercalares  do  SAF  OndA  ao 
 longo  dos  anos  do  experimento,  por  ser  um  sistema  dinâmico  e  tridimensional,  foi  possível  observar  uma 
 grande  quantidade  de  radiação  solar  no  interior  desse  sistema,  o  que  possibilitou  que  o  capim  Brachiaria 
 decumbens  L.,  uma  planta  C4  altamente  dependente  de  grandes  quantidades  de  energia  solar,  crescesse  e  se 
 desenvolvesse  bem,  mesmo  sob  as  copas  do  eucalipto.  Para  mais  detalhes  sobre  o  desempenho  do  capim 
 nesse sistema consultar Bartra (2016). 

 A  radiação  solar  é  o  fator-chave  para  o  desenvolvimento  dos  SAFs,  visto  que  os  diferentes  componentes 
 presentes  atenuam  grande  e  seletivamente  a  radiação.  Desse  modo,  a  estrutura  do  dossel  e  a  distribuição 
 dos  ramos  e  folhas  das  plantas  interferem  diretamente  no  processo  de  fotossíntese  e  por  consequência,  na 
 sua  produtividade  (Bernardes,  1987).  Para  Ong  et  al.,  (1996)  compreender  a  captação  dos  recursos 
 disponíveis  nos  SAFs  é  uma  forma  de  projetar  as  melhores  combinações  das  espécies,  distribuição  espacial 
 e  temporal  das  plantas,  bem  como  a  densidade  e  a  gestão  do  plantio.  Devido  a  isso,  no  planejamento  de 
 SAFs,  a  disponibilidade  e  a  competição  por  luz  entre  as  espécies  devem  ser  consideradas.  A  partir  dos 
 resultados  encontrados  neste  estudo,  o  desenvolvimento  de  estruturas  absortivas,  como  a  do  SAF  OndA  , 
 bem  como  a  incorporação  do  híbrido  COP-1277  nesses  sistemas  parecem  ser  alternativas  promissoras, 
 visto  que,  tanto  o  dossel  ondulatório  quanto  o  eucalipto  utilizado,  dada  sua  copa  rala  e  índice  de  área  foliar 
 baixo  (Filho  e  Santos,  2013),  condicionam  maior  transmissão  da  radiação  solar  no  sub-bosque,  permitindo 
 assim,  a  incorporação  de  outras  espécies  no  sistema,  como  também  foi  verificado  por  Fontan  (2007).  O 
 autor  observou  que  a  transmissividade  da  radiação  solar  do  híbrido  COP-1277,  com  15  meses  de  idade, 
 pode  chegar  na  ordem  de  80,7%,  principalmente  se  a  desrama  artificial  for  realizada.  Para  o  autor,  a  alta 
 transmissividade  do  híbrido  E.  grandis  x  E.  camaldulensis  pode  beneficiar  as  culturas  agrícolas  ou 
 pastagens  consorciadas.  Desse  modo,  parece  claro  que  há  um  excedente  energético  não  utilizado,  recurso 
 valioso  às  plantas,  quando  o  eucalipto  é  plantado  em  sistemas  convencionais.  Sendo  assim,  cultivá-lo  em 
 SAFs  pode  ser  uma  melhor  alternativa  para  aproveitar,  de  modo  mais  eficiente,  a  energia  solar  disponível. 
 O  emprego  desta  técnica  de  plantio  (Righi,  2009,  2014)  permitiu  ao  mesmo  tempo  uma  modificação  do 
 ângulo  de  incidência  solar  nas  árvores,  favorecendo  em  muito  o  crescimento  daquelas  mais  expostas  (ver 
 estudo  de  Ribeiro  e  Righi,  2019),  e  ao  mesmo  tempo  uma  maior  penetração  da  radiação  solar  no  interior  do 
 sistema favorecendo também o crescimento das culturas associadas. 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  estrutura  tridimensional  do  SAF  OndA  permitiu  uma  maior  penetração  da  radiação  nas  menores 
 angulações  solares  ao  longo  das  estações  do  ano  (máxima  transmissão  à  30°:  40,71%  Onda  Curta  /inverno 
 e;  à  60°:  63,94%  Onda  Longa  /verão),  enquanto  que  no  Monocultivo  a  maior  penetração  foi  sempre  a  90° 
 (máxima  transmissão:  66,04%  no  verão).  Isso  indica  que  incorporar  as  dimensões  altura  e  tempo  aos  SAFs, 
 de  modo  a  criar  uma  estrutura  ondulatória  do  dossel,  pode  proporcionar  uma  modificação  do  ângulo  de 
 incidência  solar  nas  árvores  favorecendo  a  maior  captação  e  uso  da  radiação  pelas  plantas  que  compõem  o 
 sistema.  Desta  maneira,  o  SAF  OndA  ajudou  a  quebrar  o  paradigma  dos  sistemas  produtivos  nos  trópicos 
 ao  permitir  uma  maior  penetração  da  radiação  solar  em  pequenas  elevações  do  sol  (manhã  e  tarde)  e 
 reduzir  sua  entrada  nas  horas  mais  quentes  do  dia  (meio  dia,  90°).  Assim,  a  estrutura  em  ondas  do  sistema 
 permitiu  o  maior  crescimento  das  árvores  como  também  a  produção  das  culturas  associadas  -  problema 
 recorrente  no  desenho  de  SAFs.  Além  disso,  a  grande  porcentagem  de  radiação  transmitida  nos 
 Monocultivos  (na  ordem  de  66%  no  verão  à  90°)  demonstrou  a  ineficiência  desses  sistemas  no 
 aproveitamento da energia radiante disponível. 
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 Resumo 
Os Sistemas Agroflorestais (SAF) são reconhecidamente modelos 
de exploração de solos que mais se aproximam 

 ecologicamente  da  floresta  natural  e,  por  isso,  considerados  como  importante  alternativa  de  uso  sustentado  do  ecossistema 
 tropical  úmido.  Os  aspectos  morfológicos  da  espécie  florestal  presente  nesse  sistema  são  fatores  relevantes,  dada  a  interação 
 com  os  demais  componentes  do  SAF.  O  Objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  efeito  de  borda  de  plantas  de  cedro  (  Cedrela 
 fissilis  )  e  mogno  (  Swietenia  macrophylla  )  nos  danos  causados  pela  broca-das-meliáceas  Hypsipyla  grandella  (Zeller) 
 (Lepidoptera:  Pyralidae)  aos  componentes  arbóreos  localizadas  no  interior  do  SAF  em  uma  propriedade  na  região  do 
 Recôncavo  da  Bahia.  Neste  contexto  os  SAFs  podem  ser  uma  nova  alternativa  de  produção,  favorecendo  a  diminuição  da 
 pressão  de  desmatamento  sobre  novas  áreas  ainda  cobertas  pela  floresta,  geração  de  emprego  e  renda,  fixação  do  homem  no 
 campo  e  dinamização  da  economia  local.  O  efeito  de  bordadura  pode  intervir  na  diferença  de  comportamento  entre  as  plantas 
 externas  e  as  mais  internas  das  áreas  plantadas.  Foram  avaliados  a  sobrevivência,  a  altura,  DAP,  número  de  bifurcações  nas 
 plantas  de  cedro  e  mogno  localizadas  no  interior  e  na  bordadura  do  SAF.  Constatou-se  que  as  plantas  do  interior  foram  pouco 
 afetadas  pela  broca.  O  mogno  no  interior  apresentou  índice  de  sobrevivência  de  86%  com  crescimento  uniforme  quando 
 comparado  ao  mogno  da  bordadura  (33%).  Concluiu-se  que  o  cedro  e  mogno  plantado  na  bordadura,  sofreram  ataques 
 intensos  da  broca-das-meliáceas,  exercendo  a  função  de  proteção  para  para  as  meliáceas  susceptíveis  ao  ataque  no  interior  do 
 SAF e outra espécies. 

 Palavras-chave:  Madeiras; Praga-florestal; Componente  Arbóreo, Broca-das-meliáceas 

 INTRODUÇÃO 

 O  sistema  agroflorestal  (SAF)  deve  ser  compreendido  como  um  modelo  de  produção  que  visa 
 associar  o  cultivo,  ou  o  manejo,  de  espécies  arbóreas  integradas  com  culturas  agrícolas  na  presença  ou 
 ausência  de  animais  em  uma  mesma  unidade  de  área,  de  forma  simultânea  ou  escalonada  ao  longo  do 
 tempo (Nair, 1993). 

 Dentre  as  inúmeras  funções  e  benefícios  que  são  gerados  pelos  SAF,  destacam-se  melhorias  na 
 fertilidade  e  estrutura  física  do  solo,  das  condições  microclimáticas  e  ecológicas  para  produção  das 
 culturas,  além  de  adicionar  múltiplos  produtos  na  área  de  cultivo,  com  possíveis  aumentos  na  produção 
 total por unidade de área (Santiago  et al  ., 2013;  Stone  et al  ., 2015). 

 Existem  vários  modelos  de  SAF,  os  quais  podem  apresentar  diversas  combinações  e 
 estruturações  entre  os  seus  componentes  (arbóreo,  agrícola,  forrageiro  e  ou  animais).  Dessa  maneira,  todas 
 as  variáveis  individuais  de  cada  um  dos  componentes  devem  ser  consideradas,  sobretudo  as  características 
 morfológicas  do  componente  arbóreo,  pois  a  escolha  equivocada  da  espécie  arbórea  pode  comprometer 
 aspectos  técnicos  cruciais  para  a  viabilidade  de  todo  o  sistema.  A  broca  Hypsipyla  grandella  é  considerada 
 uma  das  mais  sérias  pragas  das  florestas  tropicais,  sendo  seu  principal  dano  a  destruição  do  broto  terminal 
 em  mudas  e  árvores  novas  devido  à  entrada  e  escavação  de  galerias  pelas  larvas,  acarretando  uma  série  de 
 prejuízos que interferem no crescimento, desenvolvimento e produtividade das árvores atacadas. 

 A  formação  de  fragmentos  florestais  causa  o  chamado  “efeito  de  borda”.  O  efeito  de  borda  se 
 traduz  no  aumento  da  intensidade  e  frequência  de  distúrbios,  com  aumento  da  insolação,  uma  maior 
 incidência  de  ventos  quentes  e  secos  e  na  redução  da  umidade  relativa  do  ar  e  do  solo  nas  áreas  de  borda  de 
 uma  floresta  em  comparação  com  as  de  interior  dos  ecossistemas  fragmentados  (ARONSON;  DURIGAN; 
 BRANCALION,  2011).  As  florestas  fragmentadas  sofrem  com  efeito  de  borda  de  diversas  formas, 
 incluindo  alterações  abióticas,  na  abundância  das  espécies  e  em  processos  ecológicos  (Laurance; 
 Vasconcelos, 2009). 



 O  objetivo  do  presente  estudo  foi  verificar  a  influência  do  efeito  de  borda  no  ataque  da  broca- 
 das  meliáceas  (lepibroca)  a  espécies  implantadas  em  um  Sistema  Agroflorestal  implantada  no  Recôncavo 
 da Bahia. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Descrição  do  Sistema  Agroflorestal:  A  área  em  que  hoje  se  localiza  o  SAFs  era  uma  área  destinada  para 
 pastagem  e,  há  cerca  de  12  anos,  a  área  foi  sendo  reflorestada  começando  pelo  Açaí,  sendo  sucedido  pelo 
 restante  das  culturas,  implantando  assim  um  SAFs,  o  qual  é  caracterizado  como  sequencial  e 
 agrossilvicultural,  visto  que  há  uma  sequência  no  modo  de  plantio  e  uma  combinação  de  componentes 
 arbóreos e cultivos agrícolas. 

 A  área  experimental  está  localizada  na  zona  rural  da  cidade  de  Sapeaçu  -  BA¸  a  77  km  de 
 Salvador  -  BA.  O  município  compõe  o  Recôncavo  Baiano,  tem  aproximadamente  117  km²  de  extensão, 
 situado  a  207  metros  de  altitude,  com  coordenadas  geográficas  de  Latitude  12°  43’  34’’  Sul  e  Longitude 
 39°  10’  45’’  Oeste.  Possui  clima  tropical  e  temperatura  média  de  23°C.  A  média  anual  de  pluviosidade  é 
 cerca de 1066 mm, sendo essa significativa ao longo do ano. 

 O Sistema Agroflorestal estudado possui uma área de quatro hectares tipo “Taungya” 
 composto das espécies florestais de valor comercial com oito anos de idade:  mogno (  Swietenia 
 macrophylla  King.); cedro (  Cedrela fissilis  Vell),  toona (  Toona ciliata  M. Roem.) e cedro-vermelho 
 (  Cedrela odorata  L.), que foram combinadas com algumas  espécies como: cacau  Theobroma cacau  L.; 
 jacarandá-da-bahia (  Dalbergia nigra  (Vell.) Allemão  ex Benth.); pau-brasil (  Paubrasilia echinata  Lam), 
 jatobá (  Hymenaea courbaril  L.); nim (  Azadiractha  indica  juss.); teca (  Tectona grandis  L.f.); sibipiruna 
 (  Caesalpinia peltophoroides);  Licuri (  Syagrus coronata  (Martins) Beccari; açaí (  Euterpe oleracea  Mart.); 
 graviola (  Annona muricata  L.); caju (  Anacardium occidentale  L.) e com culturas de ciclo curto como 
 mandioca (  Manihot esculenta  Crantz); milho (  Zea mays  L.)  e  amendoim (  Arachis hypogaea  L.). 

 Dados  Avaliados:  Foram  realizadas  medidas  de  sobrevivência,  altura,  DAP  (diâmetro  altura  do  peito)  das 
 árvores  de  meliáceas  (cedro,  cedro-vermelho,  toona  e  mogno  brasileiro)  da  bordadura  e  no  interior  do  SAF 
 num  total  de  30  arvores  de  cada  espécie.  A  altura  das  árvores  foi  medida  com  vara  métrica  e  o  DAP  com 
 régua  dendrométrica.  Avaliou-se  também  o  grau  e  características  do  ataque  da  broca  H.  grandella  nas 
 plantas de meliacea localizadas na bordadura e no interior do SAF. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com o aumento da distância da borda para o interior do SAF, é possível observar pouco ataque da  Hypsipyla 
 grandella  no cedro (7%) e um médio ataque no mogno  (18%) comparativamente as árvores da bordadura 
 onde se observou que a mortalidade do cedro se aproximou do 100%. O cedro-vermelho também apresentou 
 o mesmo comportamento sendo um ataque de 4% nas bordas e 1% no interior do SAF. 

 De  acordo  com  os  dados  observados,  o  mogno  no  interior  do  sistema  agroflorestal,  apresentou  índice  de 
 sobrevivência  com  valor  superior  a  80%  enquanto  nas  bordas  esta  sobrevivência  foi  de  apenas  20% 
 conforme  Figura  1.  Segundo  Carvalho  (2007),  o  mogno  apresenta  índice  de  sobrevivência  de  85-  95%, 
 quando  plantado  em  sítios  abertos.  Para  Carréra  et  al  (2015)  em  regime  de  plantio,  o  mogno  apresenta 
 razoável  índice  de  sobrevivência  (60%).  Neste  trabalho  o  alto  índice  de  sobrevivência  do  mogno  no  interior 
 do  sistema  pode  ser  atribuído  ao  número  de  árvores  da  bordadura  que  funcionaram  como  árvores  armadilhas 
 evitando  que  posturas  de  Hypsipyla  grandella  (broca-das-meliáceas)  fossem  feitas  nas  árvores  do  interior  do 
 SAF.  Quando  se  analisa  o  índice  de  sobrevivência  das  espécies  dentro  do  sistema  agroflorestal  como  um 
 todo, observa-se melhor desempenho de sobrevivência do mogno. 

 Pesquisas  sobre  o  efeito  de  barreiras  naturais  no  controle  de  ataque  de  pragas,  realizadas  com  outras 
 meliáceas  no  município  de  Igarapé-Açu,  evidenciaram  que  a  espécie  Toona  ciliata  ,  consorciada  com  S. 
 macrophylla  ,  funcionou  como  barreira  biológica  controlando  o  ataque  H.  grandella  (Costa,  2000). 
 Resultados  similares  foram  obtidos  por  Batista  (2005)  em  estudos  realizados  com  mogno  consorciado  com 
 T. ciliata  em Aurora do Pará. 

 Em  seu  trabalho  Silva  (2007)  concluiu  que  o  ataque  de  Hypsipyla  grandella  afetou  o  crescimento  em  altura 
 e  diâmetro  de  forma  negativa  e  favoreceu  a  ocorrência  de  bifurcação  e  de  mortalidade  das  plantas  de  mogno 
 no  plantio  homogêneo  e  em  plantios  mistos  com  nim,  sendo  que  nestes  últimos  plantios  os  danos  foram 
 menores, o que corroborou com este trabalho, quando tivemos o mogno consorciado no SAF. 



 Figura 1.  Porcentagem de plantas atacadas e de plantas sobreviventes ao ataque de  Hypsipyla 
 grandella  na borda e no interior do Sistema agroflorestal em Sapeaçú – BA. 

 Figura 2.  Sistema Agroflorestal: Árvores de cedro  (  Cedrella físillis  ) na borda do sistema agroflorestal 
 (2A) e detalhe do ataque em árvores de cedro nas bordas (2B) mostrando a bifurcação da árvore com 

 ataque intensivo da broca-das-meliaceas (  Hypsipyla  grandella)  em Sapeaçú- BA. 



 Figura 3.  Mogno (  Swietenya macrophylla  King) no interior do sistema (3A) e árvore de mogno com ataque 
 intenso da broca-das-meliáceas no interior do SAF em Sapeaçú-BA. 

 Plantas  situadas  na  borda  podem  estar  expostas  a  uma  maior  incidência  de  luz  (Murcia,  1995),  possuindo 
 maiores taxas de crescimento e acabam investindo menos em defesas químicas (Muniz & Lopes 2002). 

 A ocorrência de uma borda afeta o resultado das interações entre espécies. Por exemplo, a maior incidência 
 de luz na borda afeta a dinâmica dos meristemas das plantas, aumentando o número de gemas (Murcia, 
 1995), que constituem recursos básicos para o desenvolvimento de insetos herbívoros (e.g. Espírito-Santo et 
 al 2003). Além disso, as bordas encontram-se mais expostas a fatores estressantes como ventos, temperatura 
 e variações na estrutura física do solo, que provocam alterações marcantes na fisiologia das plantas 
 (Gonçalves-Alvim & Fernandes, 2001). Estes efeitos também podem estender para os níveis tróficos 
 superiores, promovendo mudanças na organização das comunidades de herbívoros e seus parasitóides. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  introdução  do  mogno  (  Swietenya  macrophylla  King)e  cedro  (  Cedrela  fissilis  Vell),  em  um  Sistema 
 Agroflorestal  com  outras  meliáceas  tais  como  cedro-vermelho,  nim,  saboneteira  e  Toona  e  outras  espécies 
 arbóreas  diminui  o  ataque  da  broca,  contribuindo  para  o  aumento  da  sobrevivência  e  o  bom  desenvolvimento 
 no  interior  do  plantio.  Meliaceas  susceptíveis  a  broca  devem  ser  plantadas  no  interior  do  sistema  para  evitar 
 o  ataque.  É  valido  destacar  que  os  sistemas  agroflorestais  apresentam  vantagens  que  justificam  o  consórcio 
 do  mogno  com  outras  espécies  de  menor  ciclo,  uma  delas  seria  o  ganho  financeiro  a  curto  e/ou  a  longo  prazo 
 e a oportunidade de trabalhar com um sistema de baixo impacto, sustentável. 
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 Resumo 

 Devido  a  grande  influência  da  biomassa  florestal  na  concentração  de  CO  2  na  atmosfera,  o  seu  monitoramento  é  de 
 fundamental  importância  para  conhecer  o  potencial  de  armazenamento  de  carbono  em  agroecossistemas  e  definição  de 
 estratégias  de  manejo.  Dessa  forma,  o  presente  estudo  teve  objetivo  de  estimar  o  volume  e  a  biomassa  lenhosa  total  em 
 diferentes  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  de  seringueira  e  cacau.  Foram  estudados  quatro  SAFs  de  seringueira  e  cacau, 
 localizados  na  Fazenda  Sucupira,  no  município  de  Igrapiúna  –  BA.  Em  cada  sistema,  foram  lançadas  quatro  parcelas 
 amostras,  onde  foi  realizada  a  mensuração  de  variáveis  dendrométricas  (diâmetro  e  altura  total  das  árvores),  e  coleta  de 
 amostras  de  madeira  para  obtenção  da  densidade  básica.  O  volume  foi  obtido  por  meio  da  aplicação  de  quociente  de  forma  e  a 
 biomassa  lenhosa  pela  multiplicação  do  volume  pela  densidade  básica  média  da  seringueira  e  cacau  de  cada  sistema.  O 
 quociente  de  forma  médio  variou  entre  0,66  e  0,86  (para  seringueira)  e  entre  0,73  e  0,92  (para  o  cacau).  O  maior  volume 
 encontrado  para  o  cacau  ocorreu  no  SAF  1,  enquanto,  para  a  seringueira,  ocorreu  no  SAF  4,  que  foi  o  sistema  que  apresentou 
 maior biomassa lenhosa total. 

 Palavras-chave:  quociente de forma; densidade; carbono. 

 INTRODUÇÃO 

 Sistemas  agroflorestais  (SAFs)  são  constituídos  pelo  cultivo  integrado  de  árvores,  culturas  agrícolas  e/ou 
 animais,  obedecendo  certa  disposição  espacial  e  temporal.  Dada  essa  complexidade,  os  SAFs  possuem  a 
 capacidade  de  aliar  benefícios  econômicos  com  a  sustentabilidade  dos  recursos  naturais.  Por  tal  razão,  a 
 Organização  das  Nações  Unidas  reconhece  esses  sistemas  como  alternativa  de  produção,  prestação  de 
 serviços  ambientais  e  incentivo  ao  desenvolvimento  sustentável  (ALTIERI,  2002;  RATTAN,  2004;  LENCI, 
 MAIA e ARRUDA, 2018). 

 No  Brasil,  a  região  sul  do  estado  da  Bahia  constitui  um  dos  maiores  celeiros  agroflorestais  do  mundo, 
 somando  mais  de  400.000  hectares  de  cacau  cultivados  em  sistemas  agroflorestais  (LEITE,  2018).  Esses 
 SAFs  englobam  dois  tipos  principais  de  plantio:  o  “cabruca”  e  o  sombreamento  com  a  implantação  de 
 espécies  arbóreas.  No  primeiro,  o  cacau  é  implantado  em  floresta  natural  e  o  sombreamento  é  fornecido 
 pelas  árvores  da  própria  floresta.  No  segundo,  o  sombreamento  é  propiciado  por  árvores  que  são  plantadas 
 com  esse  propósito  (como  seringueira,  eritrina  e  gliricídia)  e,  geralmente,  envolve  a  ausência  ou  derrubada 
 da floresta (MÜLLER e GAMA- RODRIGUES, 2007; MÜLLER e GAMA- RODRIGUES, 2012). 

 O  cacau  é  amplamente  indicado  para  o  consórcio  com  a  seringueira,  por  ser  uma  espécie  de  médio  porte  e 
 que,  geralmente,  necessita  de  associação  com  outras  espécies  para  ser  sombreado  (ALVIM,  1989).  Além 
 disso,  por  serem  espécies  florestais  de  ciclo  longo,  em  que  a  exploração  econômica  não  tem  como  foco  os 
 produtos  madeireiros,  há  outras  vantagens,  quando  comparadas  a  espécies  que  visam  a  exploração  de 
 madeira,  pois  são  capazes  de  estocar  o  carbono  em  sua  biomassa  por  um  maior  período  de  tempo, 
 contribuindo ainda mais para o desenvolvimento sustentável (COTTA, 2008). 

 De  acordo  a  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (UNFCCC),  e,  particularmente, 
 com  o  Protocolo  de  Quioto,  a  biomassa  florestal  exerce  extrema  influência  na  concentração  de  CO  2 
 atmosférico  e  o  seu  monitoramento  é  fundamental  para  conservação  e  melhoria  do  armazenamento  de 
 carbono  (ENES  e  FONSECA,  2013).  Dessa  forma,  o  presente  estudo  teve  objetivo  de  determinar  o  volume 
 e a biomassa lenhosa total em diferentes sistemas agrofllorestais de seringueira e cacaueiro. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  trabalho  foi  realizado  em  quatro  sistemas  agroflorestais  de  seringueira  e  cacau,  com  variação  de  idade  e 
 espaçamento,  conforme  apresentado  na  Tabela  1.  Os  sistemas  estão  localizados  na  Fazenda  Sucupira, 
 município  de  Igrapiúna,  BA.  O  solo  da  região  é  classificado  como  Latossolo  Vermelho-  Amarelo 
 Distrófico  de  textura  argilosa  (EMBRAPA,  2018).  O  clima  é  classificado  como  tropical  úmido  (Af),  de 
 acordo  com  a  classificação  de  Köppen,  com  temperatura  média  anual  variando  entre  23°  e  25°C  e  umidade 
 relativa do ar superior a 80%. 

 Tabela 1.  Informação das áreas de coleta 

 Os  dados  foram  obtidos  a  partir  da  demarcação  de  quatro  parcelas  em  cada  um  dos  sistemas  estudados.  Em 
 cada  parcela,  foi  realizada  a  mensuração  de  variáveis  dendrométricas  de  todas  as  árvores  de  seringueira  e 
 cacau.  As  variáveis  mensuradas  foram  altura  total,  diâmetro  à  altura  do  peito  (DAP),  diâmetro  na  base 
 (DNS)  e  diâmetro  à  2  metros  de  altura  (D  2,0  ),  sendo  esta  última  obtida  apenas  para  seringueira.  Além 
 disso,  coletou-se  amostras  de  madeira  de  três  indivíduos  de  seringueira  e  cacau  de  cada  sistema, 
 selecionados aleatoriamente, para determinação da densidade básica. 

 A  densidade  básica  foi  obtida  pela  razão  entre  o  peso  seco  à  105°C  em  estufa  (ABNT)  e  o  volume  da 
 amostra saturada. 

 Para  o  cálculo  do  volume,  inicialmente,  foi  realizado  o  cálculo  do  quociente  de  forma  médio  para  cada 
 espécie  e  seu  respectivo  sistema.  Os  quocientes  foram  obtidos  pelas  equações  (1)  para  o  cacau,  conforme 
 proposto por  Pereira et al.  (2021), e (2) para seringueira  (2). 

 (1) 

 Em que: Q =Quociente de forma; DAP= diâmetro à altura do peito; DNS= diamêtro a nível do solo. 

 (2) 

 Em que: Q =Quociente de forma; D  2,0  = diâmetro à atura  de 2,0 m de altura. 

 Após  obtenção  dos  valores  individuais  dos  quocientes  de  forma  foi  calculada  a  média  aritmética,  obtendo 
 um  quociente  médio  de  cada  espécie  e  sistema.  O  volume  individual  foi  obtido  pela  multiplicação  do 
 quociente médio pelo volume cilíndrico de cada árvore. 

 Ao  final,  a  biomassa  lenhosa  individual  foi  encontrada  multiplicando  o  volume  pela  densidade  básica  da 
 área (3). 



 (3) 

 Em que: BM  L  = biomassa lenhosa (kg.arv  -1  ); V= volume  de madeira (m  3  ); DB=densidade básica da 

 madeira (kg.m  -3  ). 

 Para  comparação  do  volume  e  da  biomassa  de  cada  espécie,  utilizou-se  o  teste  não  paramétrico  proposto 
 por  Kruskal-Wallis  (KRUSKAL;  WALLIS,  1952)  com  post-hoc  de  Dunn  (α  =  0,05),  uma  vez  que  a 
 hipótese  da  distribuição  de  normalidade  dos  dados  foi  rejeitada  pelo  teste  de  Shapiro-Wilk  (SHAPIRO  e 
 WILK, 1965). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As  variáveis  dendrométricas  médias  de  cada  espécie  nos  sistemas  estudados  estão  representadas  na  Tabela 
 2. 

 Os  quocientes  de  forma  médios  variaram  entre  0,66  e  0,86  para  a  seringueira,  e  entre  0,73  a  0,92,  para  o 
 cacau.  Pereira  et  al  .  (2021),  estimando  o  volume  de  árvores  da  Caatinga,  encontraram  um  quociente  de 
 forma médio (0,83) dentro da faixa encontrada neste estudo. 

 A  densidade  média  para  a  seringueira  variou  de  334,68  a  487,39  kg.m  -3  e  para  o  cacau  de  336,87  a  392,04 

 kg.m  -3  .  Riyaphan  et  al  .  (2015)  e  Faria  et  al.  (2018)  encontraram  valores  médios  de  densidade  básica  para 

 Hevea brasiliensis  de 551 e 541 kg.m  -3  , respectivamente. 

 Tabela 2.  Média das variáveis dendrométricas dos quatro  sistemas estudados 

 Em que: DNS= diâmetro à nivel do solo (cm); DAP= diâmetro à altura do peito (cm); D  2,0  = diâmetro à 
 altura de 2,0 m (cm); H= altura total da árvore (m); Q= quociente de forma médio; DB= densidade básica 

 média (kg/m  3  ). 

 Como  esperado,  no  SAF  mais  antigo  (SAF  4),  a  seringueira  apresentou  maior  volume  médio  de  madeira 
 (1,1571  m³.ávore  -1  )  (Tabela  3).  O  volume  do  cacau  não  variou  entre  os  SAFs  1  e  4,  com  resultado  menor 

 no  SAF  3  (0,0208  m³.  ávore  -1  ).  O  SAF  3  também  foi  o  sistema  com  menor  volume  para  seringueira 

 (0,0500 m³ árvore  -1  ), provavelmente, devido a menor  idade de plantio. 

 Piotto  et  al.  (2020)  avaliando  o  desempenho  de  Cordia  alliodora  ,  Tectona  grandis  e  Swietenia  macrohylla 
 em  SAFs  de  cacau  e  seringueira  no  sul  da  Bahia,  observaram  um  volume  médio  de  1,667,  0,848  e  0,73  m³, 
 respectivamente. 

 O  maior  volume  da  seringueira  no  SAF  4  também  se  refletiu  em  maior  biomassa  lenhosa  média  (210,25 
 Mg.ha  -1  )  (Tabela  3).  Os  valores  mínimos  e  máximos  encontrados  variaram  de  1,04  a  641,06  Mg.ha  -1  para  a 

 seringueira e de 0,44 a 35,87 Mg.ha  -1  para o cacau. 



 O  SAF  3  apresentou  menor  valor  de  biomassa  média,  menor  desvio  padrão  (6,41  e  3,83)  e  maior 
 coeficiente de variação (71,10% e 77,27%). 

 Tabela 3.  Tonelada de biomassa lenhosa em consórcios  de Seringueira e Cacau 

 Em que: S= desvio padrão; CV= coeficiente de variação; Biomassa%= participação das espécies na 
 biomassa total. As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre 

 si pelo teste Dunn (α = 0,05); ao nível de significância de 5%. 

 Em  todas  as  áreas  a  seringueira  apresentou  um  maior  aporte  de  biomassa,  evidenciando  a  importância  do 
 componente  arbóreo  no  armazenamento  de  carbono  nesses  sistemas.  Além  disso,  por  ser  uma  espécie 
 florestal  considerada  sumidouro  de  CO  2  ,  a  seringueira  fornece  vantagens  por  possuir  um  período  de 
 produção  longo  (produção  de  latex),  permitindo  que  o  produtor  concilie  duas  atividades  rentáveis  em  uma 
 única espécie (FERNANDES  et al  . 2007). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com  base  nos  resultados  obtidos,  conclui-se  que:  (1)  o  sistema  agroflorestal  mais  antigo,  composto  de 
 seringueira  com  40  anos  e  cacaueiro  com  12  anos,  propiciou  maiores  estoques  de  biomassa  lenhosa  para  os 
 dois  componentes;  e  (2)  em  todos  os  sistemas  a  seringueira  contribui  com  mais  66%  da  biomassa  total,  o 
 que evidencia o seu papel enquanto componente arbóreo. 
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 Resumo 

 Devido  à  grande  expansão  do  agronegócio  brasileiro,  o  uso  de  alternativas  para  fertilização  do  solo  visando  maior 
 sustentabilidade  vem  se  tornando  cada  vez  mais  importante,  principalmente  na  instalação  de  sistemas  agrossilvipastores.  Os 
 experimentos  foram  conduzidos  na  Fazenda  Bonsucesso,  localizada  no  município  de  Uberlândia,  Minas  Gerais.  O  objetivo 
 deste  trabalho  foi  avaliar  o  estado  nutricional  da  espécie  citriodora  (Corymbia  citriodora),  sob  aplicação  de  água  residuária  de 
 suinocultura,  em  dois  arranjos  num  sistema  silvipastoril,  sob  simulação  de  pastejo  em  lotação  intermitente.  Foram  conduzidos 
 dois  experimentos  simultâneos,  sendo  o  primeiro  com  Corymbia  citriodora  em  linha  simples  e  o  segundo  com  Corymbia 
 citriodora  em  linha  dupla.  Os  dados  foram  submetidos  aos  testes  de  normalidade  de  Kolmogorov-Smirnov  e  de 
 homogeneidade  das  variâncias  de  Levene,  ambos  a  0,01  de  significância.  Em  seguida,  as  médias  foram  comparadas  pelo  teste 
 Tukey  a  0,05  de  significância  e  os  resultados  para  o  fator  quantitativo  foram  submetidos  à  análise  de  regressão.  De  modo 
 geral,  a  aplicação  de  água  residuária  de  suinocultura  neste  sistema,  altera  os  teores  foliares  de  nitrogênio,  magnésio,  manganês 
 e zinco, mostrando-se promissora para melhoria nutricional e agronômica do componente arbóreo. 

 Palavras-chave:  AGROFLORESTAIS - SILVIPASTORIL- RESIDUÁRIA  - SUÍNOS; 

 INTRODUÇÃO 

 Os  sistemas  silvipastoris  (SSP’s),  modalidade  dos  sistemas  agroflorestais,  referem-se  às  técnicas  de 
 produção  nas  quais  se  integram  animais,  plantas  forrageiras  e  árvores,  numa  mesma  área.  Tais  sistemas 
 representam  uma  forma  de  uso  da  terra  em  que  atividades  silviculturais  e  pecuárias  são  combinadas,  para 
 gerar produção de forma complementar, pela interação dos seus componentes. 

 Ademais,  a  suinocultura  é  uma  das  principais  atividades  econômicas  no  Brasil.  Sua  expansão  e  crescimento 
 no  estado  de  Minas  Gerais  deu-se  a  partir  da  década  de  1970,  com  o  aumento  expressivo  no  número  de 
 granjas  instaladas,  principalmente  na  região  da  Zona  da  Mata.  Apesar  da  criação  de  suínos  ser  de  grande 
 interesse  econômico,  a  instalação  das  granjas  acarretou  um  grande  problema:  o  aumento  no  volume  da 
 produção dos dejetos de suínos e destinação destes (BRANDÃO et al., 2000). 

 Uma  das  maiores  preocupações  para  a  expansão  da  suinocultura  tem  sido  o  excesso  de  produção  de 
 dejetos.  Esses  dejetos,  quando  mal  manejados,  causam  a  poluição  do  solo  e  dos  lençóis  freáticos,  além  do 
 odor  desagradável  em  áreas  circunvizinhas.  A  preocupação  do  impacto  deste  dejeto  sobre  o  ambiente 
 cresce  em  importância  pois,  além  da  limitação  de  área,  sua  distribuição  em  áreas  mais  distantes  das 
 unidades  de  produção  não  é  economicamente  viável  (GIROTTO,  2007).  Por  outro  lado,  o  uso  racional 
 destes  resíduos  na  agricultura,  pode  reduzir  a  dependência  dos  agricultores  com  fertilizantes  industriais, 
 transformando estes resíduos em insumos úteis e econômicos com um mínimo de contaminação ambiental. 

 Além  disso,  o  aumento  de  dispositivos  legais  severos  contra  a  descarga  de  poluentes  nos  recursos  hídricos 
 tem  aumentado  o  interesse  no  uso  do  solo  para  disposição,  tratamento  e  utilização  de  efluentes  líquidos  em 
 geral  (GONÇALVES  et  al.,  2009).  A  reciclagem  de  dejeto  líquido  de  suíno  vem  atender  à  necessidade  de 
 disposição  controlada  deste  resíduo,  com  a  preocupação  da  preservação  das  águas  superficiais  e  dos 
 aquíferos,  especialmente,  pela  alta  carga  poluidora,  devido  à  elevada  demanda  bioquímica  de  O2  (DBO)  e 
 à presença de metais pesados (MATTIAS, 2006). 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  experimento  foi  conduzido  na  Fazenda  Bonsucesso,  localizada  no  município  de  Uberlândia,  Minas 
 Gerais  e  situada  a  19º  05'  17"  de  Latitude  Sul  e  48º  22'  00"  de  Longitude  Oeste,  com  altitude  média  de  820 
 metros.  De  acordo  com  Köppen  e  Geiger  o  clima  é  classificado  como  Aw.  A  temperatura  média  anual  em 
 Uberlândia  é  22.3  °C.  1342  mm  é  a  pluviosidade  média  anual,  apresentando  assim,  moderado  déficit 
 hídrico  no  inverno  e  excesso  de  chuvas  no  verão  (Alvares,  Clayton  Alcarde,  2016).  O  sistema  silvipastoril 
 utilizando  citriodora  (Corymbia  citriodora)  foi  implantado  no  mês  de  novembro  de  2014,  numa  pastagem 
 degradada  sob  vegetação  de  Cerrado,  já  estabelecida  com  pastagem  de  Urochloa  decumbens,  em  Latossolo 
 Vermelho distrófico, de acordo com a classificação da EMBRAPA (2013). 

 O  experimento  foi  realizado  em  delineamento  de  blocos  casualizados  (DBC),  com  quatro  repetições,  em 
 arranjo  fatorial  de  2x5,  sendo  dois  manejos,  um  com  plantio  de  linha  simples  e  o  outro  com  plantio  de  linha 
 dupla.  Em  ambos,  foram  realizadas  aplicações  de  cinco  doses  de  ARS  (Tabela  2),  que  foram  parceladas  ao 
 longo  do  ano,  sendo  aplicadas  as  seguintes  doses:  0,  100,  200,  300  e  400  m³  ha-1  ano-1.  Na  Fazenda 
 Bonsucesso,  há  6  mil  suínos  em  fase  de  engorda,  na  qual  se  produz  um  volume  médio  de  110  m³  de  ARS, 
 onde foram feitas as caracterizações químicas (EMBRAPA, 2011) antes das aplicações parceladas. 

 Foram  realizadas  coletas  de  folhas  maduras,  no  terço  médio  da  copa  do  citriodora  em  quatro  partes  da  copa 
 (norte,  sul,  leste,  oeste),  homogeneizando-as.  A  última  folha  totalmente  expandida  por  unidade  de  planta 
 foi  coletada  de  forma  aleatória,  denominada  folha  referência,  totalizando  30  unidades  por  parcela 
 (MALAVOLTA, 2006). 

 Os  dados  obtidos  foram  submetidos  aos  testes  de  normalidade  de  Kolmogorov-Smirnov  e  de 
 homogeneidade  das  variâncias  de  Levene,  ambos  a  0,01  de  significância,  com  o  aporte  do  programa  R.  Em 
 seguida,  os  dados  foram  submetidos  a  análises  estatísticas  utilizando-se  o  programa  R,  sendo  as  médias 
 comparadas  pelo  teste  de  Tukey  a  0,05  de  significância.  Os  resultados  para  o  fator  quantitativo  (doses) 
 foram  submetidos  à  análise  de  regressão  polinomial  (VIEIRA,  2008),  testando-se  os  modelos  lineares  e 
 quadráticos. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na  Tabela  1  estão  os  teores  foliares  de  N,  P  e  K  (g  kg-1)  no  eucalipto  (Corymbia  citriodora),  em  função  da 
 aplicação  de  doses  de  ARS  (m³  ha-1  ano-1)  e  dois  arranjos  espaciais  de  SSP.  Observa-se  que  houve 
 interação  significativa  (p<0,05)  nos  teores  de  N  para  as  doses  e  manejos.  Contudo,  não  foi  observada 
 diferença  significativa  (p>0,05)  para  os  teores  de  P  e  K.  De  acordo  com  Gonsaga  (2017)  foi  comprovado 
 que  a  produção  (madeira,  óleo,  celulose)  varia  de  acordo  com  a  disponibilidade  de  nutrientes  e  a  planta 
 pode  variar  de  acordo  como  ela  absorve  pois  pode  ter  a  variabilidade  de  absorção  de  acordo  com  a  idade  de 
 crescimento. 

 Tabela  1  -  Teor  foliar  de  nitrogênio,  fósforo  e  potássio  (g  kg-1)  no  eucalipto  citriodora,  em  sistema 
 silvipastoril  com  linha  simples  e  linha  dupla  e  aplicação  de  doses  de  água  residuária  da  suinocultura  (m³ 
 ha-1 ano-1). 

 Médias  seguidas  por  letras  na  linha  diferem  entre  si  pelo  teste  de  Tukey  a  0.05  de  significância.  Observa-se 

 que quando foram aplicadas as doses de 400, 600 e 800 m³ ha-1 ano-1 (Tabela 3), o manejo 



 de  plantio  em  linha  simples  obteve  maiores  valores  de  N  foliar.  Já  quando  não  foi  aplicada  a  ARS,  o  plantio 
 em  linha  dupla  apresentou  maiores  teores  deste  nutriente.  Ainda,  em  média,  o  plantio  do  eucalipto  em  linha 
 simples,  independente  da  dose  de  ARS  aplicada  promoveu  teores  de  N  dentro  da  faixa  de  suficiência 
 considerada  pela  CFSEMG  (1999),  para  a  cultura  do  eucalipto,  ao  contrário  dos  teores  de  P  e  K,  que 
 ficaram  abaixo  dos  níveis  considerados  ideais,  independente  do  arranjo  utilizado.  Vale  ressaltar  que  a 
 aplicação da dose de 800 m³ ha-1 ano-1, não tem grandes diferenças comparada com doses menores. 

 De  acordo  com  Vieira  (2017),  o  N  é  um  nutriente  essencial  requerido  por  todos  os  organismos  vivos  e, 
 frequentemente,  limita  a  produção  primária  em  ecossistemas  aquáticos  e  terrestres.  Este  elemento  é 
 necessário  em  grandes  quantidades,  uma  vez  que  está  presente  na  composição  das  mais  importantes 
 biomoléculas,  tais  como  ATP,  NADH,  NADPH,  clorofila,  proteínas,  inúmeras  enzimas,  ácidos  nucleicos  e 
 de  outros  constituintes  celulares.  As  proteínas  sozinhas  compreendem  60%  ou  mais  do  N  das  plantas  e  de 
 células microbianas. 

 Apesar  da  grande  quantidade  de  N  que  pode  ser  acumulada,  o  aumento  em  volume  e  biomassa  em  resposta 
 à  aplicação  de  N  não  tem  sido  expressivo  (BARROS  et  al.,  1990;  SANTOS,  2001).  Na  falta  do  nutriente,  a 
 citriodora  pode  apresentar  folhas  mais  velhas  e  retardo  no  seu  crescimento.  Diante  disso,  os  dados  obtidos 
 no  presente  estudo,  demonstram  que  a  utilização  de  ARS  pode  ser  uma  alternativa  promissora  para 
 aplicação  na  cultura  do  eucalipto  em  sistema  SSP,  uma  vez  que  foram  alcançados  níveis  ideais  de  N  nos 
 tecidos  vegetais  (Tabela  1).  De  acordo  com  Yamada  (2000),  B  e  Zn  são  essenciais  para  o  funcionamento 
 ótimo  da  ATPase  e  dos  sistemas  redox  da  membrana  plasmática,  assim,  sem  B  pode  haver  redução  da 
 eficiência  de  Zn  e  vice-versa  e,  no  presente  trabalho  de  pesquisa,  o  teor  foliar  de  B  (Tabela  5)  e  Zn  (Tabela 
 6) ficaram dentro de suficiência adequada (CFSEMG, 1999). 

 O  Mn  é  um  componente  essencial  de  muitas  enzimas  e,  por  isso,  influencia  fortemente  o  metabolismo  da 
 planta  e  influencia  diretamente  a  fotossíntese,  ao  participar  da  síntese  dos  cloroplastos.  Ainda,  influencia  a 
 reserva  energética  ao  regular  o  metabolismo  de  hidratos  de  carbono  e  a  redução  dos  nitratos  nas  plantas  é 
 apenas  possível  se  houver  Mn  suficiente.  Assim,  aumenta  o  crescimento  das  raízes  secundárias  e  estimula  o 
 crescimento da planta ao influenciar o crescimento da extensão celular (TAIZ; ZEIGER, 2013). 

 Os  teores  foliares  de  Mn  e  Zn  estão  dispostos  na  Tabela  6.  Observa-se  que  houve  interação  significativa 
 (p<0,05) nos teores destes elementos em função das doses de ARS e manejos utilizados. 

 Tabela  2  -  Teor  foliar  de  manganês  e  zinco  (g  kg-1)  no  eucalipto  citriodora,  em  sistema  silvipastoril  com 
 linha simples e linha dupla e aplicação de doses de água residuária da suinocultura (m³ ha-1 ano- 1). 

 Nota-se  na  Tabela  2,  que  quando  aplicadas  as  doses  de  200  e  800  m³  ha-1  ano-1,  com  o  plantio  do  eucalipto 
 em  linha  simples  e;  400  e  600  m³  ha-1  ano-1  em  linha  dupla,  obtiveram-se  os  maiores  teores  de  Mn  nas 
 folhas  do  eucalipto.  Já  em  relação  ao  Zn  (Tabela  6),  a  aplicação  de  200  m³  ha-1  ano-1  de  ARS  nos 
 eucaliptos  em  linha  simples  e  400  m³  ha-1  ano-1  em  linha  dupla,  foram  observados  os  maiores  incrementos 
 deste  elemento  nas  folhas.  Em  contrapartida,  a  não  aplicação  de  ARS,  independente  do  arranjo  SSP,  não 
 promoveu  diferenças  (p>0,05)  nos  teores  de  Mn  e  Zn,  assim  como  nas  doses  de  600  e  800  m³  ha-1  ano-1, 
 para os teores de Zn (Tabela 2). 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De  modo  geral,  a  aplicação  de  água  residuária  de  suinocultura  em  citriodora,  em  sistema  silvipastoril  com 
 diferentes  arranjos,  altera  a  favor  dos  teores  foliares  de  nitrogênio,  magnésio,  manganês  e  zinco, 
 mostrando-se promissora para o aumento da eficiência nutricional da cultura. 

 Os  teores  foliares  de  fósforo,  potássio,  cálcio,  enxofre,  boro,  cobre  e  ferro,  não  são  afetados  em  função  das 
 diferentes  doses  de  água  residuária  de  suinocultura  e  dos  diferentes  arranjos.  No  entanto,  a  aplicação  de 
 água  residuária  de  suinocultura  proporciona  níveis  adequados  de  nitrogênio,  cálcio,  boro,  cobre,  ferro  e 
 manganês nas folhas de eucalipto citriodora, independente do arranjo de sistema silvipastoril. 

 Os  teores  de  zinco  foliar  ficaram  acima  da  faixa  ideal  para  a  cultura  do  citriodora,  independente  do  manejo 
 utilizado,  demonstrando  a  necessidade  de  monitoramento  das  áreas  com  aplicação  de  água  residuária  de 
 suinocultura. 
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 Resumo 

 Em  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  ocorrem  diversos  tipos  de  interações  entre  os  componentes  e  também  com  o  solo.  A 
 variabilidade  nos  atributos  do  solo  é  intrínseca,  no  entanto  as  modificações  promovidas  pelas  espécies  vegetais  pode 
 determinar  sua  alteração.  A  fim  de  identificar  a  espacialidade  das  interações  que  ocorrem  nos  SAFs,  este  trabalho  objetivou 
 avaliar  por  meio  dos  parâmetros  de  análises  geoestatísticas  a  dependência  espacial  e  variabilidade  do  pH  do  solo  em  um 
 consórcio  agroflorestal  com  cupuaçuzeiro,  pupunheira  e  bacabeira.  O  estudo  foi  conduzido  em  área  de  produtor  localizada  no 
 ramal  Baixa  Verde  do  Projeto  Reca  (RO)  em  um  consórcio  agroflorestal  de  11  anos  de  idade  com  duas  partes  distintas:  (S1) 
 com  as  espécies  cupuaçuzeiro  e  pupunheira,  e  a  segunda  (S2)  que  possuía  também  a  bacabeira.  As  amostras  de  solo  foram 
 coletadas  em  malha  regular  de  3  m  x  10  m.  Para  verificar  a  dependência  espacial,  interpolar  dados  e  elaborar  mapas  de 
 isolinhas,  foi  empregada  análise  geoestatística,  por  meio  de  ajustes  de  semivariograma.  A  análise  de  dependência  espacial  do 
 pH  apresenta  grau  moderado,  com  o  modelo  esférico  de  ajuste  do  semivariograma.  Os  parâmetros  do  semivariograma  indicam 
 que  a  amostragem  utilizada  para  avaliação  do  pH  em  consórcios  agroflorestais  foi  adequada,  com  alcance  superior  a  12  m,  ou 
 seja,  maior  que  a  malha  amostral  adotada.  Na  área  com  pupunheira  e  cupuaçuzeiro  os  valores  de  pH  são  superiores  ao  sistema 
 que inclui a bacabeira como componente adicional. 

 Palavras-chave:  sistema agroflorestal; fertilidade  do solo; interações; estatística; Amazônia 

 INTRODUÇÃO 

 Diante  das  inúmeras  possibilidades  de  combinações  de  espécies,  interações,  manejo  dos  sistemas  e 
 diversidade  dos  sítios  de  plantio,  análises  estatísticas  experimentais  clássicas,  com  delineamentos  em 
 blocos  casualizados  ou  outros  esquemas,  tornam-se  mais  complexas  ou  por  vezes  não  atendem  aos  critérios 
 necessários  para  sua  aplicação,  em  especial  nos  SAFs  estabelecidos  há  anos  em  áreas  de  produtores.  Nos 
 sistemas  agroflorestais,  associado  à  diversidade  de  espécies  está  a  natural  heterogeneidade  dos  solos,  que 
 pode  ser  potencializada  conforme  o  tipo  de  uso  da  terra,  sistemas  agrícolas  e  práticas  de  manejo.  A 
 variabilidade  intrínseca  tem  sido  associada  à  variação  natural  dos  atributos  dos  solos,  enquanto  a 
 variabilidade  extrínseca  significa  variações  impostas  pelas  práticas  de  produção  e  culturas  (FERREIRO  et 
 al.,  2016).  As  avaliações  de  acordo  com  a  distribuição  no  espaço  são  realizadas  por  meio  da  geoestatística, 
 a  qual  possibilita  a  determinação  da  variabilidade  de  variáveis  que  apresentem  dependência  espacial,  ou 
 seja,  que  apresentem  grau  de  organização  e  continuidade  (VIEIRA,  2000).  Em  sistemas  agroflorestais 
 ocorre  grande  diversidade  de  espécies  que  interagem  entre  si  de  acordo  com  sua  espacialidade  no  sistema. 
 Tais  interações  somadas  a  variabilidade  espacial  intrínseca  dos  solos  (CAMBARDELLA  et  al.,  1994), 
 demonstram  a  necessidade  de  uma  metodologia  de  avaliação  específica  capaz  de  complementar  ou 
 substituir  os  métodos  estatísticos  convencionais,  que  possibilitem  informações  mais  precisas  e  com  maior 
 relação  benefício/custo  (AMARAL  et  al.,  2018).  Objetivou-se  com  este  trabalho  avaliar  por  meio  dos 
 parâmetros  de  análises  geoestatísticas  a  dependência  espacial  e  variabilidade  do  pH  do  solo  em  um 
 consórcio agroflorestal com cupuaçuzeiro, pupunheira e bacabeira. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  realizado  em  área  de  produtor  associado  ao  projeto  RECA  (Reflorestamento  Econômico 
 Consorciado  e  Adensado)  localizada  entre  as  coordenadas  09°  52’  22,5”  S  e  66°  36’  37,3”  W,  no  ramal 
 Baixa  Verde,  no  distrito  de  Nova  Califórnia,  extremo  oeste  de  Porto  Velho  (RO).  O  clima  da  região  é  o 
 equatorial quente e úmido (Aw), segundo a classificação de Köppen, com precipitação média anual de 



 2.250  mm  e  temperatura  média  anual  de  25,5°C  (INMET,  2020).  O  consórcio  foi  implantado  em  2006, 
 tendo  11  anos  de  idade  no  momento  das  avaliações.  O  estudo  foi  realizado  em  um  consórcio  agroflorestal 
 que  apresentava  duas  partes  distintas.  A  primeira  (S1)  com  as  espécies  cupuaçuzeiro  (  Theobroma 
 grandiflorum  )  e  pupunheira  (  Bactris  gasipaes  ),  e  a  segunda  (S2),  que  possuía  também  a  bacabeira 
 (  Oenocarpus  mapora  ).  O  espaçamento  utilizado  e  número  de  plantas  por  hectare  foram:  cupuaçuzeiro  6  m 
 x  5  m,  com  333  plantas  ha  -1  ;  pupunheira  12  m  x  12  m,  com  69  plantas  ha  -1  ;  bacabeira  12  m  x  12  m,  com 

 69  plantas  ha  -1  .  Para  avaliação  da  variabilidade  espacial  do  pH  do  solo  a  amostragem  foi  realizada 
 utilizando-se  uma  malha  regular  de  3  m  x  10  m.  Em  cada  ponto  foi  coletada  uma  amostra  de  solo  na 
 profundidade  de  0  a  20  cm,  totalizando  160  amostras.  Todos  os  pontos  de  coleta  foram  georreferenciados 
 com  aparelho  de  GPS  Garmin  76CSx.  Inicialmente  os  dados  foram  submetidos  a  análise  descritiva.  Para 
 verificar  a  dependência  espacial,  interpolar  dados  e  elaborar  mapas  foi  empregada  a  análise  geoestatística, 
 por  meio  de  ajuste  de  semivariograma  com  base  na  pressuposição  de  estacionariedade  da  hipótese 
 intrínseca,  pela  metodologia  de  Vieira  (2000).  Do  ajuste  de  um  modelo  matemático  foram  estimados  os 
 coeficientes  do  modelo  teórico  para  o  semivariograma  (o  efeito  pepita  (C  0  );  patamar  (C  0  +C)  e  o  alcance 
 (a)).  Todas  as  análises  de  variabilidade  espacial  foram  realizadas  utilizando-se  o  software  GS+  versão  7.0 
 (GAMMA  DESIGN  SOFTWARE,  2000).  Também  foi  calculado  o  grau  dependência  espacial  (GDE)  das 
 variáveis,  que  é  a  percentagem  da  relação  entre  o  parâmetro  contribuição  (C1)  com  o  patamar  (C0  +  C1), 
 classificado  segundo  Biondi  et  al.  (1994)  como:  fraca  GDE<25%;  moderada  GDE  entre  25  e  75%;  e  forte 
 GDE>75%.  Após  o  ajuste  do  semivariograma,  os  dados  foram  interpolados  pelo  método  de  krigagem.  Com 
 os  valores  estimados  foi  elaborado  o  mapa  de  isolinhas  para  pH  do  solo,  em  função  das  coordenadas 
 geográficas, utilizando o programa Surfer 8.0. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  pH  apresentou  distribuição  assimétrica  à  direita.  De  acordo  com  Carvalho  et  al.  (2017),  o  coeficiente  de 
 assimetria  e  a  curtose  com  valores  próximos  de  zero  indicam  que  os  dados  possuem  distribuição  normal. 
 De  acordo  com  Zanão  Júnior  et  al.  (2010)  o  valor  de  curtose  para  o  pH  está  dentro  do  limite  de 
 normalidade:  3,0.  Os  resultados  obtidos  com  o  teste  de  Kolmogorov-Smirnov  (KS)  corroboram  com  os 
 dados de assimetria e curtose sobre a normalidade dos dados (Tabela 1). 

 A  análise  geoestatística  evidenciou  que  o  pH  do  solo  apresenta  dependência  espacial  (Tabela  2).  O 
 semivariograma  foi  ajustado  por  meio  do  modelo  esférico.  O  valor  do  efeito  pepita  (C  0  )  indica  a 
 variabilidade  não  explicada,  que  pode  ser  devido  a  erros  de  medida  ou  microvariação  não  detectada 
 (FERREIRO  et  al.,  2016).  O  valor  observado  para  o  pH  foi  de  0,066  indicando  que  a  amostragem  foi 
 adequada,  uma  vez  que  quanto  menor  for  este  parâmetro  mais  precisa  será  a  avaliação  da  dependência 
 espacial  (VIEIRA,  2000).  Avaliando  o  C  0  e  o  C  0  +  C,  observa-se  que  o  efeito  pepita  contribui  com  32%  do 
 valor  do  patamar,  apresentando  um  semivariograma  bem  definido  e  atestando  que  a  malha  de  amostragem 
 foi adequada. 



 Na  Tabela  2,  observa-se  que  o  resultado  para  o  alcance  foi  de  12,3  m,  sendo  superior  a  grade  amostral 
 utilizada  (3  m  x  10  m),  o  que  evidencia  a  adequação  do  espaçamento  de  amostragem,  na  caracterização  da 
 dependência  espacial  da  variável  na  área.  Quanto  ao  patamar,  observa-se  que  o  resultado  foi  de  0,201,  valor 
 este  onde  a  curva  de  distribuição  dos  dados  estabiliza.  O  GDE  foi  moderado,  com  valor  de  67,16%.  Tais 
 resultados  demonstram  que  o  semivariograma  explica  a  maior  parte  da  variância  dos  dados  amostrados. 
 Segundo  Cambardella  et  al.  (1994),  atribui-se  a  forte  dependência  espacial  das  características  químicas  e 
 físicas  do  solo  aos  fatores  intrínsecos,  e  a  fraca  dependência,  aos  extrínsecos.  Em  estudo  sobre  a 
 variabilidade  espacial  dos  atributos  químicos  do  solo,  Zanão  et  al.  (2010)  obtiveram  dependência  moderada 
 para  todas  as  variáveis.  O  coeficiente  de  determinação  (R2)  para  o  semivariograma  foi  0,64,  indicando  boa 
 correlação.  O  coeficiente  de  determinação  (R2)  indica  o  quanto  o  modelo  ajustado  é  capaz  de  explicar  os 
 dados  coletados  e  associado  a  soma  de  quadrados  do  resíduo  (SQR)  propicia  uma  escolha  mais  exata  do 
 modelo  que  melhor  se  ajusta  aos  dados.  O  modelo  esférico  ajustado  nesse  trabalho  foi  baseado  no  maior 
 R2 e menor SQR. 

 Na  Figura  1  tem-se  a  variabilidade  espacial  do  pH  em  água.  De  modo  geral,  observa-se  diferença  entre 
 áreas  dentro  do  SAF,  sendo  que  na  parte  do  consórcio  de  cupuaçuzeiro  com  pupunheira  (S1)  houve  valores 
 mais  elevados  (5,26),  diferente  da  parte  S2:  cupuaçu-pupunha-bacaba,  que  apresentou  solo  mais  ácido.  De 
 acordo  com  Venegas  et  al.  (1999),  o  solo  da  área  com  duas  espécies  apresenta  acidez  média  (pH  entre  5,1  a 
 6,0),  enquanto  que  na  área  com  cupuaçu  e  as  duas  espécies  de  palmáceas,  ocorre  elevada  acidez  (pH  entre 
 4,5 a 5,0). 

 Figura  1.  Mapa  de  isolinhas  da  variabilidade  espacial  do  pH  do  solo  (0  –  20  cm)  em  consórcio 
 agroflorestal no ramal Baixa Verde, distrito de Nova Califórnia, município de Porto Velho (RO) 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em  consórcios  agroflorestais  com  pupunheira  e  cupuaçuzeiro  os  valores  de  pH  são  superiores  ao  sistema 
 que  inclui  a  bacabeira  como  componente  adicional.  A  análise  de  dependência  espacial  do  pH  apresenta 
 grau  moderado,  com  o  modelo  esférico  de  ajuste  do  semivariograma.  Os  parâmetros  do  semivariograma 
 indicam  que  a  amostragem  utilizada  para  avaliação  do  pH  em  consórcios  agroflorestais  foi  adequada.  O 
 conhecimento  da  distribuição  do  pH  na  área,  assim  como  de  outros  atributos,  indica  os  melhores  locais 
 para  o  planejamento  e  execução  de  práticas  agrícolas  como  adubação,  calagem  e  manejo  do  sistema,  com 
 maior  precisão  e  otimização  dos  custos.  Análises  geoestatísticas  são  adequadas  para  demonstrar  a 
 variabilidade  espacial  de  atributos  do  solo  e  permitem  identificar  interações  entre  os  componentes  do 
 sistema e entre estes e o solo. 
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 Resumo 

 A  indicação  do  componente  arbóreo  adequado  é  etapa  essencial  para  o  sucesso  em  sistemas  de  integração.  Objetivou-se  neste 
 estudo  a  avaliação  de  espécies  de  eucalipto  na  fase  de  mudas  e  seu  desempenho  em  sistema  silvipastoril  no  Acre.  O 
 experimento  foi  conduzido  em  duas  etapas:  (I)  produção  das  mudas  e  avaliação  dos  parâmetros  morfológicos  e  (II)  plantio  e 
 condução  das  mudas  no  campo  em  sistema  silvipastoril  (SSP).  Na  etapa  I,  foram  produzidas  mudas  de  oito  espécies  de 
 eucalipto,  onde  o  experimento  foi  montado  em  delineamento  inteiramente  casualizado,  com  oito  tratamentos  e  quatro 
 repetições,  sendo  avaliados  a  altura  da  planta  (H),  diâmetro  do  colo  (DC),  massa  seca  da  parte  aérea  (MSPA)  e  das  raízes 
 (MSR).  Na  etapa  II,  as  mudas  foram  instaladas  no  campo  em  SSP  em  linhas  triplas  em  dois  experimentos,  um  com 
 revolvimento  do  solo  com  grade  e  outro  em  plantio  direto.  Para  ambos  experimentos,  o  delineamento  foi  em  blocos 
 casualizados,  em  parcelas  subdivididas,  com  oito  espécies  nas  parcelas  e  três  posições  das  linhas  de  plantio,  como 
 subparcelas.  A  espécie  Eucalyptus  robusta  apresentou  os  maiores  valores  para  os  parâmetros  morfológicos  na  fase  de  mudas. 
 As  posições  das  linhas  no  sistema  influenciaram  o  desenvolvimento  das  espécies.  A  espécie  Eucalyptus  camaldulensis 
 apresentou  melhor  desempenho  no  campo  em  ambos  os  experimentos,  apresentando  as  maiores  taxas  de  sobrevivência  aos 
 quatro anos e oito meses e o maior crescimento em diâmetro e altura. 

 Palavras-chave:  Integração  pecuária-floresta;  Qualidade  de  mudas;  Crescimento  inicial;  Sistemas 
 agroflorestais; Amazônia 

 INTRODUÇÃO 

 O  uso  de  tecnologias  capazes  de  restaurar  a  capacidade  produtiva  das  pastagens  é  essencial  para  o  alcance 
 da  sustentabilidade  e  aumento  da  eficiência  da  pecuária.  Uma  estratégia  de  produção  que  pode  reverter  essa 
 degradação  é  o  uso  de  sistemas  silvipastoris  (SSP)  associado  a  recuperação  ou  renovação  de  pastagens 
 (DIAS-FILHO  et  al.,  2011).  Os  SSP  tem  sua  área  aumentando  a  cada  ano  no  Brasil,  devido  a  vantagens, 
 tais  como  o  conforto  dos  animais,  conservação  da  biodiversidade,  favorecimento  de  microclima,  fixação  de 
 carbono,  eliminação  do  uso  do  fogo  e  diversificação  do  ecossistema  de  pastagens  (BALBINO  et  al.,  2011). 
 As  espécies  do  gênero  Eucalyptus  vem  se  destacando  para  utilização  nesses  sistemas  por  apresentar  rápido 
 crescimento,  caracteres  silviculturais  desejáveis,  diversidade  de  espécies,  possibilitando  a  adaptação  da 
 cultura  às  diversas  condições  de  clima  e  solo  (FERREIRA  e  SILVA,  2004).  Desta  forma,  faz-se  necessário 
 a  realização  de  avaliações  quanto  ao  desenvolvimento  e  produtividade  das  espécies  deste  gênero,  visando 
 evitar  gastos  desnecessários  e  fornecer  informações  sobre  o  desenvolvimento  de  diferentes  espécies  para  a 
 região,  possibilitando  desta  forma  a  escolha  adequada  e  o  aumento  da  produtividade  florestal  regional 
 (GONÇALVES,  2021).  Considerando  a  importância  dos  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  para  o  Acre  e  toda 
 Amazônia,  e  visando  contribuir  para  o  desenvolvimento  da  silvicultura  no  estado,  o  presente  estudo  teve 
 como  objetivo  a  avaliação  de  espécies  de  eucalipto  na  fase  de  mudas  e  seu  desempenho  em  sistema 
 silvipastoril. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  conduzido  em  duas  etapas:  Na  etapa  I,  foram  produzidas  mudas  de  Eucalyptus 
 urophylla  ,  E.  robusta  ,  E.  camaldulensis  ,  E.  deglupta  ,  E.  tereticornis  ,  E.  urophylla  x  E.  grandis  ,  E.  maculata 
 e  E.  pellita  .  As  mudas  foram  produzidas  no  Viveiro  da  Floresta,  instituição  do  Governo  do  Estado  do  Acre, 
 localizada  em  Rio  Branco-AC.  O  experimento  foi  montado  em  delineamento  inteiramente  casualizado, 
 com  8  tratamentos  (espécies)  e  4  repetições.  A  produção  das  mudas  foi  realizada  a  partir  de  semeadura 
 direta em tubetes de 55 cm  3  , com substrato comerciale  fertilizante de 
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 liberação  lenta  NPK  15-09-12.  Foram  avaliados  aos  180  dias  após  a  semeadura,  altura  da  muda  (H), 
 diâmetro  do  colo  (DC),  massa  seca  da  parte  aérea  (MSPA)  e  das  raízes  (MSR).  Na  etapa  II,  as  mudas  foram 
 instaladas  no  campo  em  dois  experimentos,  implantados  em  áreas  de  pasto  na  Fazenda  Iquiri,  localizada  no 
 km  45  da  BR-364,  no  município  de  Senador  Guiomard,  Acre.  Para  o  experimento  1,  a  área  foi  dessecada  e 
 o  plantio  foi  realizado  em  sistema  de  plantio  direto  tendo  como  adubação  de  base  220  g  de  superfosfato 
 simples  na  cova,  para  todas  as  espécies.  No  experimento  2,  a  área  foi  gradeada  com  grade  aradora  e 
 adubação  de  280  g  de  superfosfato  simples  foi  realizada  em  coveta  lateral.  Os  experimentos  foram 
 instalados  em  blocos  casualizados,  em  parcelas  subdivididas,  com  8  espécies  como  os  tratamentos  das 
 parcelas  e  3  posições  das  linhas  de  plantio  (L1,  L2  e  L3)  nas  subparcelas.  Foram  5  repetições  para  o 
 experimento  1  e  6  repetições  para  o  experimento  2.  Em  ambos  os  experimentos  as  mudas  foram  plantadas 
 em  sistema  silvipastoril  em  linhas  triplas,  em  arranjo  espacial  3  x  2  m,  sob  forma  de  faixas  isoladas  no 
 meio  das  pastagens.  As  mensurações  foram  realizadas  quatro  anos  e  oito  meses  após  a  implantação,  quando 
 foram  medidas  as  circunferências  dos  troncos  a  1,30  m  do  solo  e  calculado  o  diâmetro  a  altura  do  peito 
 (DAP),  altura  das  árvores  e  a  sobrevivência  das  mudas.  Os  dados  foram  submetidos  a  ANOVA  e  as  médias 
 comparadas  entre  si  pelo  teste  de  Scott-Knott  ,  ao  nível  de  5%  de  probabilidade,  com  desdobramentos  das 
 interações das espécies e posições nas linhas de plantio. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As espécies apresentaram comportamentos diferentes quanto aos parâmetros morfológicos (Figura 1). 

 Figura 1.  Altura da parte aérea (A), diâmetro do colo  (B), massa seca da parte aérea (C) e das raízes 
 (D) de mudas de eucalipto, seis meses após a semeadura. 

 As  maiores  médias  de  altura  foram  observadas  para  as  mudas  das  espécies  E.  robusta  e  E.  urophylla  com 
 71,97  cm  e  64,37  cm,  respectivamente.  A  espécie  E.  maculata  apresentou  as  menores  médias  para  o 
 parâmetro  supracitado,  diferindo  estatisticamente  das  demais  espécies  (Figura  1A).  Em  relação  a  mudas  de 
 eucalipto,  a  altura  ideal  para  expedição  está  compreendida  entre  20  e  40  cm  (XAVIER  et  al.,  2009),  valores 
 não  condizentes  com  os  observados  neste  estudo.  Provavelmente,  em  função  do  tempo  de  permanência  das 
 mudas  no  viveiro,  o  que  de  acordo  com  MAFIA  et  al.  (2005)  afeta  a  qualidade  das  mesmas.  As  médias  dos 
 diâmetros  dos  colos  seguem  a  tendencia  de  crescimento  semelhante  das  alturas,  onde  os  maiores  valores 
 médios  foram  observados  para  a  espécie  E.  robusta  e  as  menores  médias  para  a  espécie  E.  maculata 
 (Figura 1B). A massa seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR) também são 



 parâmetros  importantes  na  avaliação  da  qualidade  de  mudas  (GROSSNICKLE  e  MACDONALD,  2018).  A 
 MSPA e MSR seguiram a mesma tendencia da altura e diâmetro do colo (Figura 1C e D). 

 As  espécies  E.  camaldulensis  e  E.  deglupta  apresentaram  os  maiores  percentuais  de  sobrevivência  (80%  a 
 90%),  para  ambos  os  experimentos,  sendo  este  menor  que  70%  para  as  demais.  No  experimento  1,  onde  foi 
 realizado  plantio  direto  e  adubação  na  cova,  a  espécie  E.  camaldulensis  apresentou  as  maiores  médias  de 
 DAP  e  H  independentemente  da  posição  que  se  encontrava  nas  parcelas  (Tabela  1),  diferindo 
 estatisticamente das demais espécies. 

 Vale  ressaltar  que,  a  espécie  E.  camaldulensis  não  foi  a  que  apresentou  mudas  de  melhor  qualidade,  deste 
 modo,  seu  melhor  desempenho  em  campo  pode  ser  atribuído  a  plasticidade  de  adaptação  a  diferentes 
 ambientes  e  ao  aumento  na  absorção  de  água  pelas  raízes,  em  maiores  profundidades  do  solo  (REIS  et  al., 
 2006).  CUNHA  et  al.  (2021),  também  relataram  bom  desempenho  de  clones  de  E.  camaldulensis  em 
 condições  adversas.  Em  contrapartida,  as  espécies  E.  robusta  ,  E.  tereticornis  ,  E.  maculata  e  E.  pellita 
 apresentaram  os  menores  valores  para  a  variável  DAP  e  altura  (Tabela  1).  Quanto  ao  DAP  apenas  as 
 espécies  E.  robusta  e  E.  Tereticornis  foram  influenciadas  pela  posição  das  linhas,  apresentando  os  menores 
 valores  de  DAP  na  L1  (Tabela  1).  Para  a  variável  altura  a  posição  influenciou  as  espécies  E.  maculata  ,  E. 
 tereticornis  e  E.  urophylla  x  E.  grandis  .  Observa-se  que  no  experimento  2,  onde  a  área  foi  gradeada  e  a 
 adubação  foi  realizada  em  coveta  lateral,  as  variáveis  DAP  e  H  também  foram  influenciadas  pela  posição 
 das  linhas,  onde  a  espécie  E.  camaldulensis  apresentou  os  melhores  resultados  para  as  variáveis 
 independentemente  da  posição  que  as  plantas  se  encontravam  nas  parcelas  (Tabela  2).  De  acordo  com 
 RIGHI  et  al.  (2016)  a  referida  espécie  se  adapta  as  diferentes  intensidades  de  radiação,  o  que  pode  ter 
 beneficiado  seu  melhor  desempenho  nas  diferentes  posições  em  ambas  as  áreas  experimentais  do  presente 
 estudo.  Destaca-se  que,  a  espécie  E.  urophylla  x  E.  grandis  não  diferiu  da  E.  camaldulensis  quanto  as 
 variáveis  supracitadas,  e  apresentou  bons  resultados,  mesmo  com  baixa  taxa  de  sobrevivência  em  campo 
 (Tabela 2). 

 Em relação as demais espécies, observa-se que no experimento 2, as espécies  E. deglupta  ,  E. pellita  e 
 E.  urophylla  foram  influenciadas  pelas  posições  das  linhas  no  campo  em  ambas  as  variáveis  (Tabela  2).  As 
 maiores  médias  gerais  de  diâmetro  (9,9  cm)  e  altura  (9,4  m)  foram  observadas  na  posição  L2,  o  que 
 demonstrou  melhor  desempenho  das  espécies  nesta  posição  da  linha  central,  mesmo  que  teoricamente  as 
 bordaduras pudessem aproveitar mais luz e espaço. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  espécie  E.  robusta  apresenta  os  maiores  valores  para  os  parâmetros  morfológicos  na  fase  de  mudas  aos 
 180  dias  no  viveiro,  embora  não  apresentando  bom  desempenho  em  campo.  As  posições  das  linhas  de 
 plantio no sistema influenciam o desenvolvimento das espécies, exceto  E. camaldulensis.  A espécie 
 E.  camaldulensis  apresenta  melhor  desempenho  em  campo  ao  considerar  as  variáveis  sobrevivência,  altura 
 e  DAP,  demonstrando  maior  adaptação  às  condições  edafoclimáticas  da  região.  Clones  desta  espécie  ou 
 híbridos podem ser materiais genéticos mais adequados em sistemas silvipastoris no Estado. 
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 Resumo 

 A  utilização  de  ovos  está  presente  na  culinária  ao  redor  do  mundo.  No  Brasil,  o  consumo  anual  de  ovos  per  capita  aumentou 
 nos  últimos  anos,  chegando  a  251  unidades  em  2020  dada  a  abundância  e  preços  baixos.  Entretanto,  a  avicultura  industrial 
 vem  sendo  um  dos  principais  alvos  de  críticas  quanto  aos  problemas  de  bem-estar  dos  animais.  Neste  sistema,  as  galinhas  são 
 mantidas  em  gaiolas  empilhadas  durante  toda  sua  vida  sem  poder  caminhar  ou  mesmo  esticar  suas  asas.  De  outro  modo,  é 
 possível  pensar  na  criação  destas  aves  em  áreas  florestais  e  agrícolas  para  desenvolver  uma  atividade  avícola  diferenciada  que 
 gere  melhorias  na  qualidade  dos  produtos  e  de  vida  para  os  animais,  empregos  e  incremento  na  renda  dos  produtores.  Neste 
 sentido,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  desenvolver  um  sistema  de  criação  que  aproxime  a  galinha  de  seu  habitat  de  origem, 
 inserindo-as  em  um  sistema  silvipastoril  (SSP)  estruturalmente  semelhante  a  uma  floresta.  Assim,  avaliou-se 
 comparativamente  a  interação  das  aves  nos  ambientes  agroflorestal  e  galpão  -  confinamento,  livre  de  gaiola.  Para  avaliar  o 
 bem-estar  animal  foram  levantados  indicadores  a  partir  da  observação  da  expressão  comportamental  durante  nove  dias  ao 
 longo  de  4  horas.  A  metodologia  utilizada  foi  a  “Scan”.  Dentre  os  resultados  ressalta-se  que  as  galinhas  em  SSP  passaram 
 cerca  de  30%  do  tempo  ciscando  (um  dos  comportamentos  mais  característicos  da  espécie)  enquanto  as  aves  confinadas 
 apenas  13%  do  tempo.  A  similaridade  entre  o  ambiente  agroflorestal  e  o  habitat  original  das  galinhas  estimula  a  expressão  do 
 comportamento natural, favorecendo o bem-estar destes animais. 

 Palavras-chave:  Avicultura; Bem-estar animal; Sistemas  Agroflorestais; Sistemas Silvipastoris. 

 INTRODUÇÃO 

 A  galinha  doméstica  coevoluiu  com  a  espécie  humana  servindo-lhe  às  suas  mais  variadas  necessidades. 
 Uma  das  teorias  sobre  sua  origem  é  que  as  galinhas  viviam  no  sub-bosque  das  florestas  do  sudeste  asiático 
 e  foram  as  primeiras  aves  domesticadas  pelos  seres  humanos,  há  mais  de  8.000  anos  (GESSULI,  1999).  A 
 princípio, a difusão mundial da galinha se deu por questões culturais, especialmente pela briga de galo. 

 A  avicultura  passou  por  diferentes  fases  ao  longo  da  história:  inicialmente,  as  aves  eram  criadas  soltas  e 
 sem  critérios  específicos  para  produção,  passando  num  momento  seguinte  à  criação  mais  voltada  à 
 ornamentação.  Até  que,  com  a  plena  escassez  de  alimentos  provocada  pela  segunda  guerra  mundial,  foi 
 iniciada  a  criação  de  aves  com  aptidão  mista  (carne  e  ovos)  (COELHO,  2018).  Durante  o  período  da 
 revolução  verde,  começou  o  processo  de  especialização  das  linhagens  e  se  instaurou  o  sistema  de  criação 
 confinada  no  modelo  industrial  (FILHO,  2004).  O  melhoramento  genético,  aprimoramentos  do  manejo  e  a 
 compartimentação  da  criação  de  modo  vertical  entre  a  indústria  e  os  produtores  rurais  permitiram  um 
 desenvolvimento acelerado e grandes saltos produtivos nos últimos anos (HAVEINSTEN, 2003). 

 Apesar  do  aumento  na  produtividade  ter  viabilizado  o  maior  acesso  a  estas  fontes  proteicas  por  grande 
 parte  da  população,  o  mercado  consumidor  atual  tem  questionado  o  tratamento  dado  aos  animais  criados 
 em  escala  industrial.  O  bem-estar  animal  é  uma  ciência  recente  que  parte  do  princípio  de  que  os  animais 
 são  seres  sencientes,  ou  seja,  possuem  sensibilidade  e  por  isso  devem  ser  tratados  de  forma  a  evitar  ao 
 máximo seu sofrimento (WSPA, 2009; SILVA e SILVA, 2008). 

 Proporcionar  aos  animais  de  produção  ambientes  mais  próximos  ao  seu  habitat  de  origem,  como  por 
 exemplo,  sistemas  silvipastoris,  é  uma  forma  de  favorecer  a  expressão  do  comportamento  natural  e  ao 
 mesmo  tempo,  uma  maior  diversidade  alimentar.  Com  isso,  segundo  RIGHI  (2016)  e  BROOM  (2017) 
 haveria  enormes  ganhos  em  bem-estar  para  as  aves  e  na  qualidade  dos  produtos  finais.  Com  este  estudo 
 pioneiro  no  Brasil  procuramos  avaliar  comparativamente  as  expressões  comportamentais  das  aves  de 
 postura  quando  submetidas  ao  ambiente  agroflorestal  e  de  confinamento  em  sistema  de  galpão  livre  de 
 gaiola. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  sistema  foi  instalado  na  área  de  um  seringal  convencional  (8x2,5  m)  pertencente  ao  Departamento  de 
 Produção  Vegetal  da  Escola  Superior  de  Agricultura  “Luiz  de  Queiroz”  (ESALQ)  localizado  no  município 
 de Piracicaba – SP. 

 Para  delimitar  a  área  de  passeio  das  galinhas,  foi  construída  uma  cerca  com  mourões  de  bambu  gigante  e 
 tela  de  galinheiro  com  2,5  m  de  altura.  O  espaço  externo  do  galinheiro  engloba  duas  entre-linhas  de 
 seringueiras. O solo era coberto por uma camada espessa de serapilheira e algumas plantas espontâneas. 

 Nesta  área  estava  localizado  o  galinheiro  suspenso,  onde  as  aves  ficavam  abrigadas  durante  a  noite  e 
 faziam  a  postura  dos  ovos.  O  galinheiro  suspenso  e  desmontável,  possui  uma  área  de  3  m²  e  foi 
 desenvolvido  pelo  Professor  Ciro  A.  Righi  e  a  Eng  a  .  Agr  a  .  Thais  Tomazela  no  início  dos  trabalhos  com  o 
 sistema  silvipastoril  com  galinhas  em  2011.  O  galinheiro  móvel  conta  com  doze  ninhos  e  um  poleiro  para 
 as  aves  repousarem.  O  número  de  aves  utilizado  foi  baseado  nas  dimensões  do  galinheiro  já  existente  e  as 
 normas  recomendadas  para  a  garantia  do  bem-estar  das  aves  dentro  do  abrigo,  assim  como  as  vias  de 
 acesso ao exterior, resultando em um lote com 21 aves. 

 A  avaliação  de  bem-estar  foi  baseada  em  observações  de  comportamento  das  galinhas  nos  dois  diferentes 
 sistemas  a  partir  de  um  etograma  para  analisar  as  seguintes  atividades:  sentada,  comendo,  bebendo, 
 ciscando,  explorando  penas,  movimento  de  conforto,  banho  de  areia,  bicagem  não  agressiva,  bicagem 
 agressiva,  bicagem  de  objetos,  empoleirar  e,  usando  ninho  ,  que  teve  como  referências  alguns  trabalhos 
 desenvolvidos  no  Núcleo  de  Pesquisa  em  Ambiência  (NUPEA-ESALQ),  orientados  pelo  professor  Iran 
 José  Oliveira  da  Silva.  As  observações  de  comportamento  animal  foram  realizadas  ao  longo  de  nove  dias 
 nos  dois  sistemas  de  produção.  As  observações  foram  realizadas  das  9h-10h,  11h-  12h,  13h-14h  e  das 
 15h-16h.  A  metodologia  utilizada  foi  o  método  SCAN,  em  que  uma  foto  do  momento  era  tomada  a  cada  5 
 minutos e se contabilizava as aves que estavam realizando determinada ação. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  avaliação  do  bem-estar  animal  se  deu  por  meio  de  observações  do  comportamento  das  aves  nos  dois 
 sistemas  de  produção.  Partiu-se  do  pressuposto  que  quanto  mais  tempo  a  ave  exerce  atividades  do  seu 
 comportamento natural, há um maior índice de bem-estar. 

 Como  resultado  da  metodologia  “Scan”  (Figura  1),  serão  apresentados  dois  gráficos  elaborados  a  partir  dos 
 dados  coletados  nos  mesmos  nove  dias  de  observação  ao  longo  do  dia  (4  horas)  no  sistema  confinado  (A)  e 
 no  sistema  silvipastoril  (B).  Os  dados  representam  a  porcentagem  de  tempo  médio  que  os  animais  do  lote 
 que realizaram determinado comportamento ao longo dos dias observados. 



 Figura  1.  Frequência  de  observações  (%)  de  cada  comportamento  no  sistema  de  confinamento  (à  esquerda) 
 e no sistema agroflorestal (à direita) durante os nove dias de observação pela metodologia “Scan”. 

 No  gráfico  observa-se  a  maior  frequência  do  comportamento  “Ciscar”  para  o  sistema  agroflorestal.  Isto 
 significa  que  este  lote  de  aves  passou  ~30%  do  tempo  executando  um  dos  comportamentos  mais 
 característicos  da  espécie,  conferindo  um  maior  bem-estar  aos  animais.  No  galpão,  as  galinhas  passaram 
 mais  tempo  sem  realizar  nenhuma  atividade  específica  (observar  o  item  “outros”).  Também  passaram 
 muito  tempo  explorando  penas  e  empoleiradas,  o  que  demonstra  a  falta  de  atividade  dado  ao  menor 
 interesse das aves pelo ambiente restrito e menos diverso. 

 Com  isso,  destacamos  que  as  aves  do  SAF  tiveram  maior  oportunidade  de  expressar  seu  comportamento 
 natural,  cujo  impedimento  gera  estresse  aos  animais.  Por  possuírem  maior  área  de  passeio  e  um  ambiente 
 mais  variado,  as  galinhas  agroflorestais  passaram  grande  parte  do  tempo  forrageando  e  ciscando  o  solo  do 
 seringal, enquanto as aves do galpão o faziam em espaço reduzido, na cama de maravalha. 

 Dentre  outros  comportamentos,  podemos  destacar  “Explorando  penas”  que  representou  6,8%  das 
 observações  no  sistema  confinado,  enquanto  no  sistema  de  criação  livre  este  valor  caiu  para  a  metade, 
 3,4%.  Apesar  de  ser  um  comportamento  característico  da  espécie  para  auto-higienização  e  captura  de 
 ectoparasitas,  a  maior  ocorrência  da  exploração  das  penas  das  confinadas  pode  representar  falta  de 
 oportunidade  de  exercer  outras  atividades,  como  ciscar,  correr,  pular  e  explorar  um  terreno  com  mais 
 espaço.  Além  disso,  a  manutenção  permanente  das  galinhas  no  mesmo  espaço  dentro  de  um  aviário  pode 
 torná-las  mais  expostas  aos  ecto-parasitas  como  o  ácaro  hematófago  Dermanyssus  gallinae 
 popularmente  conhecido  como  “piolho”  ou  “pixilinga”,  que  se  abriga  nas  instalações  do  galpão 
 (EMBRAPA Suínos e Aves, 2020) além de uma maior facilidade de contaminação por doenças. 

 As  aves  do  galpão  exerceram  o  comportamento  “Empoleirar”  com  a  frequência  de  10,42%  das 
 observações,  enquanto  no  SAF  isto  ocorreu  apenas  1,58%  do  tempo  observado.  Empoleirar  também  é  um 
 comportamento  natural  destes  animais,  especialmente  no  final  da  tarde  e  durante  a  noite  como  uma 
 estratégia  de  se  isolar  do  chão  por  onde  circulam  os  predadores  noturnos.  Porém,  as  observações  foram 
 realizadas  no  período  diurno.  Portanto,  as  aves  empoleiradas  durante  o  dia  podem  representar  um  estado  de 
 “ócio”  ou  falta  de  estímulo  para  atividades  mais  comuns  durante  os  períodos  da  manhã  e  da  tarde,  como 
 ciscar,  comer  e  beber  por  exemplo.Com  espaço  reduzido  e  poucos  estímulos  para  se  movimentar,  as  aves 
 confinadas passaram muito tempo paradas e empoleiradas na parte superior dos ninhos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  sistema  agroflorestal  promoveu  um  melhor  ambiente  para  as  aves  em  que  puderam  realizar  suas 
 atividades  naturais  com  maior  frequência,  elevando  a  qualidade  de  vida  e  a  oportunidade  de  experiências 
 prazerosas  para  os  animais.  No  SSP  as  aves  passaram  um  maior  tempo  ciscando  enquanto  que  no  galpão  as 
 aves  passaram  significativamente  mais  tempo  empoleiradas  e  explorando  penas  -  uma  indicação  óbvia  da 
 falta de estímulo e tédio. 
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 Resumo 

 A  cultura  da  banana  está  presente  na  maioria  dos  sistemas  agroflorestais  (SAF)  do  Brasil,  por  sua  rápida  produção  de  frutos, 
 recobrimento  do  solo  e  aporte  de  fitomassa  no  pseudocaule,  que  aberto  longitudinalmente  e  disposto  sobre  o  solo  na  forma  de 
 telha  transfere  sua  rica  seiva  mineral  ao  redor  de  culturas  consortes  de  valor  econômico.  Não  é  costume  no  manejo 
 agroflorestal  utilizar  os  restos  culturais  da  bananeira  para  adubar  a  própria  touceira.  O  moleque-da-bananeira  (  Cosmopolites 
 sordidus  )  é  um  besouro  que  sobrevive  em  restos  culturais  e  danifica  os  bananais  no  mundo  todo,  causando  redução  de 
 produtividade  e  levando  o  bananal  à  extinção  ao  introduzir  o  fungo  Fusarium  oxysporum  f.  sp.  cubense  .  O  objetivo  desta 
 pesquisa  foi  avaliar  o  controle  biológico  de  C.  sordidus  em  SAF  através  do  manejo  de  pseudocaule  na  forma  de  telha  e  queijo, 
 com  e  sem  isolado  de  Beauveria  bassiana  estirpe  IBCB66  aplicado  na  forma  de  pasta.  Há  diferentes  espécies  de  curculinídeos 
 atacando  a  cultura  da  banana  no  Vale  do  Paraíba.  Para  este  SAF,  a  isca  tipo  telha  foi  mais  eficiente  para  C.  sordidus.  Outro 
 curculionídeo  capturado  foi  Metamasius  sp.,  com  maior  presença  na  isca  tipo  queijo  com  fungo.  Sua  mobilidade  superior,  se 
 comparado  a  C.  sordidus  ,  e  a  consequente  infecção  por  B.  bassiana  possibilita  disseminar  o  controle  biológico  no  SAF.  São 
 necessários  novas  pesquisas  de  longa  duração  sobre  os  efeitos  do  manejo  do  pseudocaule  das  diferentes  variedades  de  banana, 
 sua relação com o controle biológico e a dinâmica das espécies de curculionídeos no SAF. 

 Palavras-chave:  Beauveria  bassiana;  Cosmopolites  sordidus;  Metamasius  sp.;  agroecologia;  manejo  do 
 pseudocaule 

 INTRODUÇÃO 

 Nos  sistemas  agroflorestais  (SAF),  a  cultura  da  banana  se  destaca  pela  produção  de  frutos,  recobrimento  do 
 solo  e  aporte  de  fitomassa.  Na  colheita,  o  corte  da  planta  retorna  folhas  e  pseudocaule,  que  aberto 
 longitudinalmente  e  disposto  sobre  o  solo  na  forma  de  telha  ao  redor  das  culturas  de  interesse  econômico, 
 transfere  a  rica  seiva  mineral  (mais  de  85%)  para  os  consortes  no  sistema.  É  de  costume  no  manejo 
 agroflorestal  não  utilizar  os  restos  culturais  da  bananeira  para  adubar  a  própria  touceira  (Devide  et  al., 
 2019). 

 O  moleque-da-bananeira  (  Cosmopolites  sordidus  )  é  um  besouro  de  cor  preta  com  11  mm  de  comprimento  e 
 5  mm  de  largura,  possui  rostro  longo  e  recurvado,  típico  da  ordem  Curcurlionidae.  É  o  principal  inseto 
 praga  da  cultura,  encontrado  em  áreas  de  produção  no  mundo  todo  .  Apresenta  hábito  noturno  e  abriga-se 
 durante  o  dia  nas  touceiras,  bainhas  das  folhas  e  restos  culturais.  As  fêmeas  põem  ovos  em  cavidades 
 abertas  com  o  aparelho  bucal  na  periferia  do  rizoma,  que  permitem  a  entrada  do  Mal  do  Panamá,  doença 
 letal  causada  pelo  fungo  Fusarium  oxysporum  f.  sp.  cubense  .  Os  sintomas  de  amarelecimento  precoce  das 
 folhas,  produção  de  cachos  pequenos  e  tombamento  de  plantas  são  indicativos  de  danos  pelo 
 moleque-da-bananeira (Batista Filho et al., 2016). 

 No  Brasil,  o  fungo  Beauveria  bassiana  é  utilizado  no  controle  biológico  do  moleque-da-bananeira, 
 reduzindo  a  população  do  inseto  abaixo  do  nível  de  dano  econômico  (EMBRAPA,  2007).  Recomendações 
 aos  produtores  devem  se  balizar  em  estudos  desenvolvidos  in  loco  ,  considerando  que  estirpes  do  fungo 
 podem  apresentar  baixo  efeito  e  pode  haver  brocas  com  diferentes  níveis  de  sensibilidade.  Entretanto,  a 
 forma  recomendada  para  aplicação  é  em  isca  tipo  queijo  obtida  do  corte  transversal  do  pseudocaule, 
 posicionando-as na base da touceira, o que contraria as técnicas do manejo agroflorestal. 

 O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  verificar  o  potencial  controle  biológico  do  moleque-da-bananeira  com  dois 
 tipos de iscas (queijo e telha) e três variedades de banana. A hipótese é de que a interação entre 



 a  variedade  de  banana  e  o  tipo  de  armadilha,  ou  ao  menos  um  desses  fatores,  interfere  no  controle 
 biológico. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  pesquisa  de  controle  biológico  da  broca-da-bananeira  em  SAF  foi  realizada  na  APTA-Polo  Regional 
 Vale  do  Paraíba,  em  Pindamonhangaba  (22  o  58’S  e  45  o  27’W),  560m  com  clima  Cwa  (Köppen), 
 precipitação pluvial anual de 1.200 mm (CIIAGRO, 2020). 

 A  área  de  SAF  com  4,6ha  possui  árvores  de  gliricídia  alternadas  com  variedades  de  banana  e  juçara  nas 
 linhas.  Os  resíduos  da  poda  das  gliricídias  são  dispostos  entorno  das  bananeiras  e  os  resíduos  da  bananeira 
 são  canalizados  nas  entrelinhas,  onde  cultivam-se  macaúba,  araribá  e  diversidade  de  Myrtaceas  frutíferas  e 
 culturas anuais (Figura 1). 

 No  controle  do  moleque-da-bananeira  utilizou-se  o  isolado  IBCB66  do  fungo  B.  bassiana  da  coleção  do 
 Instituto  Biologico/APTA  .  O  substrato  para  propagação  do  fungo  foi  arroz  parbolizado  cozido  e 
 esterilizado em autoclave, resfriado naturalmente, inoculado e congelado após a colonização. 

 Para  levar  a  campo,  preparou-se  uma  pasta  utilizando-se  para  cada  grama  de  substrato  1,0ml  de  água 
 destilada  e  1,5%  de  óleo  vegetal,  para  aumentar  a  aderência.  A  área  das  iscas  foi  medida  com  fita  métrica  e 
 a  quantidade  de  fungo  inoculado  (0,012g  substrato  inoculado/por  cm  2  de  isca)  padronizada  conforme  a 
 área da isca. 

 O  experimento  foi  conduzido  em  blocos  ao  acaso  com  quatro  repetições  em  arranjo  fatorial,  com  as 
 variedades  de  banana  (fator  A)  Prata  anã,  BRS  Conquista  e  Nanicão  fornecendo  pseudocaules  utilizados 
 como  iscas  dispostas  nas  entrelinhas  do  SAF,  nos  tipos  (fator  B)  de  corte  transversal  ("queijo"-Q)  e 
 longitudinal  (“telha"-T),  sem  inoculação  do  fungo  (Q  e  T)  e  com  inoculação  (QF  e  TF)  (fator  C).  Cada 
 bloco contendo as três variedades de bananas receberam todos os tratamentos (Figura 2). 



 Em  09/12  e  24/12/2020  foram  coletados  os  insetos  vivos  e  mortos,  identificando  todas  as  espécies  de 
 curculionídeos  que  possivelmente  atacavam  as  bananeiras  (falsa-broca-do-pseudocaule  -  Metamasius  spp.  e 
 broca-do-olho-do-coqueiro  -  Rhynchophorus  palmarum  )  (Takada  et  al.,  2006).  Os  indivíduos  capturados 
 foram  conservados  em  placa  de  Petri  a  25°C  e  escotofase  avaliada  por  sete  dias.  Os  insetos  mortos  foram 
 retirados  e  individualizados  em  câmara  úmida  com  papel  filtro  umedecido,  para  favorecer  a  esporulação  e  a 
 presença de sinais do fungo  B. bassiana  analisados  em microscopia ótica até identificação dos conídios  . 

 Os  resultados  de  C.  sordidus  e  Metamasius  sp.  foram  transformados  por  Box-Cox  (Hawkins  e  Weisberg, 
 2017).  A  ANOVA  realizada  para  C.  sordidus  e  para  Metamasius  sp.  a  comparação  de  médias  por  métodos 
 não  paramétricos  de  Games-Howell  (1976)  por  não  atender  aos  pressupostos  de  normalidade  e 
 homocedasticidade de variâncias. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para  C.  sordidus  não  foram  observados  efeitos  significativos  para  a  interação  e  efeitos  isolados  dos  fatores: 
 variedades  de  banana  (fator  A),  tipo  de  isca  (fator  B)  com  ou  sem  fungo  B.  bassiana  (fator  C)  (Tabela  1), 
 embora a interação desses fatores tenha sido significativa (p<0.005) para  Metamasius  sp. (Tabela 2). 



 As  armadilhas  tipo  queijo  e  telha  apresentaram  atratividade  na  coleta  dos  adultos  de  C.  sordidus  com  níveis 
 de  infestação  de  0,83;  0,58;  0,33  e  0,0  indivíduos/armadilha;  valores  considerados  abaixo  do  nível  de 
 controle,  estimado  em  5  adultos/armadilha  (Batista  et  al,  2016).  Para  C.  sordidus  a  armadilha  tipo  telha 
 apresentou  atratividade  de  80,95%  em  comparação  ao  tipo  queijo,  com  19,05%  (Tabela  3).  Não  foram 
 constatados indivíduos de  C. sordidus  infectados com  B. bassiana  nos dois tipos de armadilhas inoculadas. 

 Comportamento  inverso  foi  observado  na  atratividade  de  Metamasius  sp.,  com  proporção  maior  de 
 indivíduos  (87,5%)  na  isca  tipo  queijo,  enquanto  a  isca  tipo  telha  apresentou  apenas  19,05%  (Tabela  4). 
 Metamasius  sp.  manifestou  infecção  de  30%  por  B.  bassiana  nos  indivíduos  coletados  nas  armadilhas  tipo 
 queijo inoculadas (QF). 

 Apesar  de  não  constatar  diferenças  para  os  tratamentos  nas  condições  de  campo  com  a  ANOVA,  a  isca  tipo 
 telha  precisa  ser  mais  estudada  no  controle  de  C.  sordidus  .  As  diferenças  na  preferência  de  iscas  entre  C. 
 sordidus  e  Metamasius  sp.  pode  ser  explicada,  em  parte,  pelo  tamanho  e  formato  das  iscas,  além  do 
 comportamento  e  hábito  de  deslocamento  dos  curculionídeos  na  área.  C.  sordidus  tem  uma  mobilidade 
 menor  em  relação  a  Metamasius  sp.  No  caso  de  C.  sordidus  a  conformação  da  isca  tipo  queijo  pode 
 restringir  sua  localização,  pois  esta  não  fica  em  contato  direto  com  o  solo,  mas  sobreposta  a  outra  porção 
 de  pseudocaule,  que  juntas  formam  duas  camadas,  sendo  apenas  a  porção  inferior,  sem  o  fungo,  que 
 permanece em contato com o solo (Figura 3). 



 Metamasius  sp.  apresenta  maior  mobilidade  em  comparação  a  C.  sordidus.  Observa-se  a  coleta  de 
 indivíduos  na  isca  tipo  queijo  superior  e  infecção  por  B.  bassiana  na  armadilha  com  fungo  (QF).  A 
 susceptibilidade  de  Metamasius  sp.  e  sua  maior  mobilidade  é  importante  para  disseminar  o  fungo  e 
 promover  o  controle  biológico  no  bananal  (Batista  et  al.,  2016).  Esse  tipo  de  armadilha  tem  um  período 
 maior  de  atratividade  em  função  da  parte  sobreposta  do  pseudocaule  conservar  a  umidade  e  não  entrar  em 
 contato  com  o  solo,  protegendo  o  fungo  B.  bassiana  da  competição  com  outros  microorganismos  presentes 
 no solo que podem ser antagonistas, como  Trichoderma  sp. 

 Apesar  de  a  isca  tipo  telha  ter  atraído  mais  indivíduos  de  C.  sordidus  ,  não  foi  observada  infecção  por  B. 
 bassiana  ,  possivelmente  porque  a  porção  cortada  permanece  em  contato  com  o  solo,  o  que  pode  reduzir  a 
 eficiência  de  B.  bassiana  por  ação  de  competição  e  antagonismo  de  microorganismos  do  solo,  que  podem 
 reduzir  a  germinação  e  o  processo  de  penetração  dos  conídios  de  B.  bassiana  no  inseto,  além  da  previsível 
 decomposição superior do pesudocaule quando comparada com a isca tipo queijo. 

 Conforme  resultados  obtidos  em  laboratório,  o  fungo  B.  bassiana  é  patogênico  a  Metamasius  sp.,  mas  para 
 C.  sordidus  não  foi  observada  patogenicidade.  Entretanto,  Almeida  et  al.  (2009)  relatam  40%  de 
 mortalidade  em  C.  sordidus  quando  imersos  na  calda  do  fungo  do  isolado  IBCB-66  em  condições  de 
 laboratório,  com  diferenças  significativas  na  patogenicidade  entre  diversos  isolados  de  B.  bassiana  .  Já 
 Batista  et  al.  2016,  relatam  uma  redução  de  61%  de  adultos  submetidos  ao  controle  biológico  em  condições 
 de campo. 

 A  inclusão  de  óleo  de  girassol  na  pasta  de  B.  bassiana  se  baseou  nos  relatos  de  Batista  et  al.  (1995),  que 
 verificaram  que  a  adição  de  óleo  mineral  ao  fungo  incrementou  a  mortalidade  de  adultos  de  C.  sordidus  de 
 14%  para  88%.  Sem  a  adição  de  óleo,  obteve-se  apenas  37,5%  de  adultos  mortos  e  a  adição  do  óleo  na 
 formulação  controlou  de  77,5%  a  100%  (Batista  et  al.,  2016).  Essa  associação  aumenta  a  conservação, 
 aderência dos conídios e reduz a resistência das defesas do inseto ao agente de biocontrole. 

 Dessa  forma,  são  necessárias  pesquisas  por  um  período  mais  longo  para  comparar  se  adjuvantes  naturais 
 adicionados  ao  fungo  promovem  o  aumento  da  infectividade  nas  condições  dos  SAF;  sobre  as  diferentes 
 iscas,  considerando  que  no  manejo  agroflorestal  o  pseudocaule  é  normalmente  partido  longitudinalmente  e 
 disposto  no  entorno  de  plantas  de  interesse  econômico  associadas  com  a  bananeira  para  transferir  a  seiva 
 mineral  e  promover  o  crescimento  das  espécies  consortes;  além  de  abranger  o  fator  das  variedades  de 
 bananeira. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Há  diferentes  espécies  de  curculinídeos  atacando  a  cultura  da  banana  no  Vale  do  Paraíba.  A  isca  tipo  telha 
 para as condições de campo foi a mais indicada para o monitoramento e controle de  C. sordidus  . 

 A  presença  superior  de  indivíduos  de  Metamasius  sp.  na  isca  tipo  queijo  com  fungo  e  sua  consequente 
 infecção  por  B.  bassiana  registra  ser  interessante  o  controle  biológico  no  SAF  uma  vez  que  este 
 curculionídeo apresenta mobilidade superior. 



 São  necessários  novas  pesquisas  de  longa  duração  sobre  os  efeitos  do  manejo  do  pseudocaule  das 
 diferentes  variedades  de  banana,  sua  relação  com  o  controle  biológico  e  a  dinâmica  das  espécies  de 
 curculionídeos no SAF. 
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 DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE CRIADOS EM SISTEMA 
 SILVIPASTORIL SOB DIFERENTES DIETAS ALIMENTARES 
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 Resumo 

 A  carne  de  frango  está  entre  as  fontes  de  proteínas  mais  consumidas  na  atualidade.  Entretanto,  a  avicultura  de  larga  escala, 
 com  aves  confinadas  em  enormes  galpões  em  alta  densidade  populacional  tem  sido  bastante  criticada  por  consumidores  cada 
 vez  mais  preocupados  com  o  sofrimento  dos  animais.  Desta  maneira,  este  projeto  de  pesquisa  busca  desenvolver  um  sistema 
 de  criação  que  respeite  as  necessidades  comportamentais  destas  aves  aliando  a  melhoria  do  ambiente  com  a  produção  de  carne 
 de  boa  qualidade.  Trata-se  da  inserção  de  frangos  de  corte  Label  Rouge  em  um  sistema  silvipastoril  (SSP)  estruturalmente 
 semelhante  a  uma  floresta,  local  de  origem  destas  aves.  O  experimento  foi  realizado  em  uma  área  de  seringal  onde  há  espécies 
 forrageiras  espontâneas  tolerantes  ao  sombreamento.  Avaliou-se  a  colaboração  da  pastagem  natural  na  alimentação,  como 
 forma  complementar  à  ração  (que  representa  ~70%  do  custo  final  na  avicultura),  e  o  fornecimento  de  grãos  inteiros  aos 
 animais,  prática  comum  entre  os  agricultores  familiares.  Para  isso,  foram  estabelecidos  quatro  tratamentos:  três  com  acesso  ao 
 pasto  em  SSP  e  variação  na  alimentação  (ração,  grãos  inteiros  de  milho  ou  sorgo)  e  testemunha,  aves  confinadas  em  galpão 
 com  alimentação  convencional.  O  manejo  adotado  foi  o  de  galinheiro  móvel  e  pastejo  rotacionado,  como  proposto  por  Righi 
 (2013),  com  cinco  piquetes  e  25  aves  por  tratamento  (10m  2  /ave).  A  diferença  do  peso  médio  entre  os  quatro  lotes  de  aves  foi 
 pequena.  Portanto,  a  criação  de  frangos  soltos  apresenta  um  grande  potencial  dada  a  agregação  de  valor  e  a  percepção  de 
 melhor qualidade pelos consumidores. 

 Palavras-chave:  Avicultura; Frango; Sistemas Agroflorestais;  Sistemas Silvipastoris. 

 INTRODUÇÃO 

 Há  aproximadamente  8.000  se  iniciou  o  processo  de  coevolução  entre  os  humanos  e  o  Gallus  gallus 
 (Linnaeus,  1758)  .  De  acordo  com  Gessuli  (1999),  a  principal  teoria  é  de  que  as  galinhas  foram  as  primeiras 
 aves  a  serem  domesticadas  pelos  seres  humanos  na  região  do  sudeste  asiático,  originando  a  sub-espécie 
 Gallus  gallus  domesticus  (Linnaeus,  1758).  A  princípio  esta  aproximação  se  deu  por  fatores  culturais  como 
 as  rinhas  de  galo,  ornamentação  e  pela  simbologia  dada  ao  animal  que  anuncia  o  fim  da  escuridão  com  o 
 seu  canto.  As  antigas  civilizações  iniciaram  a  seleção  das  raças  e  assim  as  galinhas  se  espalharam  pelo 
 mundo (COELHO et al.,2008). 

 Durante  a  revolução  verde,  iniciou-se  a  seleção  genética  de  aves  de  corte  e  postura  extremamente 
 produtivas  e  estas  passaram  a  ser  confinadas  em  galpões,  instaurando-se  o  sistema  industrial  (FILHO, 
 2002).  Com  a  criação  em  granjas  no  Brasil  obtiveram-se  grandes  avanços  em  tecnologia,  genética  e 
 ambiência  que  garantiram  saltos  produtivos  colocando  o  país  em  terceiro  lugar  entre  os  maiores  produtores 
 mundiais  de  carne  de  frango,  hoje  com  mais  de  14  mil  toneladas  anuais.  Deste  total,  aproximadamente  4 
 mil  toneladas  foram  exportadas  (~30%),  o  que  faz  do  país  o  maior  exportador  mundial  deste  produto 
 (Embrapa Suínos e Aves, 2021; ZEN et al., 2014.). 

 Com  os  avanços  produtivos  surge  também  a  exigência  de  consumidores  preocupados  com  as  condições  de 
 bem-estar  desses  animais,  gerando  uma  nova  tendência  de  mercado  que,  aliada  à  procura  de  sabores  e 
 comidas mais elaboradas, pressionam os produtores a adotarem métodos melhores de criação. 

 Desta  maneira,  neste  trabalho  avaliou-se  o  desenvolvimento  de  frangos  criados  em  um  sistema  silvipastoril 
 (SSP)  comparativamente  àqueles  criados  em  sistema  confinado.  Procuramos  levar  em  conta  as 
 características  biológicas,  comportamentais  e  o  nicho  ecológico  dessas  aves  na  proposição  deste  SSP.  As 
 respostas  em  crescimento  das  aves  em  SSP  serão  utilizadas  para  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de 
 pastagens  rotacionadas  (Sistema  Voisin  –  meta  de  longo  prazo).  Assim,  espera-se  poder  fornecer  uma 
 alimentação  variada  e  fresca  (plantas  herbáceas  e  graníferas  espontâneas  adaptadas  ao  sub-bosque, 
 pequenos  artrópodes  etc.)  que  podem  colaborar  com  a  dieta  das  aves  e  na  obtenção  de  uma  carne  de 
 qualidade diferenciada. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  experimento  de  SSP  foi  estabelecido  na  área  do  seringal  pertencente  ao  Departamento  de  Produção 
 Vegetal  da  Escola  Superior  de  Agricultura  “Luiz  de  Queiroz”  (ESALQ)  localizada  no  município  de 
 Piracicaba  –  SP  (Lat.  22°42'  S  Long.  47°38'  W).  O  campo  experimental  foi  escolhido  pela  existência  de 
 seringueiras  adultas  em  população  suficiente  para  a  experimentação.  A  implantação  do  sistema  silvipastoril 
 rotacionado  contou  com  a  construção  de  quinze  piquetes  de  260  m²  (16  m  x  16,25  m)  cada  correspondendo 
 a  um  adensamento  na  área  de  pastejo  de  10,4  m²/ave.  No  interior  do  piquete  havia  13  seringueiras 
 abarcando o espaço de duas entrelinhas desta cultura. 

 Também  foram  desenvolvidos  e  construídos  três  galinheiros  móveis  (Modelo  ESALQ  №  2)  adaptados  do 
 Modelo  ESALQ  №  1.  Cada  galinheiro  possuía  uma  área  interna  de  4  m²,  sete  ninhos  e  um  poleiro.  As  aves 
 permaneceram  7  dias  em  cada  piquete  ao  fim  do  qual  era  feita  sua  rotação.  O  galinheiro  possuía  um  par  de 
 rodas maciças, o que permite ser movimentado manualmente pela área. 

 A  linhagem  selecionada  foi  a  “Label  Rouge”  (Ruby  N  XL44N),  da  empresa  Sasso.  Os  pintinhos  foram 
 criados  no  galpão  do  Departamento  de  Genética.  A  ração  inicial  foi  fornecida  ad  libitum  até  os  28  dias  de 
 idade,  momento  em  que  os  frangos  foram  selecionados  para  os  tratamentos  e  a  alimentação  passou  a  ser 
 controlada.  As  aves  foram  escolhidas  respeitando  um  intervalo  de  variação  de  ±10%  do  peso  médio  do 
 lote. Cada tratamento contou com 12 fêmeas e 13 machos, totalizando 25 aves. 

 O  experimento  possuía  4  tratamentos  e  5  repetições.  O  primeiro  lote  foi  criado  no  período  do  inverno 
 (junho  a  agosto  de  2021)  em  um  ciclo  de  91  dias.  Foi  verificado  o  desempenho  das  aves  criadas  em  sistema 
 solto  em  sub-bosques  em  contraste  àquelas  criadas  em  confinamento  (galpão  –  testemunha)  por  meio  de 
 pesagens  semanais.  Todos  os  frangos  foram  identificados  por  anilhas  numeradas  possibilitando  o 
 acompanhamento  do  ganho  de  peso  individual.  Os  tratamentos  localizados  no  SSP  com  acesso  permanente 
 à  pastagem  foram:  (T1)  alimentado  com  100%  de  ração  convencional  tida  como  ideal,  (T2)  50%  de  ração 
 convencional  e  50%  de  grãos  inteiros  de  milho  e  (T3)  50%  de  ração  convencional  e  50%  de  grãos  de  sorgo. 
 Como  testemunha  (T4)  um  lote  de  aves  foi  criado  em  confinamento  no  galpão  de  acordo  com  o  método 
 convencional (100% de ração farelada) na densidade comercial de 10 aves/m  2 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  avaliação  do  desempenho  dos  animais  se  deu  pela  pesagem  semanal  dos  28  aos  91  dias  de  vida.  Na 
 Figura  1  a  seguir  o  leitor  poderá  verificara  evolução  do  peso  médio  de  lotes  mistos  de  aves  Label  Rouge  ao 
 longo do período experimental. 

 Figura  1.  Crescimento  dos  frangos  Label  Rouge  nos  tratamentos  T1  (SSP  com  fornecimento  de  ração);  T2 
 (SSP  com  fornecimento  de  ração  e  grãos  de  milho);  T3  (SSP  com  fornecimento  de  ração  e  grãos  de  sorgo) 
 e T4 (Confinamento com fornecimento de ração). Piracicaba-SP - maio a julho/2021. 



 No  gráfico  observa-se  que  as  aves  criadas  em  confinamento  e  alimentadas  com  ração  (T4)  apresentaram 
 uma  pequena  vantagem  no  ganho  de  peso  quando  comparado  ao  tratamento  de  aves  criadas  soltas  em  SSP 
 também  alimentadas  com  ração  (T1).  O  tratamento  1  apresentou  uma  média  de  peso  vivo  de  2,6  kg  aos  91 
 dias  e  o  T4  alcançou  uma  média  de  2,7  kg  na  mesma  idade.  A  pequena  diferença  indica  a  contribuição  da 
 alimentação  variada  fornecida  pela  pastagem  como  pequenos  insetos,  sementes,  organismos  do  solo  e 
 plantas  espontâneas.  O  pequeno  aumento  de  ganho  em  peso  provavelmente  se  dá  às  custas  da  restrição  de 
 espaço  nos  sistemas  confinados.  Tal  situação  tem  sido  considerada  cada  vez  mais  como  um  problema  ético 
 nos sistemas de criação em sistema de confinamento. 

 Entre  os  tratamentos  que  receberam  metade  da  quantia  da  ração  e  completada  por  grãos  de  milho  ou  de 
 sorgo  (T2  e  T3)  também  ocorreu  um  ganho  de  peso  satisfatório,  apesar  do  desbalanço  nutricional  e 
 energético  da  dieta.  Quando  comparados  ao  T1  e  T4,  os  tratamentos  T2  e  T3  apresentam  pequena 
 desvantagem.  O  peso  médio  final  das  aves  alimentadas  parcialmente  com  grãos  de  milho  foi  de  2,53  kg  e 
 as aves alimentadas com grãos de sorgo chegaram a 2,54 kg. 

 A  pequena  diferença  entre  os  pesos  vivos  dos  animais  na  idade  de  abate  demonstra  que  o  uso  de  grãos 
 inteiros  como  uma  parte  da  alimentação  das  aves  pode  ser  uma  alternativa  viável  para  os  criadores  de 
 frangos.  Apesar  da  ração  formulada  ser  mais  completa  em  termos  nutricionais,  o  custo  deste  alimento 
 acaba  dificultando  a  criação  destes  animais  por  pequenos  agricultores.  Por  isso,  uma  prática  comum  é 
 misturar  uma  parcela  de  ração  com  grãos  inteiros,  cujo  custo  é  menor  e  que  muitas  vezes  são  cultivados  na 
 propriedade.  O  fornecimento  de  grãos  inteiros  tem  como  principais  motivações  evitar  os  custos  de 
 processamento  da  ração  (ABDOLLAHI  et  al.,  2018;  GABRIEL  et  al.,  2008,  SINGH  et  al.,  2014.).  Seria 
 importante a realização de estudos econômicos avaliando sua viabilidade. 

 Além  disso,  recentes  estudos  mostram  que  a  alimentação  com  grãos  pode  aumentar  o  desempenho  das  aves 
 em  consequência  de  um  maior  desenvolvimento  e  funcionalidade  da  moela,  que  garante  a  moagem 
 completa  dos  alimentos,  regulando  o  fluxo  do  bolo  alimentar  e  da  secreção  dos  sucos  digestivos  (SVIHUS 
 et al., 2010; GABRIEL et al., 2008; BOLELI & THIMOTHEO, 2017). As galinhas são 
 anatomicamente  preparadas  para  se  alimentar  de  grãos  graúdos  e  outros  alimentos  mais  duros  e  por  isso, 
 possuem  papo,  para  o  armazenamento,  hidratação  e  amolecimento  do  alimento,  e  a  moela  -  um  importante 
 órgão  que  quebra  e  processa  estes  alimentos.  GABRIEL  et  al.  (2003)  e  LIU  et  al.  (2015)  relatam  que  o 
 fornecimento  de  partículas  maiores  pode  melhorar  a  ecologia  da  microflora  intestinal,  favorecendo  os 
 micro-organismos  benéficos  em  detrimento  dos  maléficos  à  saúde  das  aves,  como  por  exemplo,  a  redução 
 da  incidência  de  coccidiose.  Com  o  fornecimento  constante  de  ração  farelada,  a  moela  perde  sua  função  e 
 estudos apontam o atrofiamento deste órgão tão importante (ABDOLLAHI et al., 2018). 

 A  utilização  dos  grãos  inteiros  na  avicultura  tem  ganhado  maior  expressão  em  países  do  norte  europeu, 
 Austrália  e  Canadá  pois,  além  da  redução  nos  custos  da  ração,  este  tipo  de  alimento  atende  à  demanda  de 
 consumidores  por  uma  alimentação  mais  natural  nos  sistemas  de  produção  animal  (GABRIEL  et  al.,  2008; 
 SINGH  et  al.,  2014).  As  xantofilas  presentes  nos  grãos  de  milho  favorecem  a  coloração  amarelada  da  pele, 
 gordura  e  da  carne  dos  frangos,  agregando  valor  aos  olhos  dos  consumidores.  Além  disso,  a  adoção  destes 
 sistemas  permite  que  mais  agricultores  participem  desta  importante  cadeia  produtiva  e  lucrativa 
 contribuindo  com  a  melhor  distribuição  de  renda  –  um  dos  principais  problema  dos  países 
 subdesenvolvidos (Righi, 2021 – comunicação pessoal). 

 Diante  dos  resultados  de  desempenho  comparando  os  sistemas  de  criação  livre  e  confinada,  podemos 
 afirmar  que  o  espaço  restrito  e  pouco  diversificado  não  estimula  a  movimentação  dos  animais  e  isso 
 favorece  o  ganho  de  peso  já  que  o  gasto  energético  é  reduzido.  Já  os  animais  que  foram  criados  em  sistema 
 rotacionado,  com  livre  acesso  a  área  do  piquete  ao  longo  do  dia,  se  exercitam  com  frequência.  O  habitat 
 diversificado,  com  poleiros,  espaço  para  ciscar,  correr,  andar  e  interagir  com  as  outras  aves  promove 
 maiores  estímulos  às  atividades  físicas,  que  por  sua  vez  representam  um  maior  gasto  energético  por  parte 
 destes animais diminuindo a deposição de tecido muscular. 

 Apesar  disso,  a  variação  entre  os  pesos  vivos  dos  diferentes  tratamentos  foi  pequena,  indicando  que  a 
 criação  de  aves  soltas  em  SSP  é  possível.  Para  tanto,  precisamos  avançar  em  estudos  que  contornem  os 
 desafios deste sistema para que mais pessoas possam optar pela adoção deste sistema 
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 Diante  dos  resultados  apresentados,  podemos  concluir  que  a  adoção  do  sistema  silvipastoril  na  avicultura  é 
 viável  em  termos  produtivos  e  com  grande  potencial  econômico.  As  diferenças  entre  as  médias  de  peso  vivo 
 dos  tratamentos  de  aves  criadas  soltas  e  em  confinamento  foram  pequenas.  Apesar  das  aves  criadas  em  SSP 
 terem  tido  um  maior  estímulo  ao  exercício  físico,  não  ocorreram  grandes  perdas  na  produtividade  e 
 certamente  houveram  muitos  ganhos  no  que  diz  respeito  ao  bem-estar  destes  animais  que  tiveram  acesso  a 
 uma  alimentação  fresca  e  diversificada  além  do  estímulo  à  expressão  do  comportamento  natural.  A 
 utilização  parcial  de  grãos  na  alimentação  também  pode  ser  viável,  pois  se  trata  de  um  custo  menor  ao 
 produtor  e  não  representa  grandes  perdas  em  ganho  de  peso.  Este  aspecto,  bem  como  outras  possibilidades 
 de  alimentação  alternativa  necessitam  ser  avaliados  em  futuros  estudos.  Além  disso,  o  sistema  de  criação 
 solto  e  a  alimentação  com  grãos  inteiros  tem  um  forte  apelo  junto  ao  consumidor  final  por  se  tratar  de  uma 
 alimentação  mais  próxima  à  natural.  Este  primeiro  teste  indica  um  caminho  que  necessita  ser  mais 
 desenvolvido  realizando-se  pesquisas  para  auxiliar  os  agricultores  e  ao  mesmo  tempo  possibilitar  melhorias 
 na criação destas importantes aves. 
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 Resumo 

 A  redução  dos  custos  de  mão  de  obra  nos  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  é  uma  questão  crucial  para  a  viabilidade  econômica 
 destes  sistemas  de  produção.  O  cultivo  de  hortaliças  demanda  o  emprego  de  atividades  manuais  e,  dentre  as  operações  de 
 manejo  necessárias,  o  controle  de  plantas  espontâneas  é  responsável  por  um  considerável  tempo  gasto  no  cômputo  geral  do 
 dispêndio  de  mão  de  obra  utilizada.  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  avaliar  o  efeito  do  uso  da  cobertura  morta  do  solo  no 
 controle  de  espécies  espontâneas  e  no  tempo  de  mão  de  obra  empregado  na  operação  de  capina  manual.  O  experimento  foi 
 instalado  em  canteiros  de  hortaliças  no  interior  de  um  SAF  e  a  pleno  sol,  situados  em  uma  área  experimental  da  Embrapa 
 Meio  Ambiente.  A  cobertura  de  solo  utilizada  foi  resíduos  triturados  de  podas  de  árvores  e  grama  de  áreas  urbanas,  com  2 
 tratamentos  (com  e  sem  cobertura  do  solo).  Os  resultados  obtidos  demonstraram  que  os  canteiros  com  uso  de  cobertura  morta, 
 tanto  dentro  como  fora  do  SAF,  apresentaram  menor  incidência  de  plantas  espontâneas.  Os  canteiros  sem  cobertura  dentro  do 
 SAF  apresentaram  menor  número  de  plantas  espontâneas  quando  comparados  com  os  canteiros  sem  cobertura  a  pleno  sol.  O 
 tempo  gasto  no  controle  de  plantas  espontâneas  foi  menor  nos  tratamentos  com  cobertura  de  solo.  O  uso  de  cobertura  morta, 
 além  de  suas  multiplas  funções  para  a  saúde  e  manutenção  de  umidade  do  solo,  reduziu  o  tempo  de  mão  de  obra  empregado 
 no controle de plantas espontâneas em cultivos consorciados de hortaliças. 

 Palavras-chave:  Sistemas Agroflorestais; mulching;  espécies indesejáveis; mão de obra. 

 INTRODUÇÃO 

 A  cobertura  morta  é  uma  prática  cultural  pela  qual  se  aplica,  sobre  a  superfície  do  solo,  uma  camada  de 
 material  orgânico,  sem  que  esta  cobertura  seja  incorporada  ao  solo.  Através  dela  procura-se  influenciar 
 positivamente  as  qualidades  físicas,  químicas  e  biológicas  do  solo,  criando  condições  ótimas  para  o 
 crescimento  radicular.  A  prática  de  cobertura  do  solo  é  tradicionalmente  recomendada  em  sistemas 
 agroecológicos  ou  orgânicos,  pois  apresenta  múltiplas  funções,  como  reter  a  umidade  do  solo  ao  reduzir 
 perdas  excessivas  de  água  por  evaporação,  diminuir  o  impacto  das  chuvas  sobre  o  solo  e  processos 
 erosivos,  evitar  variações  bruscas  de  temperatura  do  solo,  reduzir  gastos  de  mão-de-obra  nas  capinas,  além 
 de  enriquecer  o  solo  com  nutrientes  após  a  decomposição  do  material  orgânico,  permitindo  melhorar  o 
 desempenho das culturas (Souza; Resende, 2006). 

 RAMOS-FILHO  et  al.  (2018)  realizaram  pesquisa  a  partir  do  monitoramento  e  da  avaliação  econômica  de 
 SAFs  e  registraram,  ao  longo  de  um  ciclo  agrícola  (Outubro/2015  a  Setembro/2016),  os  tempos  de  mão  de 
 obra  empregado  por  um  agricultor  agroecológico  do  Assentamento  Sepé  Tiaraju  com  as  diferentes 
 operações  de  manejo  de  culturas  anuais  em  um  SAF.  Os  autores  constataram  que  a  operação  que  mais 
 demandou  mão  de  obra  foi  a  capina  manual  com  66%  do  tempo  total  gasto  no  manejo  do  SAF.  Estes 
 resultados  evidenciam  os  elevados  dispêndios  de  mão  de  obra  para  a  operação  de  controle  de  plantas 
 espontâneas. 

 Considerando  a  adoção  crescente  de  SAFs  por  agricultores  em  diferentes  regiões  do  pais  e  a  baixa 
 disponibilidade  de  mão  de  obra  na  maioria  das  propriedades  rurais,  se  faz  necessária  a  realização  de 
 pesquisas  que  detalhem  melhor  o  efeito  da  adoção  de  práticas  alternativas  mais  sustentáveis,  de  baixo  custo 
 e  que  otimizem  o  tempo  de  mão  de  obra  no  controle  de  plantas  espontâneasem  nestes  sistemas  de 
 produção. 

 Neste  sentido,  o  objetivo  desta  pesquisa  foi  avaliar  o  efeito  do  uso  da  cobertura  morta  do  solo  no  controle 
 de  plantas  espontâneas  e  no  tempo  de  mão  de  obra  empregada  para  o  seu  controle  nas  operação  de  capina 
 manual em cultivos consorciados de hortaliças em SAF e a pleno sol. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  pesquisa  foi  realizada  no  Campo  Experimental  da  Embrapa  Meio  Ambiente,  em  Jaguariúna,  município 
 da  região  centro-leste  do  estado  de  São  Paulo.  A  área  de  estudo  é  uma  Unidade  de  Observação  em 
 Agrofloresta  implantada  em  dezembro  de  2018  com  0,12  hectares,  situada  na  latitude  22°43’28’’  Sul  e 
 longitude  47°56’08’’  Oeste.  O  clima  da  região  segundo  a  classificação  climática  de  Köppen-Geiger:  Cfa, 
 Clima  subtropical  úmido.  A  área  apresenta  relevo  suave-ondulado,  onde  predomina  o  solo  do  tipo 
 Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura franco-argilo-arenosa. (NEVES et al., 2017). 

 O  experimento  foi  implantado  em  uma  entrelinha  deste  SAF  e  em  área  a  pleno  sol  .  O  delineamento 
 experimental  utilizado  foi  o  casualizado  em  blocos,  com  quatro  blocos  no  interior  do  SAF  e  quatro  a  pleno 
 sol,  cada  bloco  constituído  por  dois  tratamentos,  um  com  cobertura  do  solo  e  outro  sem  cobertura, 
 perfazendo  um  total  de  16  parcelas,  sendo  8  parcelas  em  condições  de  cultivo  no  interior  do  SAF  e  8  a 
 pleno  sol  (Figura  1A).  Todas  as  parcelas  apresentaram  a  mesma  composição  de  espécies  e  espaçamentos, 
 sendo  as  culturas  utilizadas  a  cenoura  (  Daucus  carota  ),  cultivar  Brasília;  salsa  (  Petroselinum  crispum  ), 
 cultivar  Graúda  Portuguesa;  e  cebolinha  (  Allium  schoenoprasum  ),  cultivar  Cristóbal;  a  escolha  destas 
 espécies  se  baseou  em  consórcios  de  hortaliças  adotados  por  agricultores  familiares  e  os  espaçamentos  que 
 são frequentemente por eles utilizados (Figura 1B). 

 Figura  1.  Esquema  do  delineamento  experimental  (A)  e  distribuição  e  espaçamento  das  espécies 
 consorciadas (B). 

 Na  cobertura  do  solo  foi  realizada  utilizou-se  resíduos  de  poda  de  árvores  triturados  e  roçagem  de  grama  de 
 áreas  urbanas,  um  material  de  baixo  custo  para  os  agricultores.  A  quantidade  de  material  foi  padronizada 
 para  todos  os  tratamentos  com  o  uso  de  cobertura,  correspondendo  3,4kg  por  m².  Para  avaliação  da 
 ocorrência  de  plantas  espontâneas  foram  coletadas  três  amostras  (repetições)  em  cada  canteiro 
 utilizando-se  um  quadrado  de  0,25m².  Em  cada  amostra  foram  identificadas  as  espécies,  registrados  o 
 número  de  plantas  por  espécie  e  coletadas  as  plantas  para  avaliação  de  massa  seca  total  por  amostra,  após 
 secagem  em  estufa  a  60ºC  até  a  estabilização  das  mesmas.  Para  as  análises  comparativas  das  quantidades  e 
 massas secas de plantas espontâneas utilizou-se as médias das 3 



 repetições  obtidas  em  cada  parcela  e  as  médias  das  4  parcelas  de  cada  bloco.  Para  a  análise  do  tempo  de 
 mão  de  obra  gasto  na  capina  manual,  considerou-se  a  área  de  5m  ²  de  cada  parcela  e  a  média  das  quatro 
 parcelas de cada bloco. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As  plantas  espontâneas  identificadas  nas  áreas  de  cultivos  de  hortaliças  foram:  trapoeraba  (  Commelina 
 benghalensis  ),  beldroega  (  Portulaca  oleracea  ),  capim  colchão  (  Digitaria  horizontalis  ),  Capim  pé  de 
 galinha  (  Eleusine  indica  ),batata  doce  (  Ipomoea  batatas  ),  corda  de  viola  (  Ipomoea  sp.  ),  capim  brachiária 
 (  Brachiaria  decumbens  ),  picão  preto  (  Bidens  pilosa  ),  maria  pretinha  (  Solanum  americanum  ),  guanxuma 
 (  Sida  Rhombifolia  ),  erva  de  santa  luzia  (  Euphorbia  hirta  ),  falsa  serralha  (  Emilia  sonchifolia  ).  A 
 diversidade  de  espécies  espontâneas  foi  maior  nas  parcelas  com  solo  sem  cobertura  quando  comparado 
 com  solos  cobertos.  As  parcelas  com  cobertura  variaram  de  no  mínimo  1  e  no  máximo  de  4  espécies 
 (média  de  1,75  espécies)  enquanto  as  parcelas  sem  cobertura,  de  no  mínimo  3  e  no  máximo  de  8  espécies 
 (média de 4,75 espécies). 

 O  número  de  plantas  espontâneas  existentes  nos  tratamentos  com  o  uso  de  cobertura  morta  foi 
 consideravelmente  menor  quando  comparado  com  os  tratamentos  sem  cobertura  do  solo,  tanto  dentro  como 
 fora  do  SAF  (Figura  2).  Evidenciou-se  que  o  uso  de  cobertura  morta  nos  canteiros  consorciados  de 
 hortaliças  reduziu  o  número  de  plantas  espontâneas,  provavelmente  por  se  constituir  em  uma  barreira  física 
 que  para  a  emergência  destas  plantas.  Estes  resultados  corroboram  com  os  obtidos  por  FAVARATO  et  al. 
 (2016)  ao  avaliarem  o  controle  de  espécies  espontâneas  em  cultivos  de  cenoura  com  diferentes  tipos  de 
 coberturas  mortas..  Os  autores  constataram  que  o  número  de  plantas  espontâneas  em  todos  os  tipos  de 
 cobertura foi inferior ao número de plantas existentes na testemunha sem cobertura. 

 Figura  2  –  Número  de  plantas  espontâneas  em  canteiros  consorciados  de  hortaliças  nos  tratamentos  com  e 
 sem cobertura do solo cultivados dentro e fora do SAF. 

 Ao  comparar  a  ocorrência  do  número  de  plantas  espontâneas  nos  tratamentos  sem  cobertura  do  solo  nos 
 dois  sistemas  de  cultivos,  constatou-se  que  no  SAF  o  número  de  plantas  foi  consideravelmente  menor  que 
 o  encontrado  a  pleno  sol  (Figura  3).  Estes  resultados  demonstraram  que  em  cultivos  com  solos  descobertos, 
 a  ocorrência  de  plantas  espontâneas  foi  menor  quando  cultivadas  dentro  do  SAF  Nos  tratamentos  com  uso 
 de  cobertura  do  solo,  o  número  de  plantas  espontâneas  dos  dois  tipos  de  cultivos,  dentro  e  fora  do  SAF,  não 
 apresentaram diferenças tão expressivas como as observadas no tratamento sem cobertura. 

 A  Figura  3  apresenta  a  massa  seca  das  plantas  espontâneas  que  se  desenvolveram  nos  tratamentos  com  e 
 sem  cobertura,  dentro  e  fora  do  SAF  os  valores  de  massa  seca  das  plantas  foram  consideravelmente 
 maiores  nos  solos  sem  cobertura  quando  comparados  com  os  solos  cobertos,  tanto  no  SAF  como  a  pleno 
 sol.  Os  resultados  demonstraram  uma  correlação  positiva  entre  o  número  de  plantas  e  a  massa  seca  das 
 plantas  nas  parcelas  (Figuras  2  e  3).  Observou-se  também  que  nas  parcelas  sem  cobertura  do  solo,  os 
 valores de massa seca dentro do SAF foram inferiores aos obtidos fora do SAF. 



 Figura  3  –  Massa  seca  das  plantas  espontâneas  em  canteiros  consorciados  de  hortaliças  nos  tratamentos 
 com e sem cobertura do solo cultivados dentro e fora do SAF. 

 O  tempo  médio  de  realização  da  operação  de  capina  manual  das  espécies  espontâneas  nos  canteiros  com  e 
 sem  cobertua  morta,  dentro  e  fora  do  SAF  podem  ser  observados  na  Figura  4.  Os  resultados  demonstraram 
 que  a  mão  de  obra  empregada  na  capina  dos  canteiros  sem  cobertura  foi  muito  superior  quando  comparado 
 com  os  canteiros  com  cobertura  (Figura  3).  Estes  resultados  também  corroboram  com  FAVARATO  et  al. 
 (2016)  que  constataram  que  o  tempo  gasto  no  controle  de  plantas  espontâneas  na  testemunha  sem  cobertura 
 foi superior ao tempo gasto nos tratamentos com diferentes tipos de cobertura do solo. 

 Quando  comparados  os  sistemas  de  cultivo,  tanto  nos  tratamentos  com  cobertura  como  nos  sem  cobertura, 
 o  tempo  gasto  de  mão  de  obra  dentro  do  SAF  foi  menor  que  fora  do  SAF.  A  média  de  tempo  gasto  por 
 canteiro  (5m  2  )  no  interior  do  SAF  foi  de  1  minuto  e  28  segundos  e  fora  foi  de  2  minutos  e  10  segundos.  O 
 tempo  nos  tratamentos  sem  cobertura  dentro  do  SAF  foi  menor  que  a  metade  do  tempo  gasto  fora  do  SAF, 
 7  minutos  e  52  segundos  e  15  minutos  e  53  segundos,  respectivamente.  As  condições  microclimáticas 
 mais  amenas  no  interior  do  SAF  podem  contribuir  para  um  maior  rendimento  do  trabalho  quando 
 comparadas com às condições a pleno sol. 

 Figura  4  –  Tempo  de  mão  de  gasto  para  capina  manual  das  plantas  espontâneas  em  canteiros  consorciados  de 
 hortaliças nos tratamentos com e sem cobertura do solo cultivados dentro e fora do SAF. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  uso  da  cobertura  do  solo  reduz  o  número  de  plantas  espontâneas  em  canteiros  consorciados  de 
 hortaliças, tanto em Agroflorestas como a pleno sol. 

 As  condições  de  cultivo  nos  SAFs  proporcionam  uma  menor  incidência  de  plantas  espontâneas  em 
 sistemas que não adotam a prática de cobertura do solo. 

 A  utilização  de  cobertura  morta  sobre  canteiros  consorciados  de  hortaliças  reduz  consideravelmente  a  mão 
 de obra empregada no controle de plantas espontâneas em SAFs e a pleno sol. . 

 Os cultivos nos SAFs otimizam o tempo de obra empregado no controle de plantas espontâneas. 

 A adoção de cultivos em Agroflorestas com práticas de utilização de cobertura do solo com material 



 orgânico  é  uma  alternativa  de  baixo  custo,  eficiente  no  controle  de  plantas  espontâneas  e  na  otimização  do 
 uso da mão de obra pelos agricultores. 
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 Resumo 

 A  extensão  universitária  é  um  importante  modo  de  interação  direta  entre  a  universidade  e  a  população  e  nas  ciências  agrárias 
 pode  beneficiar  os  agricultores  familiares,  especialmente  dentro  dos  princípios  da  agroecologia.  O  objetivo  desse  trabalho  foi 
 analisar  a  implantação  de  um  sistema  agroflorestal,  realizada  no  âmbito  de  um  projeto  de  extensão,  em  um  lote  do 
 Assentamento  Estrela  da  Ilha,  em  Ilha  Solteira  –  SP.  A  metodologia  consistiu  na  observação  participante  dos  autores  durante  o 
 processo  de  planejamento  e  implantação  do  SAF.  A  implantação  do  SAF  no  âmbito  da  extensão  universitária  proporcionou 
 vivência  prática  aos  alunos  e  a  agricultora  se  sentiu  incentivada  com  o  acompanhamento  do  grupo.  Embora  incialmente  o  SAF 
 não  tenha  proporcionado  uma  fonte  de  renda  regular,  contribuiu  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  agricultora,  em  função 
 da  satisfação  que  esta  sentiu  com  o  andamento  do  Projeto.  A  motivação  da  agricultora  a  levou  a  realizar  cursos  de  agricultura 
 orgânica  e  agroturismo,  e  transformar  o  lote  em  uma  área  de  recepção  de  turistas,  sendo  que  o  SAF  é  um  dos  atrativos  do 
 estabelecimento. 

 Palavras-chave:  SAF;  agroecologia;  agricultura  familiar;  extensão  rural;  Grupo  Guatambu  da  Unesp  Ilha 
 Solteira (SP). 

 INTRODUÇÃO 

 A  extensão  universitária  é  um  modo  de  a  universidade  interagir  diretamente  com  a  população  em  geral. 
 Teve  como  momento  importante  as  ações  de  alfabetização  de  Paulo  Freire,  sucedida  pelo  fortalecimento  da 
 união  entre  saber  e  cultura  popular.  Freire  questionou  o  modo  como  a  extensão  rural  era  realizada,  a  partir 
 de  uma  perspectiva  unilateral,  e  ainda  hoje  se  busca  dar-lhe  um  caráter  de  troca  de  experiências  e  saberes 
 ao invés de mera transferência de tecnologia (PAULA, 2013; FREIRE, 2010). 

 Mas,  as  ações  de  extensão  ainda  enfrentam  dificuldades,  como  sua  natureza  interdisciplinar  e  o 
 envolvimento  com  um  público  diverso  (PAULA,  2013),  o  menor  apoio  que  obtém  em  relação  ao  ensino  e  à 
 pesquisa  e  à  presença  de  vieses  assistencialistas  e  de  prestação  de  serviços  em  suas  atividades  (MOREIRA, 
 2014;  KOCHHANN,  2017).  Alguns  beneficiados  por  suas  ações  são  os  agricultores  familiares,  sendo  que 
 as  ações  de  extensão  rural  têm  sido  uma  forma  de  agregar  conhecimento  técnico  aos  produtores  e 
 proporcionar vivência prática aos alunos, além da interação dessas formas de conhecimentos. 

 Para  esses  agricultores,  uma  das  alternativas  viáveis  é  a  produção  agroecológica.  O  sistema  agroecológico 
 é  bastante  complexo  e  busca  ser  autossustentável,  por  meio  de  interações  e  sinergismos  entre  os 
 componentes  do  sistema  que  subsidiem  a  fertilidade  dos  solos,  a  produtividade  e  a  sanidade  dos  cultivos 
 (ALTIERI,  2012).  Dentro  dos  sistemas  agroecológicos,  temos  os  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  que  são 
 combinados  árvores  e  cultivos  agrícolas  (e  até  mesmo  animais)  numa  mesma  área  de  produção.  Quando 
 bem  manejados,  os  SAFs  podem  ser  mais  vantajosos  que  as  monoculturas  e  outros  sistemas  de  interação 
 mais simples, pois incorpora o enorme benefício que as árvores trazem ao sistema (ABDO  et al  ., 2008). 

 Contribuir  para  que  os  agricultores  familiares  entendam  esses  sistemas,  suas  interações  e  benefícios  é  um 
 papel  importante  da  extensão  rural  e  também  da  extensão  universitária  que  aborda  esse  tema.  Portanto,  o 
 objetivo  desse  trabalho  foi  analisar  a  implantação  de  um  SAF  por  meio  de  um  projeto  de  extensão,  em  um 
 lote do Assentamento Estrela da Ilha, em Ilha Solteira – SP. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  local  de  implantação  do  SAF  foi  um  lote  no  Assentamento  Estrela  da  Ilha,  que  está  situado  bem  próximo 
 ao  núcleo  urbano  de  Ilha  Solteira-SP,  um  pequeno  município  do  noroeste  do  estado  de  São  Paulo.  O 
 assentamento  foi  criado  em  2005,  ocupa  uma  área  de  2.855,9  ha  e  abriga  209  famílias  (SANTOS  et  al  ., 
 2015).  O  Lote  onde  o  SAF  foi  implantado,  pertencente  à  agricultora  R.  F.  A.,  possui  área  em  torno  de  3,5 
 ha (lotes chamados pararurais). 

 Os  autores  do  presente  trabalho,  integrantes  do  Guatambu  (Grupo  de  Extensão  e  Pesquisa  sobre 
 Desenvolvimento  Rural  e  Sustentabilidade  da  Unesp  de  Ilha  Solteira  [  1]  ),  atuaram  durante  o  processo  de 
 planejamento  e  implantação  do  SAF  (observação  participante).  O  acompanhamento  da  formação  do  SAF 
 no  lote  foi  realizado  por  meio  de  visitas  regulares  ao  local  e  reuniões  semanais  do  Guatambu,  nos  anos  de 
 2017  e  2018.  A  agricultora  já  tinha  várias  mudas  nativas  e  algumas  frutíferas  plantadas  na  área,  sendo  que 
 a  principal  atividade  de  ampliação  e  enriquecimento  do  SAF  foi  realizada  no  dia  10  de  novembro  de  2018, 
 por meio de um mutirão. 

 [  1]  O  grupo  Guatambu  foi  criado  em  2004  sendo  formado  por  alunos  de  graduação  e  pós-graduação  da 
 Unesp,  Câmpus  de  Ilha  Solteira-SP,  e  tem  como  objetivo  realizar  trabalhos  ligados  a  assentamentos  rurais  e 
 à agricultura familiar da região noroeste do estado de São Paulo. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  primeiro  contato  com  o  lote  no  Assentamento  Estrela  da  Ilha  foi  durante  uma  visita  relacionada  a 
 disciplina  “Comunicação  e  Extensão  Rural”,  ministrada  pelo  Professor  Dr.  Antônio  Lázaro  Sant’Ana,  no 
 final  de  2016.  A  partir  de  2017,  o  grupo  Guatambu,  que  é  coordenado  pelo  referido  professor,  passou  a 
 fazer  o  acompanhamento  do  lote.  Como  a  agricultora  já  tinha  uma  área  com  plantio  recente  de  árvores  e 
 demonstrou  interesse  em  formar  um  SAF  do  tipo  complexo  (com  policultivos),  o  Grupo  passou  a  planejar 
 um SAF em conjunto com a agricultora. 

 A  agricultura  no  lote  de  R.  F.  A.  é  bastante  diversificada,  com  muitos  produtos  sendo  colhidos  ao  longo  do 
 ano.  Esses  produtos  são  destinados  tanto  para  o  consumo  da  família  e  consumo  animal,  quanto  para  a 
 comercialização.  No  total  são  13  atividades  distintas,  sendo  elas:  pastagem,  café,  SAF,  milho  crioulo, 
 mandioca,  melão,  melancia,  milho  verde,  jiló,  abóbora  e  urucum.  Em  termos  de  tecnologia  empregada,  a 
 agricultora  utiliza  adubo  mineral  em  algumas  áreas,  evitando  seu  uso  dentro  do  SAF;  e  adubo  orgânico  em 
 praticamente  todas  as  culturas.  Conta  com  sistemas  de  irrigação,  sendo  a  maioria  de  gotejamento 
 superficial,  em  quase  todas  as  áreas,  exceto  nas  áreas  de  pastagem  e  urucum.  Além  disso,  utiliza  herbicidas 
 nas  áreas  de  mandioca  e  café,  e,  nesta  última,  também  utiliza  outros  produtos  para  controle  de  pragas, 
 agrotóxicos  e  controles  alternativos.  Para  auxiliar  nos  tratos  culturais,  a  produtora  tem  acesso  a  alguns 
 equipamentos para ajudar no trabalho, como trator e implementos emprestados de outro agricultor. 

 A  implantação  do  SAF  foi  realizada  em  duas  fases.  A  primeira  fase,  realizada  pela  agricultora,  envolveu 
 um  planejamento  geral  da  área,  com  sete  linhas,  nas  quais  foram  plantadas  19  espécies  distintas  (Tabela  1) 
 distribuídas  nas  linhas  (no  caso  de  algumas  espécies,  plantou-se  mais  de  uma  muda).  A  agricultora  R.  F.  A. 
 priorizou  a  diversidade,  buscando  espécies  variadas  no  Viveiro  de  Mudas  de  Ilha  Solteira  -  SP  (árvores, 
 frutíferas,  floríferas  e  outras  espécies)  e  ainda  teve  o  cuidado  de  deixar  distante  umas  das  outras  as  árvores 
 de  porte  muito  grande.  O  plantio  em  linhas  foi  escolhido  para  facilitar  os  tratos  culturais.  O  espaçamento 
 inicial foi de cerca de cinco metros entre as linhas. 

 A  escolha  das  demais  espécies  a  serem  plantadas  na  segunda  etapa  foi  feita  pela  agricultora  a  partir  da  lista 
 de  disponibilidade  de  mudas  dos  Viveiros  Municipais  de  Ilha  Solteira  e  Pereira  Barreto  (cidade  à  40  km  de 
 Ilha  Solteira)  e  o  croqui  da  área  foi  organizado  pelo  grupo,  de  acordo  com  o  estrato  e  o  grupo  sucessional 
 (Tabela 2). 

 Na  segunda  fase,  foram  plantadas  20  espécies  distintas,  nos  espaços  deixados  na  primeira  fase,  em  função 
 de  mortes  ou  injurias  nas  mudas  instaladas  inicialmente.  A  alocação  das  espécies  foi  planejada  pelo 
 Guatambu,  de  acordo  com  o  estrato,  o  grupo  sucessional  e  porte,  considerando  também  as  características 
 das  espécies  já  instaladas  na  área  (Figura  1).  O  plantio  das  mudas  na  segunda  fase  foi  realizado  no  dia  10 
 de  novembro  de  2018.  Durante  esta  etapa,  estiveram  presentes  o  professor  coordenador  e  alunos 
 participantes do Guatambu (Figura 2), juntamente com a agricultora, sua família 



 e  outros  dois  agricultores  do  Assentamento  Estrela  da  Ilha,  também  interessados  em  instalar  o  SAF  em  seus 
 lotes. 

 Tabela  1.  Características  das  Espécies  Existentes  no  SAF  do  lote  de  R.  F.  A.,  no  Assentamento  Estrela  da 
 Ilha, em Ilha Solteira (SP) 

 Fonte: Elaboração própria – Grupo Guatambu (2018) 

 Tabela  2.  Características  das  Espécies  Implantadas  no  SAF  do  lote  de  R.  F.  A.,  no  Assentamento  Estrela  de 
 Ilha, Ilha Solteira (SP) 

 Fonte: Elaboração própria – Grupo Guatambu (2018) 

 Figura  1.  Croqui  da  área  de  sistema  agroflorestal,  do  lote  de  R.  F.  A.  no  Assentamento  Estrela  da  Ilha,  com 
 a  identificação  das  espécies  já  plantadas  e  o  local  onde  estava  previsto  o  plantio  durante  a  atividade 
 realizada no dia 10/11/2018. 



 Fonte: Elaboração própria – Grupo Guatambu (2018) 

 Figura  2  .  Membros  do  Grupo  Guatambu  no  dia  do  plantio  do  SAF,  no  lote  de  R.F.A.,  no  Assentamento 
 Estrela da Ilha em Ilha Solteira (SP). 

 Fonte: Elaboração própria – Grupo Guatambu (2018) 

 O  plantio  foi  realizado  com  base  nas  recomendações  de  Justulin  e  Sammarco  (2015):  Primeiramente,  foi 
 feita  a  capina  manual  no  local  onde  seria  feito  o  berço  (ou  cova),  usando  enxada;  foi  feito  um  buraco  de, 
 aproximadamente  0,4m  X  0,4m  X  0,4m;  o  solo  retirado  foi  misturado  com  esterco  bovino  e  calcário 
 (aproximadamente  100  gramas),  recomendada  de  acordo  com  a  análise  de  solo  realizada  no  terreno;  o  solo 
 revolvido  foi,  em  parte,  colocado  de  volta  na  cova,  junto  com  a  muda,  que  foi  acomodada  com  o  solo 
 restante. 

 Na  área  onde  foi  implantado  o  SAF,  ela  já  colheu  algumas  culturas  como  milho,  melão,  quiabo,  maxixe 
 (espontânea).  Também  usou  parte  do  capim  colonião  roçado  nas  entrelinhas  para  fornecer  aos  bovinos.  A 
 expectativa  da  agricultora  para  o  SAF,  inicialmente,  não  era  de  ter  renda  monetária  significativa.  O  valor 
 principal  que  ela  via  era  a  “felicidade  de  ter  as  árvores  no  seu  quintal,  de  vê-las  crescendo,  de  poder 
 respirar”. Também esperava, futuramente, ter diversidade de produtos, produzir orgânicos, sem 



 agrotóxicos  e  fertilizantes  químicos,  vender  esses  produtos  à  população  e,  talvez,  com  o  tempo,  obter  renda 
 satisfatória do local, além da contribuição ambiental das árvores. 

 Havia  também  o  desejo  de  tornar  a  área  uma  referência,  realizar  um  dia  de  campo  com  a  participação  de 
 alunos  da  Unesp  e  de  outros  assentados.  O  acompanhamento  do  grupo  fazia  com  que  ela  se  sentisse 
 incentivada, pois gosta de mostrar aos alunos a vida do pequeno agricultor e o trabalho prático. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  extensão  universitária  é  de  grande  importância  para  a  Universidade  e  para  a  população,  trazendo  aos 
 alunos  vivência  e  formação  mais  humana  e  à  população  o  acesso  e  a  interação  com  o  conhecimento 
 produzido  dentro  das  Universidades.  Sem  dúvida,  a  extensão  rural,  pode  beneficiar  agricultores  familiares, 
 especialmente  quando  orientada  pelos  princípios  da  agroecologia,  como  ocorreu  com  R.  F.  A.,  que  ganhou 
 novas motivações com o acompanhamento do Grupo Guatambu. 

 Os  Sistemas  Agroflorestais  se  mostram  como  alternativa  viável  de  produção  agroecológica  para  os 
 agricultores  familiares,  contudo  ainda  existem  muitas  dificuldades  a  serem  superadas,  especialmente  no 
 início  da  condução  deste  sistema.  Embora  inicialmente  o  SAF  não  tenha  fornecido  uma  fonte  de  renda 
 regular,  tem  contribuído  para  melhorar  a  qualidade  de  vida  da  agricultora,  em  função  da  satisfação  que 
 sentiu com o andamento do Projeto. 

 Em  função  da  pandemia  o  acompanhamento  foi  suspenso  logo  após  o  Guatambu  ter  articulado  a  realização 
 de  um  curso,  via  SENAR,  de  agricultura  orgânica.  Mas  a  agricultura  realizou  o  referido  curso,  depois 
 participou  de  um  outro  sobre  turismo  rural  e  atualmente  transformou  seu  lote  no  “Espaço  GAIA”  que 
 recebe  pessoas  para  café  da  manhã  na  roça  e  outras  atividades  de  agroturismo,  tendo  o  SAF  como  um  dos 
 atrativos. 
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 Resumo 

 Nos  últimos  anos  tem  crescido  o  número  de  relatos  de  eventos  climáticos  extremos.  Diante  desta  emergência  climática, 
 mudanças  de  paradigmas  quanto  aos  tradicionais  sistemas  de  produção  agrícola  e  silviculturais  são  fundamentais  e  urgentes. 
 Neste  sentido,  sistemas  agroflorestais  são  apontados  como  modelos  produtivos  mais  sustentáveis,  podendo  conciliar  produção 
 e  preservação.  Em  julho  de  2021,  no  centro-sul  brasileiro,  uma  sequência  de  geadas  após  um  ano  de  estiagem  prolongada, 
 provocaram  prejuízos  para  uma  serie  de  cultivos  agrícolas.  Nosso  trabalho,  apresenta  dados  de  mortalidade  de  um  sistema 
 agroflorestal  com  espécies  nativas,  após  esta  sequência  de  eventos  climáticos  extremos.  A  área  experimental  localiza-se  no 
 município  de  Itatinga-SP  onde  quarenta  espécies  de  árvores  nativas  brasileiras  foram  plantadas  nas  entrelinhas  da  cultura  do 
 eucalipto.  O  eucalipto  foi  conduzido  em  regime  de  talhadia  em  diferentes  intensidades  o  que  resultou  em  um  gradiente  de 
 cobertura  florestal  (100%,  75%,  33%,  25%  e  0%  -  pleno  sol)  sob  as  quais  as  espécies  nativas  foram  plantas.  As  menores 
 coberturas  florestais,  0%  e  25%  resultaram  nos  maiores  índices  de  mortalidade  51,8%  e  36,1%  respectivamente,  enquanto  que 
 os  tratamentos  33%,  75%  e  100%  apresentaram  26,4%,  17,9%  e  20,9%  de  mortalidade  das  espécies  nativas.  O  potencial  de 
 uma  espécie  comercial  melhorada  de  rápido  crescimento,  como  o  eucalipto,  pode  ser  aproveitado  ao  proporcionar  uma 
 cobertura  florestal  às  espécies  nativas  de  crescimento  mais  lento,  resultando  em  sistemas  produtivos  e  de  restauração  rentáveis 
 e mais adaptados à um contexto de eventos extremos e mudanças climáticas 

 Palavras-chave:  mudanças climáticas; agrofloresta;  restauração; biodiversidade 

 INTRODUÇÃO 

 O  mais  recente  relatório  sobre  mudanças  climáticas  publicado  pelo  Painel  Intergovernamental  de 
 Mudanças  Climáticas  (IPCC,  2021)  nos  mostra  que,  as  mudanças  climáticas  são  inegáveis  e  que  estão 
 acontecendo  mais  rapidamente  que  o  esperado.  E  nesta  situação  de  crise  climática,  a  agricultura  certamente 
 é uma das atividades humanas mais suscetíveis à estas mudanças (Verchot, et al. 2007). 

 Em  julho  de  2021,  a  região  centro-sul  brasileira,  foi  tomada  por  ondas  de  frio  resultando  nas  geadas  mais 
 severas  em  décadas  (METSUL,  2021),  que  juntamente  com  estiagem  prolongada  afetaram  diversas 
 culturas,  resultando  em  prejuízos  aos  agricultores  (CEPEA,  2021).  E  como  nos  alertam  os  pesquisadores, 
 eventos climáticos extremos como estes, serão cada vez mais intensos e frequentes (IPCC, 2021). 

 Por  respeitarem  princípios  ecológicos  básicos,  os  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  são  considerados  como 
 alternativa aos atuais modelos de produção agrícolas e silviculturais (BLASER et al. 2018). 

 Estudos  apontam  como  benefícios  dos  SAFs  a  melhoria  da  segurança  alimentar,  capacidade  produtiva  da 
 terra  e  otimização  dos  recursos  disponíveis  (Abdo  et  al.,  2008).  Propiciam  ainda  a  melhoria  das  condições 
 trabalho  e  na  qualidade  de  vida  dos  agricultores  (Rodigheri,  2000)  possibilitando  a  fixação  das  pessoas  no 
 campo  (Righi,  2014).  Entretanto,  conforme  nos  alerta  Verchot  et  al.  (2007),  a  compreensão  sobre  como  a 
 agrossilvicultura  pode  contribuir  para  a  adaptação  às  mudanças  climáticas  é,  na  melhor  das  hipóteses, 
 rudimentar. 

 Em  comparação  com  sistemas  produtivos  a  pleno  sol,  o  manejo  adequado  da  sombra  pode  melhorar:  estado 
 da  água  do  solo  após  secas  prolongadas  (Miguel  et  al.  1995),  estado  hídrico  da  cultura  (Matsumoto  et 
 al.,2000),  reduzir  estresses  térmicos  e  velocidade  do  vento,  aumentando  umidade  relativa  do  ar  (Gomes  et 
 al.  2020).  Mas  para  que  o  uso  de  árvores  proporcione  tais  benefícios,  é  preciso  um  manejo  adequado 
 quanto a escolha das espécies e densidade de plantio. 

 Neste  sentido,  avançando  na  compreensão  sobre  como  o  manejo  da  sombra  pode  contribuir  para  a 
 adaptação de sistemas produtivos e de restauração aos  eventos climáticos extremos. O presente 



 trabalho,  apresenta  a  mortalidade  de  quarenta  espécies  de  árvores  nativas  em  uma  agrofloresta,  sob 
 diferentes  condições  de  sombreamento,  após  período  de  estiagem  e  geadas  que  atingiram  o  município  de 
 Itatinga – SP. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Em  novembro  de  2018,  2.400  mudas  de  40  espécies  nativas  brasileiras  foram  plantadas  em  uma  área  de  2,5 
 hectares  na  Estação  Experimental  de  Ciências  Florestais  de  Itatinga  (EECF-Itatinga/SP).  Tais  essências 
 florestais, foram plantadas nas entrelinhas da cultura do eucalipto, respeitando-se o espaçamento de 3x2 m. 

 O  experimento  possui  quatro  blocos  casualizados  contendo  cinco  tratamentos  com  diferentes  níveis  de 
 densidade  florestal  (100%,  75%,  33%,  25%  e  0%  do  eucalipto)  resultante  do  manejo  em  talhadia  do  plantio 
 de  eucalipto  Os  eucaliptos  originalmente  plantados  np  espaçamento  3x2  m,  (3ª  rotação),  foram  cortados  de 
 forma  sistemática  e  progressiva,  resultando  em  uma  cobertura  pelo  dossel  conforme  pode  ser  observado  na 
 Figura  1  .  Estes  desbastes  foram  realizados  de  modo  a  criar  um  gradiente  de  radiação  solar  variando  entre 
 um ambiente sombreado até condições de pleno sol. 

 Figura  1.  Vista  da  cobertura  do  dossel  proporcionada  pela  cultura  do  eucalipto  em  4  dos  tratamentos. 
 A)100% do eucalipto; B) 75% do eucalipto; c)33% do eucalipto e D)25% do eucalipto 

 Desde  sua  instalação,  o  desenho  experimental  tem  sido  monitorado  periodicamente  para  acompanhamento 
 de  sua  evolução  e  desenvolvimento.  Esta  apresentação  de  resultados  parciais,  são  relativas  a  avaliação  em 
 censo realizada entre os dias 10 e 13 de agosto de 2021 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme  nos  indicam  os  dados  climáticos  coletados  na  Estação  Experimental,  o  ano  de  2020  (1.216mm) 
 foi  o  mais  seco  desde  2014  (1.098mm),  e  ao  analisarmos  a  série  histórica  de  30  anos  (com  dados 
 completos),  verificasse  trata-se  do  terceiro  ano  mais  seco  do  período.  Quanto  ao  primeiro  semestre  de 
 2021,  este  não  nos  aponta  um  cenário  diferente,  visto  que  quando  comparado  ao  mesmo  período  de  2020 
 (705mm),  a  precipitação  é  ainda  menor  com  apenas  583mm.  Ou  seja,  2021  pode  ser  ainda  mais  seco  que 
 2020. 

 Além  das  baixas  precipitações,  em  2021  também  ocorreram  recordes  de  baixas  temperaturas,  causando 
 geadas  em  diversos  locais  da  região  sul  e  sudeste  do  país.  Dentro  da  EECF-Itatinga  foram  registrados 
 quatro  dias  onde  as  temperaturas  ficaram  abaixo  de  zero,  chegando  a  -2ºC.  De  acordo  com  os  dados 
 disponíveis,  em  30  anos,  temperaturas  mais  baixas  ocorreram  apenas  em  2000,  onde  os  registros  indicam  5 
 dias de temperatura negativas que chegaram a até -4ºC. 

 Certamente  essa  combinação  de  estiagem  e  geadas,  afetaram  o  desenvolvimento  e  sobrevivências  das 
 espécies  nativas  ainda  jovens,  presentes  no  SAF-restauração  observado.  Como  podemos  ver  (  Figura  2  ),  os 
 maiores  índices  de  mortalidade  ocorreram  à  pleno  sol,  atingindo  51,8%  das  espécies  presentes  no 
 tratamento. 



 Figura  2.  Mortalidade  relativa  das  espécies  florestais  nativas  para  cada  uma  das  condições  de 
 sombreamento  proporcionados  pelas  diferentes  densidades  florestais  (100%,  75%,  33%,  25%  e  0%  do 
 eucalipto) 

 Quanto  aos  demais  tratamentos,  estes  apresentaram  índices  de  mortalidade  relativa  muito  semelhantes;  em 
 que  25%  da  presença  do  eucalipto  nos  mostra  uma  mortalidade  ligeiramente  superior  aos  demais 
 tratamentos,  com  36,1%  de  mortes,  enquanto  que  100%,  75%  e  33%  do  eucalipto  sombreando  o  interior  da 
 floresta,  resultaram  em  26,4%,  17,9%  e  20,9%  de  mortalidade  das  espécies  nativas.  Parece  claro  o  efeito 
 protetivo  que  as  árvores  podem  exercer  favorecendo  umas  às  outras  e  assim,  a  cobertura  permanente  da 
 área.  A  maior  mortalidade  observada  a  pleno  sol,  assim  como  os  problemas  de  pegamento  em  trabalhos  de 
 restauração  simples  em  que  as  mudas  são  plantadas  no  mesmo  esquema  que  os  monocultivos,  deixa  claro  o 
 potencial de emprego dos SAFs – garantindo concomitantemente renda e áreas restauradas. 

 Apesar  da  dificuldade  de  compreendermos  como  distinguir  numericamente  os  efeitos  da  estiagem  e  da 
 geada,  sobre  a  mortalidade,  consideramos  que  as  observações  de  campo  e  o  monitoramento  continuo  da 
 área  nos  ajudam  a  discutir  com  mais  objetividade  os  dados  aqui  apresentados.  Notadamente  os  efeitos  das 
 baixas  temperaturas,  foram  mais  evidentes  em  pleno  sol  e  no  tratamento  com  menor  densidade  florestal, 
 especificamente  25%  e  pleno  sol,  onde  os  sinais  de  geadas,  foram  observados  pela  queima  de  plantas 
 espontâneas  sensíveis  ao  frio  como  o  capim  brachiaria  presente  no  sistema,  tal  como  podemos  verificar  na 
 Figura 3  . 

 Figura 3.  Sinais da geada sobre a  brachiaria  , A) Pleno sol; B) 25% do eucalipto 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao  que  tudo  indica,  pelo  conhecido  efeito  protetivo  que  a  presença  de  árvores  possibilita,  a  cobertura 
 florestal  proporcionada  pelo  eucalipto,  assegurou  um  abrigo  térmico  e  hídrico  às  arvores  nativas  mais 
 jovens  presentes  no  sistema,  reduzindo  os  estresses  e  variações  climáticas  as  quais  estas  estiveram  sujeitas 
 em sua ausência (condições de pleno sol). 

 Portanto  a  integração  de  árvores  exóticas  e  árvores  nativas,  apresenta  interações  ecológicas  e  ambientais 
 positivas garantindo que projetos de restauração, e outros modelos produtivos 



 agroflorestais, sejam mais eficientes e resilientes às mudanças climáticas e eventos extremos. 

 Desta  maneira,  o  emprego  de  SAFs  em  trabalhos  de  restauração  podem  assegura  um  melhor  pegamento  das 
 espécies  nativas  além  de  conferir  recursos  financeiros  aos  produtores  com  o  corte  e  a  venda  das  árvores  de 
 rápido  crescimento  (eucalipto)  que  após  o  corte  saem  do  sistema  abrindo  espaço  para  as  plantas  nativas  já 
 crescidas. 
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 MUDAS ORGANICAS DE CACAUEIRO (THEOBROMACACAO L.) 
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 Resumo 

 O  cacaueiro  é  uma  arbórea  que  apresenta  simbiose  nas  suas  raízes  com  fungos  micorrízicos  arbusculares  (FMAs).  Esses 
 fungos  são  microrganismos  chave  que  compõe  grande  parte  da  biomassa  microbiana  dos  solos  e  aumentam  a  capacidade  de 
 absorção  de  água  e  nutrientes  do  vegetal,  podendo  aumentar  a  capacidade  de  sobrevivência  das  plantas  no  solo  por  meio  da 
 expansão  do  sistema  radicular.  A  simbiose  micorrízica  promove  maior  incremento  em  parâmetros  de  crescimento  na  fase 
 inicial.  A  pesquisa  teve  como  objetivo  avaliar  o  crescimento  de  mudas  seminais  de  cacaueiros  das  variedades  VB1151  e 
 Parazinho  submetidas  a  três  diferentes  inóculos  de  FMAs  [A  –  Rhizophagusclarus  (Rootela  BR)  oriundo  da  empresa 
 Novatero;  B  –  Rhizophagusclarus  oriundo  da  Universidade  Regional  de  Blumenau  -  FURB;  C  -  Acaulospora  colombiana 
 oriundo  da  FURB],  além  de  um  tratamento  controle  (sem  adição  de  inóculo).  A  inoculação  dos  FMAs  foi  realizada 
 adicionando-se  esporos  e  propágulos  em  cada  saco  contendo  uma  muda.  Ao  final  do  150º  dia,  foram  medidos  altura,  diâmetro 
 do  coleto  e  número  de  folhas  das  plantas.  Conclui-se  que  houve  diferenças  significativas  entre  os  tratamentos  com  relação  à 
 altura  das  plantas,  sendo  o  tratamento  com  a  variedade  seminal  Parazinho  e  o  inóculo  comercial  Rootela  BR  da  empresa 
 Novatero,  conferiu  maior  altura  às  plantas.  A  variedade  Parazinho  inoculada  com  A.  colombiana  apresentou  o  maior  diâmetro 
 de  coleto.  As  plantas  da  variedade  VB1151  inoculadas  com  A.  colombiana  e  R.  clarus  proveniente  da  FURB  apresentaram 
 maior número de folhas. 

 Palavras-chave:  Fungos micorrízicos arbusculares,  Agroecologia, Mudas orgânicas 

 INTRODUÇÃO 

 O  cacaueiro  (  TheobromacacaoL.  )  pertence  a  família  Malvaceae,  é  originário  da  Bacia  do  rio 
 Amazonas.  Em  ambientes  sombreados  de  floresta  e  sem  poda,  sua  altura  pode  chegar  a  20  metros,  contudo, 
 em condições de cultivo usualmente sua altura varia de 3 a 5 metros. 

 O  cacaueiro,  quando  introduzido  na  Bahia  em  1746  houve  apresentou  boa  adaptação  às  condições  e 
 dafoclimáticas,  fazendo  com  que  a  região  Sul  se  tornasse  uma  grande  produtora  dessa  frutífera.  Desde 
 então,  o  cacaueiro  se  tornou  importante  para  a  economia  da  região  sul  baiana  e,  por  muitos  anos,  foi  a 
 principal fonte de renda de muitos municípios da chamada região cacaueira. 

 Os  fungos  micorrízicos  arbusculares  (FMAs)  são  organismos  biotróficos  obrigatórios  de  ampla 
 distribuição  no  ambiente  terrestre  e  estão  presentes  na  grande  maioria  de  espécies  vegetais  conhecidas, 
 formando  uma  relação  simbiótica  mutualista  (LINDERMAN,  1994).  Olsson  et  al.  (1999),  apontam  a 
 possibilidade  de  esses  serem  os  fungos  mais  abundantes  de  solo  em  ecossistemas  tropicais,  chegando  a 
 representar 50% da massa microbiana presente no solo. 

 São  amplamente  relatados  na  literatura  científica  os  benefícios  causados  por  esses  fungos.  Eles 
 apresentam  importância  agrícola  promovendo  efeitos  benéficos  na  nutrição  de  plantas  como  aumento  da 
 área  de  contato  explorada  pela  raiz  e  melhoria  da  eficiência  de  absorção  de  nutrientes  pouco  móveis, 
 principalmente  o  P,  e  outros  como  Mo  e  o  Zn  (CALDEIRA  et  al  .  1999).  Rillig  (2004),  cita  que  a 
 contribuição  dos  FMAs  deve‑se  principalmente  à  melhoria  nutricional  da  planta  hospedeira,  em  particular 
 os  nutrientes  de  baixa  mobilidade  na  solução  do  solo.  Assim,  a  presença  de  FMAs  facilita  a  reciclagem  de 
 nutrientes,  diminui  os  efeitos  negativos  da  compactação  do  solo,  promovendo  a  formação  e  a  estabilidade 
 de agregados. 

 A  simbiose  entre  FMAs  e  as  plantas  hospedeiras  oferece  grandes  benefícios  para  estas,  pois 
 promove  a  ampliação  da  área  de  absorção  de  água  e  nutrientes  pelas  hifas,  proporcionando  melhor 
 desenvolvimento  e  produtividade  de  diversas  culturas  (LI  et  al.,  2019;  AGGANGAN  et  al.,  2019;  FREW, 
 2019; THIOUB et al., 2019), sendo o cacaueiro uma das espécies beneficiadas por esta associação. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  experimento  foi  conduzido  em  casa  de  vegetacão  na  UESC.  As  sementes  foram  retiradas  de  frutos 
 selecionados  em  completo  estádio  de  maturação  e  com  comprimento  maior  que  15  cm.  As  sementes  foram 
 lavadas  em  água  corrente  para  retirada  da  polpa  e  imersas  em  água  para  descarte  das  que  flutuaram. 
 Posteriormente,  foram  misturadas  uma  parte  de  sementes  com  uma  parte  de  serragem  (1:1)  para  retirada  da 
 polpa remanescente e dispostas em caixa vazada misturada com serragem umedecida para germinação. 

 Após  o  preparo  das  sementes,  O  plantio  foi  iniciado  abrindo  um  orifício  de  3  cm  com  auxílio  de  tarugo  de 
 madeira.  A  semente  foi  plantada  com  a  parte  mais  larga  direcionada  para  baixo  e  embrião  exposto,  em 
 seguida  a  semente  foi  coberta  com  uma  camada  de  1  cm  de  solo.  Foram  utilizadas  para  plantio  sacos  de 
 polietileno de 15 cm x 28 cm x 0,8 mm. 

 O  solo  foi  retirado  de  uma  profundidade  de  até́  40  cm  sendo  descartado  os  primeiros  5  cm.  O  solo  foi 
 peneirado  em  peneira  de  20  mm  retirando-se  cascalhos,  pedras  e  outros  materiais  que  impeçam  o 
 desenvolvimento  das  raízes.  Para  correção  da  acidez  do  solo  e  melhoria  das  propriedades  químicas  foram 
 aplicados  os  seguintes  insumos:  calcário  dolomítico  (aplicado  ao  solo  20  dias  antes  da  adubação),  gesso 
 agrícola, esterco de vaca curtido, húmus de minhoca, sulfato de potássio e fosfato natural reativo. 

 Os  inóculos  de  fungos  micorrízicos  arbusculares  foram  obtidos  junto  a  Universidade  de  Blumenau 
 (FURB);  e  empresa  Novatero.  Os  inóculos  utilizados  foram  compostos  de  uma  mistura  de  solo,  raízes 
 colonizadas  e  esporos  do  fungo.  A  inoculação  das  espécies  de  FMAs  foi  realizada,  adicionando-se  inóculo 
 em  cada  muda,  a  2-3  cm  de  profundidade.  A  densidade  de  esporos  utilizada  foi  de  50  esporos  por  vaso, 
 para todas as espécies. 

 O experimento foi composto de 8 tratamentos: 

 ·  Foram utilizadas duas variedades de sementes: VB1151 e Parazinho. 

 ·  Foram  utilizados  3  inóculos  de  FMAs:  Acaulospora  colombiana  ,  Rhizophagusclarus  ,  inóculo 
 comercial  Rootela  BR  (  Rizophagusclarus  ).  Além  disso,  foi  utilizado  um  controle  negativo  –  C-  (sem 
 adição de inóculo de FMA). 

 VB - AC – VB1151 +  Acaulospora colombiana 

 VB - RF - VB1151 +  Rhizophagusclarus 

 VB - RN – VB1151 +  Rootela  BR 

 VB - C- – VB1151 + C- 

 PA - AC – Parazinho +  Acaulospora  colombiana PA 

 - RF - Parazinho +  Rhizophagusclarus 

 PA - RN – Parazinho +  Rootela  BR PA 

 - C- – Parazinho + C- 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Passados  150  dias  de  estabelecimento  do  experimento,  foi  observado  o  bom  crescimento  das  mudas  de 
 cacaueiro  (Figura  2).  Os  valores  médios  obtidos  para  a  altura,  diâmetro  do  coleto  e  número  de  folha  das 
 plantas são apresentados na Tabela 1. 

 (Figura  2).  Os  valores  médios  obtidos  para  a  altura,  diâmetro  do  coleto  e  número  de  folha  das  plantas  são 
 apresentados na Tabela 1. 

 Tabela  1  –  Médias  dos  tratamentos  de  mudas  orgânicas  de  cacaueiros  de  duas  variedades  seminal  (VB  1151 
 e  Parazinho)  submetidos  a  3  inóculos  de  FMAs  com  relação  a  altura,  diâmetro  do  coleto  e  número  de 
 folhas. 

 Tratamento   Altura  Diâmetro do caule  Número de folhas 
 cm 

 VB - AC  52,95 c  9,3 b  27 a 



 VB - RF  51,8 c  9,68 ab  28 a 
 VB - RN  56,1 bc  9,28 b  26 ab 
 VB - C-  56,3 bc  9,29 b  25 ab 
 PA - AC  65,15 ab  10,52 a  25 ab 
 PA - RF  60,9 abc  10,17 ab  21 c 
 PA - RN  66,1 a  10,16 ab  24 abc 
 PA - C-  63,5 ab  10,38 ab  23 bc 

 Para  a  altura  das  plantas,  o  melhor  resultado  foi  apresentado  no  tratamento  PA  –  RN,  ou  seja,  com  a 
 variedade  seminal  Parazinho  com  o  inóculo  comercial  Rootela  BR  da  empresa  Novatero,  sendo 
 estatisticamente superior a VB – C-, VB – RN VB – RF e VB – AC. 
 Para o diâmetro do coleto, o tratamento PA – AC apresentou média superior a VB – AC, VB – RN, VB 
 - C-. 
 Com  relação  ao  número  de  folhas,  PA  –  RF  destacou-se  com  menor  média,  diferindo  estatisticamente  dos 
 tratamentos  VB  –  AC  e  VB  –  RF,  com  média  maior  de  número  de  folhas,  com  valores  de  27  e  28, 
 respectivamente. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 1.  O tratamento com a variedade seminal Parazinho e o inóculo comercial Rootela BR da empresa 
 Novatero, conferiu maior altura às plantas. 

 2.  O tratamento PA – AC, conferiu maior espessura do caule quando comparado aos demais 
 tratamentos. 
 3.  VB – AC e VB – RF foram mais eficientes com relação a variável número de folhas do que o 
 tratamento PA – RF. 
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 Resumo 

 O  Brasil  é  reconhecido  mundialmente  por  abrigar  a  maior  biodiversidade  do  planeta  e  se  encontra  numa  situação  entre  a 
 necessidade  da  preservação  e  o  fraco  controle  histórico  do  desmatamento.  De  outro  modo,  produtos  oriundos  de  nossas  matas 
 e  commodities  de  baixo  custo  são  amplamente  consumidos  ao  redor  do  mundo  apesar  da  ampla  divulgação  dos  problemas 
 relacionados.  Considerando  a  grande  diversidade  de  espécies  arbóreas  nativas  e  os  modestos  avanços  de  sua  silvicultura,  este 
 estudo  teve  como  objetivo  avançar  no  entendimento  do  desenvolvimento  destas  plantas  quando  submetidas  a  diferentes 
 condições  para  assim  desenvolver  uma  silvicultura  própria  às  espécies  de  clima  tropical.  Deste  modo,  procuramos  simular  as 
 condições  de  sub-bosque  de  matas  recriando  ambientes  específicos  no  que  se  refere  as  condições  de  luminosidade.  Talhões  de 
 eucalipto  foram  desbastados,  de  maneira  sistemática  e  progressiva,  proporcionando  diferenças  gradativas  nas  coberturas  do 
 dossel  e  da  penetração  da  radiação.  O  experimento  possui  quatro  blocos  casualisados  cada  um  com  cinco  tratamentos,  com 
 diferentes  níveis  de  densidade  de  cobertura  florestal  (100%,  75%,  33%,  25%  e  0%  -  pleno  sol).  Quarenta  espécies  nativas 
 florestais  observadas  foram  avaliadas  em  censo.  Os  resultados  preliminares  mostram  mudanças  plásticas  como  tamanho  de 
 folhas  e  nos  padrões  de  ramificação;  e  alterações  dos  estágios  fenológicos  como  frutificação,  foram  observados  para  algumas 
 espécies 

 Palavras-chave:  luminosidades; árvores nativas; agrofloresta;  eucalipto; restauração 

 INTRODUÇÃO 

 Para  além  da  fotossíntese  e  acumulo  de  biomassa  das  plantas,  a  quantidade  e  qualidade  da  luz,  também 
 interfere  em  diversos  processos  fisiológicos  e  morfológicos,  tais  como:  germinação  de  sementes, 
 fotomorfogênese,  fototropismo,  movimento  dos  cloroplastos,  abertura  estomática,  evitação  de  sombra, 
 biossíntese  de  pigmentos  fotoprotetores,  ritmos  circadianos,  indução  floral  e  senescência  (Jiao  et  al.,  2007). 
 Portanto,  ao  observamos  as  plantas,  especialmente  árvores  de  vida  longa,  muitas  vezes  é  desafiador 
 distinguir  estruturas  geneticamente  determinada  daquelas  que  são  consequências  do  desenvolvimento 
 influenciado pelas condições ambientais (Sterck e Bongers, 1998). 

 Características  como  qualidade  de  fuste,  crescimento  em  diâmetro  e  altura,  e  arquitetura  da  árvore  podem 
 ser  alterados  em  função  da  disponibilidade  da  radiação  solar  (Jiao  et  al.,  2007).  Assim,  o  manejo  da 
 radiação  solar  é  o  ponto  central  no  entendimento  e  desenvolvimento  de  sistemas  agroflorestais  melhores 
 estruturados  e  mais  eficientes  energeticamente  (Bernardes  et  al.  1993).  Como  colocado  por  Righi  (2010)  e 
 Ribeiro  e  Righi  (2018),  é  possível  manipular  o  ambiente  luminoso  em  sistemas  agroflorestais,  por  meio  de 
 designs  de  sistemas  que  explorem  melhor  as  dimensões  espaciais  (comprimento,  largura  e  agora  altura)  e 
 temporais  verificando  os  momentos  mais  apropriados  para  as  ações  humanas  na  construção  de  sistemas 
 produtivos.  O  que  juntamente  com  podas  e  desbastes  descortinam-se  possibilidades  de  manejo  pelos  quais 
 podemos melhor aproveitar o potencial das árvores. 

 Apesar  da  grande  riqueza  de  arbóreas  nativas  do  Brasil,  o  uso  destas,  em  sua  grande  maioria  está  sob  a 
 perspectiva  de  plantios  mistos  visando  a  restauração  de  áreas,  enquanto  que  trabalhos  silviculturais  de 
 árvores  nativas,  sob  o  conceito  de  uso  múltiplo  das  florestas  são  ainda  incipientes  (Mendoça  et  al.,  2017). 
 Assim,  torna-se  imprescindível  ampliarmos  nosso  conhecimento  a  respeito  do  desenvolvimento  das 
 essências  florestais  nativas,  uma  vez  que  possuem  diferentes  necessidades  ecológicas  e  ritmos  de 
 crescimento (Kageyama e Castro, 1989). 

 Diante  deste  panorama,  procurou-se  neste  projeto  verificar  as  o  desenvolvimento  e  alterações  plásticas  e 
 fisiológicas  iniciais  de  espécies  arbóreas  nativas  submetidas  a  diferentes  condições  de  disponibilidade  de 
 radiação solar em sub-bosque de eucalipto desbastado em diferentes intensidades. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  experimento  encontra-se  instalado  na  Estação  Experimental  de  Ciências  Florestais  de  Itatinga 
 (EECF-Itatinga)  na  qual  há  o  predomínio  de  plantios  monoculturais  de  Eucalipto  e  Pinus.  A  Estação 
 encontra-se  inserida  na  região  denominada  Planalto  Ocidental  Paulista,  com  altitude  média  de  830  m.  O 
 solo  da  região  é  classificado  como  latossolo  vermelho-amarelo  distrófico.  O  clima  local  é  do  tipo  Cwa 
 (Köppen),  com  verões  quentes  e  úmidos,  invernos  frios  e  secos.  A  temperatura  média  anual  é  de  20º  C  e  a 
 precipitação média anual é de 1.356 mm. 

 Para  simular  as  condições  de  sub-bosque  de  matas  em  que  espécies  nativas  se  desenvolvem,  assim 
 recriando  ambientes  específicos  quanto  as  condições  de  radiação,  optou-se  pelo  manejo  de  uma  floresta  de 
 eucalipto  já  estabelecida.  Os  eucaliptos  da  espécie  Grandis  spp  .,  originalmente  plantados  em  espaçamento 
 3x2  m  e  conduzido  em  regime  de  talhadia  (3ª  rotação),  foram  desbastados  de  forma  sistemática  e 
 progressiva  resultando  em  uma  sequência  de  cobertura  do  dossel.  Os  tratamentos  variaram  entre  um 
 ambiente  mais  sombreado  até  condições  de  pleno  sol  (100%,  75%,  33%,  25%  e  0%  -  pleno  sol).  Instalado 
 em novembro de 2018, ocupando uma área de 2,5 hectares na qual, foram plantadas 
 2.400  mudas  de  40  espécies  nativas  da  flora  brasileira  e  comumente  adotadas  em  sistema  de  restauração.  O 
 experimento  foi  delineado  em  quatro  blocos  casualisados  contendo  os  cinco  tratamentos.  As  essências 
 florestais  nativas,  foram  implantadas  nas  entrelinhas  da  cultura  do  eucalipto  em  espaçamento  3x2m.  O 
 desenvolvimento  das  mudas  foi  avaliado  semestralmente  observando-se  suas  modificações  plásticas  e 
 fisiológicas. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em  condições  de  alto  sombreamento,  onde  a  radiação  é  um  fator  limitante,  ajustes  fisiológicos  e 
 morfológicos  nas  folhas  ocorrem  de  forma  a  aumentar  a  eficiência  de  captura  da  radiação  -  dentre  esses 
 temos  o  aumento  da  área  foliar  (EVANS  e  POOTER,  2001).  Sendo  este,  um  dos  ajustes  estruturais  mais 
 facilmente  apercebidos  como  podemos  ver  na  Figura  1  onde  temos  fotos  de  folhas  representativas  de 
 diferentes  indivíduos  arbóreos  da  espécie  Croton  floribundus  (Spreng.)  -  Capixingui  -  situadas  ao  longo  do 
 gradiente de radiação. 

 Figura  1.  Alterações  morfológicas  de  folhas  da  espécie  Capixingui,  ao  longo  do  gradiente  de  radiação 
 proporcionado  por:  A)  100%  da  cobertura  florestal;  B)  75%  da  cobertura  florestal  e  C)  25%  da  cobertura 
 florestal 

 Segundo  Rozendal  et  al.  (2006)  folhas  de  sol  e  de  sombra  diferem  previsivelmente  em  uma  série  de 
 características,  e  tais  ajustes  foliares  são  possivelmente  a  maneira  mais  eficiente  de  se  aclimatar  e  buscar  a 
 luz. 

 Outras  mudanças  observáveis  como  consequências  de  um  ambiente  sombreado,  são:  dominância  apical, 
 alongamento  de  entrenós  e  pecíolos,  redução  de  ramificações,  redução  do  auto  sombreamento,  redução  na 
 produção  de  matéria  seca  e  plantas  mais  altas  com  caules  mais  delgados  como  relatado  por  SMITH  e 
 WHITELAM  (1997).  Esta  plasticidade  pode  ser  observada  na  Figura  2,  onde  comparamos  fotos  tiradas  no 
 mesmo  dia  em  época  de  seca,  da  espécie  Peltophorum  dubium  (Spreng.)  Taub,  -  Canafístula  -  de  mesma 
 idade, mas cultivadas em diferentes condições de radiação solar. 



 Figura 2.  Mudanças arquitetônicas em Canafístula  A)  sombreada (33%);  B)  pleno sol 

 Estas  adaptações,  podem  ser  exploradas  dependendo  dos  propósitos  a  que  se  destina  a  plantação.  Se  o 
 intuito  for  produção  madeireira,  um  plantio  sombreado  pode  ser  positivo  pela  obtenção  de  fustes  com 
 maior  qualidade,  tendo  por  consequência  melhores  preços  pagos  ao  agricultor.  Caso  o  plantio  se  destine  a 
 recuperação  e  restauração  de  áreas  degradadas,  maiores  irradiâncias,  resultarão  em  árvores  com  mais 
 ramificações e biomassa, resultando no recobrimento da área mais rapidamente. 

 Conjuntamente  a  mudanças  morfológicas,  diferentes  condições  de  radiação,  também  provocam  alterações 
 fisiológicas  nas  plantas.  O  plantio  a  pleno  sol  pode  levar  as  plantas  a  alcançarem  seus  estágios  reprodutivos 
 de  forma  precoce.  Como  não  há  necessidade  de  investimento  em  matéria  seca  para  alcançar  os  extratos 
 mais  altos,  os  indivíduos  arbóreos  podem  investir  em  estruturas  reprodutivas,  como  flores  e  frutos.  Na 
 Figura  3  podemos  verificar  isso  ao  comparamos  fotos  tomadas  no  mesmo  dia  de  uma  mesma  espécie 
 arbórea,  Schinus  terebinthifolius  (Raddi)  sob  diferentes  condições  de  luminosidade.  A  árvore  submetida  às 
 maiores  irradiâncias  (3B)  apresentava  frutificação  (observação  consistente  em  outros  indivíduos  em  mesma 
 condição),  enquanto  que  a  árvore  sombreada  apresentava  um  fuste  mais  retilíneo,  sem  ramificação  e  sem 
 qualquer sinal de início da fase reprodutiva. 

 Figura  3.  Mudanças  morfológicas  e  fisiológicas  em  Aroeira  Pimenteira  A)  sombreada  (33%);  B)  em  pleno 
 sol 

 Assim,  caso  o  agricultor  tenha  interesse  nos  frutos  e  sementes  da  aroeira  pimenteira,  comercializando  estes 
 para  indústria  alimentícia,  farmacêutica  e  de  cosméticos,  antecipando  retornos  financeiros  de  seu 
 investimento,  este  deve  apostar  em  arranjos  agroflorestais  mais  abertos.  Mas  caso  o  interessa  seja  na 
 obtenção  de  madeira  de  alto  valor,  o  qual  depende  de  fustes  mais  retos  e  com  menor  quantidades  de  nós,  o 
 agricultor deverá adotar espaçamentos e coberturas de dossel mais fechados 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  ambiente  é  central  no  desenvolvimento  da  vida  por  selecionar  e  propiciar  as  condições  para  o  seu 
 desenvolvimento.  Assim,  as  espécies  respondem  com  modificações  até  os  limites  de  sua  capacidade  na 
 tentativa de colonizar um determinado local. 

 Como  podemos  observar,  variações  nas  condições  de  radiação  recebidas  por  espécies  arbóreas,  podem 
 resultar em mudanças em alterações morfológicas, arquitetônicas e fisiológicas. Sendo assim, é preciso 



 ampliar  nosso  conhecimento  sobre  quais  são  os  tipos  de  mudanças  esperadas  dentro  de  uma  determinada 
 faixa de radiação. 

 Avançarmos  em  estudos  como  este,  onde  ampliamos  nossa  compreensão  sobre  a  silvicultura  de  espécies 
 nativas  ajustada  ao  ambiente  tropical,  é  de  fundamental  importância  para  que  possamos  implantar  e 
 manejar  sistemas  agroflorestais  com  mais  segurança,  objetividade  e  rentabilidade.  Desta  maneira  podemos 
 ter  renda  dos  eucaliptos  em  um  relativo  curto  prazo  e,  ao  mesmo  tempo,  criar  condições  para  o  bom 
 desenvolvimento  das  mais  diferentes  espécies.  Estamos  certos  que  estes  resultados  iniciais  irão  fomentar  o 
 interesse das produtores e a realização de novos estudos. 
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 Resumo 

 A  necessidade  de  sistemas  que  intensifiquem  a  produção  animal  de  forma  sustentável  tem  gerado  uma  demanda  de  pesquisas 
 com  intuito  de  maximizar  a  produtividade  da  forragem  destinada  ao  pastejo.  Neste  aspecto,  sistemas  integrados  combinando 
 pastagens,  árvores  e  animais  na  mesma  área  tornam-se  alternativas  importantes.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  correlacionar  a 
 produtividade  de  pastagens  de  Urochloa  (syn.  Brachiaria  )  spp.  em  diferentes  sistemas  de  produção  pecuária  com  os 
 parâmetros  radiação  solar  e  umidade  do  solo.  O  estudo  foi  conduzido  na  Embrapa  Pecuária  Sudeste,  em  São  Carlos,  SP  (21º 
 57’S,  47º  50’W,  860  m  de  alt.)  de  setembro  de  2019  a  setembro  de  2020.  As  avaliações  da  produção  das  pastagens  foram 
 realizadas  durante  onze  ciclos  representativos  das  estações  do  ano.  A  radiação  solar  foi  mensurada  continuamente  por  meio  de 
 sensores  quânticos  lineares.  Os  dados  de  umidade  do  solo  foram  obtidos  pelo  aparelho  HYDROSENSE  II  ®  (modelo  CS659), 
 totalizando  22  dias  de  amostragem  entre  as  estações.  O  período  experimental  foi  caracterizado  por  uma  intensa  deficiência 
 hídrica.  A  produtividade  da  forragem  dos  sistemas  foi  afetada  em  função  das  interações  entre  a  fertilidade  e  os  parâmetros 
 edafoclimáticos,  sendo  fortemente  restringida  em  função  da  umidade,  principalmente,  durante  o  período  seco  nos  sistemas 
 SML  e  SSP,  respectivamente.  Ao  considerar  a  competição  por  recursos  em  sistemas  mais  complexos,  as  interações  entre  os 
 componentes  arbóreo  e  a  pastagem,  e  outros  fatores,  dentre  os  quais,  principalmente,  um  padrão  de  precipitação  adequado 
 para  os  componentes  obterem  uma  otimização  biológica  sinérgica,  pode  ocorrer  diminuição  dos  benefícios  previstos  em  um 
 sistema agroflorestal. 

 Palavras-chave:  Radiação solar; umidade do solo. 

 INTRODUÇÃO 

 O  Brasil  apresenta  áreas  extensas  de  pastagens  degradadas  e  pouco  produtivas.  A  necessidade  de  sistemas 
 que  aumentem  a  produção  animal  tem  gerado  uma  demanda  de  pesquisas  com  intuito  de  maximizar  a 
 produtividade,  oferecendo  opções  promissoras  para  enfrentar  os  desafios  previstos,  especificamente,  pela 
 crescente  demanda  alimentícia  aliada  a  uma  gestão  sustentável  do  uso  da  terra.  Neste  aspecto,  sistemas 
 silvipastoris  (SSP)  tornam-se  alternativas  importantes  para  o  enfrentamento  desses  desafios,  obtendo 
 variabilidade  na  produção,  integrando  pastagens,  árvores  e  animais  na  mesma  área,  além  de  reduzir  os 
 impactos climáticos (Bosi et al., 2020a). 

 No  entanto,  as  mudanças  climáticas  estão  acentuando  as  perdas  dos  recursos  naturais  e,  devido  à 
 complexidade  dos  SSP,  estudos  relacionados  com  a  dinâmica  hídrica  do  solo  nesses  sistemas  são  essenciais 
 (Giese  et  al.,  2019),  pois  a  competição  entre  arvores  e  forrageiras  pode  inviabilizar  a  sustentabilidade  do 
 sistema  (Glatzle  et  al.,  2021).  Adicionalmente,  a  densidade,  a  altura  e  o  diâmetro  da  copa  das  arvores 
 alteram  o  microclima  da  pastagem,  principalmente,  quanto  à  intensidade  e  a  qualidade  de  radiação  solar, 
 podendo  afetar  negativamente  a  produção  de  biomassa  da  forragem  (Bosi  et  al.,  2020a).  Porém,  com  o 
 manejo  adequado  do  componente  arbóreo  e  dependendo  da  época  do  ano,  a  produção  forrageira  não  é 
 limitada. 

 A  hipótese  deste  estudo  é  que  a  produção  de  biomassa  de  pastagens  de  Urochloa  spp.  em  diferentes 
 sistemas  de  produção  pecuária  se  correlaciona  positivamente  com  as  interações  entre  a  disponibilidade  de 
 radiação  solar  e  de  umidade  do  solo.  Dessa  forma,  o  objetivo  do  trabalho  foi  correlacionar  a 
 disponibilidade  de  radiação  solar  e  de  umidade  do  solo,  com  a  produtividade  de  três  sistemas:  1)  mistura  de 
 Urochloa  (syn.  Brachiaria  )  brizantha  (Hochst  ex  A.  Rich)  Stapf  cv.  Marandu  e  Urochloa  (syn.  Brachiaria  ) 
 decumbens  Stapf  cv.  Basilisk  sob  manejo  intensivo  com  lotação  moderada;  2)  U.  decumbens  cv.  Basilisk 
 consorciada  com  espécies  florestais  nativas  sob  manejo  intensivo  com  lotação  moderada;  e  3)  mistura  de 
 U. brizantha  cv. Marandu e  U. decumbens  cv. Basilisk  degradada sob manejo extensivo com baixa lotação. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  estudo  foi  realizado  na  Embrapa  Pecuária  Sudeste,  em  São  Carlos/  SP  (21º  57’S,  47º  50’W,  860  m  de 
 alt.)  de  setembro  de  2019  a  setembro  de  2020.  O  solo  é  classificado  como  Latossolo  Vermelho-Amarelo 
 Distrófico  (Calderano  Filho  et  al.,  1998)  e  o  clima  como  Subtropical  Úmido  (Köppen-Geiger),  com  os 
 períodos bem definidos (Figura 1). 

 Figura 1.  Balanço hídrico sequencial. 

 Três  sistemas  de  produção  pecuária,  com  duas  repetições  cada,  foram  avaliados:  1)  mistura  de  Urochloa 
 brizantha  cv.  Marandu  e  Urochloa  decumbens  cv.  Basilisk  sob  manejo  intensivo  com  lotação  moderada 
 (SML);  2)  U.  decumbens  cv.  Basilisk  consorciada  com  espécies  florestais  nativas  sob  manejo  intensivo 
 com  lotação  moderada  (SSP);  e  3)  mistura  de  U.  brizantha  cv.  Marandu  e  U.  decumbens  cv.  Basilisk 
 degradada sob manejo extensivo com baixa lotação (DEG). 

 As  pastagens  foram  estabelecidas  em  1996  nos  SML  e  DEG,  e  em  2008  no  SSP,  neste  juntamente  com 
 espécies  florestais  do  bioma  Mata  Atlântica  em  renques  espaçados  em  17  m  (350  árvores  ha  -1  ),  com 
 orientação  noroeste-sudeste.  Em  2019,  os  SML  e  SSP,  compostos  por  3  ha,  foram  corrigidos  com  calagem 
 e  adubados  com  fósforo  e  potássio,  divididos  em  6  piquetes  e  manejados  sob  lotação  rotativa  (6  dias  de 
 “ocupação”  e  30  de  “descanso”),  recebendo  200  kg  de  N-ureia  ha  -1  durante  o  período  chuvoso.  O  DEG, 
 com  2  ha,  não  foi  corrigido  nem  adubado  e  foi  manejado  sob  lotação  contínua.  Todos  foram  pastejados  por 
 novilhos  Nelore  com ajustes na lotação (Mott e Lucas,  1952). 

 Para  cálculo  do  acúmulo  de  forragem,  foram  realizados  cortes  da  massa  de  forragem  rente  ao  solo,  durante 
 onze  ciclos,  representativos  das  estações  do  ano.  Nos  SML  e  SSP  foram  feitos  cortes  em  dois  piquetes  nas 
 condições  de  pré  e  pós-pastejo,  utilizando-se  um  quadrado  metálico  (0,25  m²),  e  no  DEG  em  oito  gaiolas 
 de  isolamento  (0,25  m²)  em  intervalos  de  18  dias.  A  radiação  fotossinteticamente  ativa  (RFA)  foi 
 mensurada  continuamente  por  meio  de  sensores  quânticos  lineares  a  0,7  m  de  altura,  localizados  entre  os 
 renques  do  SSP  e  a  pleno  sol.  A  umidade  volumétrica  do  solo  (Ɵ)  foi  mensurada  pelo  sensor  capacitivo 
 HYDROSENSE  II  ®  (modelo  CS659)  a  0,12  m  de  profundidade  a  cada  três  dias,  totalizando  22  dias  de 
 amostragem entre cada estação do ano. 

 Os  dados  de  acúmulo  de  forragem  foram  submetidos  à  análise  de  correlação  linear  com  os  dados  de  RFA  e 
 de Ɵ pelo teste de Pearson (p<0,01), utilizando o PROC CORR do SAS (SAS Inc.). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  acúmulo  de  forragem,  a  RFA  e  a  Ɵ  variaram  entre  os  períodos,  atingindo  valores  superiores  no  período 
 de  águas  (primavera  e  verão)  quando  comparado  ao  período  seco  do  ano  (outono  e  inverno)  (Tabela  1).  Na 
 comparação  entre  os  sistemas,  o  acúmulo  de  forragem  apresentou  a  maior  média  no  SML,  seguido  do  SSP 
 e,  por  fim,  o  DEG.  A  RFA,  por  sua  vez,  foi  menor  no  sistema  SSP,  devido  à  presença  do  componente 
 arbóreo, quando comparado aos sistemas a pleno sol (SML e DEG). E em 



 relação  com  a  Ɵ,  a  maior  média  foi  expressa  no  SML,  enquanto  as  menores  foram  no  DEG  e  no  SSP, 
 respectivamente. 

 De  acordo  com  o  balanço  hídrico  (Figura  1),  caracterizado  por  um  período  de  intensa  deficiência  hídrica 
 durante  o  período  experimental,  e  os  valores  das  variáveis  apresentados  (Tabela  1),  a  performance 
 produtiva  da  forragem  dos  sistemas  foi  afetada  em  função  das  interações,  sendo  possível  evidenciar 
 correlações positivas (r) da RFA e da Ɵ com o acúmulo de forragem. 

 Tabela  1.  Valores  de  acúmulo  de  forragem,  radiação  fotossinteticamente  ativa  (RFA),  umidade  do  solo  (Ɵ) 
 e  correlações  (r)  do  acúmulo  de  forragem  com  a  RFA  e  a  Ɵ  durante  o  período  experimental  em  sistemas  de 
 produção  pecuária  com  pastagens  de  Urochloa  (syn.  Brachiaria  )  spp.  consorciada  com  espécies  florestais 
 nativas  (SSP)  e  em  monocultivos,  sob  manejo  intensivo  com  lotação  moderada  (SML)  e  sob  manejo 
 extensivo com baixa lotação (DEG). 

 Considerando  as  correlações  (r)  entre  o  acúmulo  de  forragem  e  a  RFA  dos  sistemas  (Tabela  1),  no  SML 
 houve  uma  relação  moderada  (0,3  <  r  ≤  0,6),  indicando  que  a  radiação  solar  aliada  com  a  correção  de 
 fertilidade  do  solo  foram  fatores  preponderantes  para  a  maior  produção  de  biomassa  de  forragem,  quando 
 comparado  aos  outros  sistemas;  enquanto  no  DEG  e  no  SSP,  relações  moderadas  (0,3  <  r  ≤  0,6)  e  fracas  (0 
 <  r  ≤  0,3)  foram  caracterizadas,  respectivamente,  indicando  ineficiência  na  utilização  da  disponibilidade  da 
 radiação  solar,  que  é  convertida  na  produção  da  biomassa  da  forragem.  Entretanto,  ao  analisar 
 estatisticamente  pelo  teste  de  Pearson  (p<0,01),  não  foi  observada  significância  em  nenhum  sistema  de 
 produção. Para o SSP, esse resultado sugere que a disponibilidade menor de luz (cerca de 40 
 %),  devido  ao  sombreamento  promovido  pelo  componente  arbóreo,  não  influenciou  negativamente  no 
 acúmulo  de  forragem  do  SSP  e  ainda  está  dentro  de  uma  faixa  tolerável  para  a  espécie,  o  que  está  de 
 acordo  com  outros  resultados  já  observados  na  mesma  área,  conforme  Pezzopane  et  al.,  (2015). 
 Provavelmente,  no  presente  estudo  outros  fatores  foram  mais  limitantes  para  a  produção  da  biomassa  de 
 forragem do que a RFA nos sistemas. 

 Desta  forma,  como  corroborado  nas  correlações  (r)  entre  o  acúmulo  de  forragem  e  a  Ɵ  dos  sistemas  (Tabela 
 1),  os  SML  e  SSP  foram  caracterizados  por  relações  fortes  (0,6  <  r  ≤  0,9),  e  o  DEG  por  uma  relação 
 moderada  (0,3  <  r  ≤  0,6),  evidenciando  que  a  disponibilidade  de  água  durante  o  período  experimental, 
 caracterizado  por  um  período  de  intensa  deficiência  hídrica,  foi  um  fator  limitante  para  todos  os  sistemas. 
 Estatisticamente  pelo  teste  de  Pearson  (p<0,01),  houve  significância  apenas  nos  sistemas  SML  e  SSP, 
 enquanto  no  DEG,  apesar  de  estar  submetido  às  mesmas  condições  macroclimáticas  (Figura  1),  sua 
 correlação  (r)  não  foi  significativa.  Nesse  sistema  DEG,  com  características  de  pastos  degradados, 
 é  provável  que  outros  fatores  influenciaram  negativamente  no  baixo  acúmulo  de  forragem,  podendo  estar 
 relacionados  com  a  presença  de  plantas  invasoras,  a  falta  de  correção  de  fertilidade  e  a  compactação  das 
 camadas superficiais do solo, interferindo na infiltração de água (Giese et al., 2019). 

 A  dinâmica  hídrica  do  solo  em  sistemas  integrados,  como  o  SSP,  depende  da  precipitação  da  região  e  da 
 configuração de seus componentes (Pezzopane et al., 2015). Árvores apresentam maior concentração 



 de  raízes  nos  30  cm  superiores  do  solo  e  em  condições  normais  de  disponibilidade  de  água  são  capazes  de 
 aumentar  a  infiltração  de  água  no  solo  e  melhorar  a  absorção  hídrica  pelas  forragens,  principalmente,  de 
 camadas  mais  profundas,  aumentando  o  consumo  total  do  sistema  (Giese  et  al.,  2019).  Na  medida  em  que 
 as  interações  competitivas  entre  os  componentes  arbóreo  e  a  pastagem  aumentam,  principalmente,  em 
 condições  críticas,  esgotando-se  a  oferta  de  água,  pode  ocorrer  quedas  significativas  de  produção  de 
 forragem  nesses  sistemas,  diminuindo  os  benefícios  em  um  sistema  SSP  (Bosi  et  al.,  2020b;  Glatzle  et  al., 
 2021). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando  as  correlações  entre  o  acúmulo  de  forragem  e  a  radiação  fotossinteticamente  ativa  dos 
 sistemas,  não  foi  observada  significância  em  nenhum  sistema  de  produção;  e  entre  o  acúmulo  de  forragem 
 e  a  umidade  do  solo  dos  sistemas,  houve  significância  nos  sistemas  SML  e  SSP,  enquanto  no  DEG,  apesar 
 de  estar  submetido  às  mesmas  condições  macroclimáticas,  sua  correlação  não  foi  significativa.  Ao 
 considerar  a  competição  por  recursos  naturais  em  sistemas  mais  complexos,  como  o  SSP,  as  interações 
 entre  os  componentes  arbóreo  e  a  pastagem,  e  outros  fatores,  dentre  os  quais,  principalmente,  um  padrão  de 
 precipitação  adequado  para  os  componentes  produtivos  obterem  uma  otimização  biológica  sinérgica,  pode 
 ocorrer diminuição dos benefícios previstos em um sistema agroflorestal. 
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 Resumo 

 Sistemas  agroflorestais  sucessionais  são  praticados  desde  a  década  de  1990  na  divisa  entre  SP  e  PR.  Seu  planejamento, 
 implantação  e  manejo  buscam  uma  analogia  aos  processos  da  sucessão  ecológica  da  floresta  tropical.  Os  objetivos  deste 
 trabalho  são  descrever  e  comparar  as  sucessões  ecológicas  dos  sistemas  agroflorestais  sucessionais  do  Vale  do  Ribeira  e  da 
 floresta  tropical  e  desenvolver  um  recurso  educativo  didático  para  sua  demonstração,  utilizando  a  literatura  disponível.  A 
 floresta  tropical  é  um  mosaico  de  ex-clareiras,  formando  um  mosaico  de  fases  sucessionais  de  diferentes  idades  e  tamanhos, 
 em  constante  mudança  ao  longo  do  tempo.  Por  sua  vez,  o  sistema  agroflorestal  sucessional  de  uma  unidade  agrícola  familiar 
 constitui-se  em  várias  parcelas  implantadas  em  diferentes  anos,  que  são  podadas  local  e  seletivamente,  formando  um  mosaico 
 de  sucessões  de  diferentes  idades  e  tamanhos,  distribuídas  de  forma  heterogênea  no  espaço,  resultando  em  uma  sucessão 
 análoga  a  ocorrente  na  sucessão  ecológica  da  floresta  tropical.  Ambas  as  sucessões  podem  ser  didaticamente  ilustradas  pelo 
 diagrama  de  Taiji,  com  suas  fases  pioneiras  e  climácicas  se  sobrepondo  ao  longo  do  tempo  como  andares  em  uma  escada  em 
 caracol. 

 Palavras-chave:  agroecologia; mata atlântica; agrofloresta;  restauração ecológica. 

 INTRODUÇÃO 

 Sistemas  agroflorestais  sucessionais  são  encontrados  no  Brasil  e  em  várias  partes  do  mundo.  Seu 
 planejamento,  implantação  e  manejo  buscam  uma  analogia  aos  processos  da  sucessão  ecológica  da  floresta 
 tropical  (SEFT)  (YOUNG,  2017).  Os  sistemas  agroflorestais  sucessionais  do  Vale  do  Ribeira  (SAFVR), 
 são  praticados  desde  a  década  de  1990  na  divisa  entre  SP  e  PR,  pelos  associados  da 
 COOPERAFLORESTA (Froufe e Seoane, 2011). 

 Os  paradigmas  dos  SAFVR  são  inspirados  nos  princípios  da  agricultura  sintrópica:  acumular  e  organizar 
 energia  em  seus  processos,  buscando  diferenciação  e  complexidade  e  integrar  a  produção  de  alimentos  à 
 dinâmica  de  regeneração  natural  das  florestas  com  alta  biodiversidade,  estratificação,  sucessão  e  cobertura 
 do  solo  (Guimarâes,  2019).  Portanto,  é  de  se  esperar  uma  estreita  analogia  entre  a  sucessão  ecológica 
 conduzida nos SAFVR e a SEFT. 

 Os  objetivos  deste  trabalho  são  descrever  e  comparar  as  sucessões  ecológicas  do  SAFVR  e  da  floresta 
 tropical e desenvolver um recurso educativo didático para sua demonstração. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  trabalho  foi  realizado  a  partir  de  revisão  bibliográfica  em  livros  e  artigos  especializados,  utilizando 
 palavras-chave  para  busca  em  repositórios,  tais  como  ‘sistema  agroflorestal’,  ‘Cooperafloresta’,  ‘sucessão 
 ecológica floresta tropical’, em português e inglês. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  sucessão  ecológica  da  floresta  tropical  (SEFT)  é  um  mecanismo  de  auto  renovação,  através  da 
 cicatrização  das  clareiras,  locais  formados  pela  queda  de  grandes  galhos  ou  de  árvores  (Kageyama  e 
 Castro,  1989).  Na  SEFT,  cada  grupo  da  sucessão  fomenta  o  grupo  seguinte.  As  espécies  pioneiras 
 colonizam as clareiras e alteram as condições, de maneira a favorecer o desenvolvimento de espécies 



 secundárias  iniciais,  e  essas  o  fazem  para  as  secundárias  tardias,  e  estas  para  as  clímaxes.  Com  a  formação 
 de uma nova clareira, a sucessão volta para a fase pioneira naquele local específico. 

 A  floresta  tropical  é  um  mosaico  de  ex-clareiras  de  diferentes  idades,  formando  um  mosaico  de  fases 
 sucessionais  de  diferentes  idades  e  tamanhos,  em  constantes  mudanças  ao  longo  do  tempo  (Watt,  1947).  As 
 taxas  de  reposição  das  florestas  tropicais  ao  redor  do  mundo  são  computadas  como  a  média  de  tempo  em 
 que  um  local  de  clareira  volta  a  ser  clareira  novamente,  calculado  em  dezenas  de  décadas  e  até  centena  de 
 anos  (Brokaw,  1982).  Em  trechos  da  floresta  tropical  no  Vale  do  Ribeira,  as  taxas  de  reposição  podem 
 variar entre 90 e 219 anos (Lima, 2007). 

 A  dinâmica  de  clareiras  da  floresta  tropical  se  encaixa  no  conceito  das  estratégias  reprodutivas  r  e  K 
 (Pianka,  1970).  O  extremo  r  representa  investir  o  máximo  de  energia  e  matéria  na  quantidade  de 
 descendentes  e  o  extremo  K  representa  canalizar  o  máximo  de  energia  e  matéria  na  produção  de  poucos  e 
 bem  capacitados  descendentes.  Há  um  gradiente  entre  as  estratégias  r  e  K,  onde  cada  espécie  estaria 
 posicionada,  dependendo  de  seu  modo  de  vida.  Budowski  (1965)  adaptou  o  conceito  r  e  K  para  a  SEFT, 
 onde  as  espécies  arbóreas  dominando  uma  clareira  são  estrategistas  r  e  aquelas  das  fases  mais  tardias  da 
 sucessão  são  estrategistas  K.  O  gradiente  de  r  para  K  tem  quatro  grupos  de  espécies  arbóreas:  pioneiras, 
 secundárias iniciais, secundárias tardias e clímácicas. 

 O  processo  de  redesenho  de  sistemas  agroflorestais  sucessionais  do  Vale  do  Ribeira  (SAFVR),  somado  à 
 poda  seletiva,  resulta  no  SAFVR  em  uma  sucessão  análoga  a  ocorrente  na  SEFT.  A  cada  ano  se  instala  uma 
 ou  algumas  parcelas  de  SAFVR  na  unidade  familiar,  por  vezes  em  áreas  com  outros  usos,  mas  geralmente 
 em  redesenho:  corte  raso  em  SAFVR  considerados  pouco  produtivos.  A  intensidade  de  luz  atingindo  as 
 espécies  de  interesse  produtivo  é  um  fator  constantemente  observado,  e  seu  controle  pode  ser  feito  por 
 poda  seletiva  de  galhos,  ou  mesmo  de  árvores  inteiras,  abrindo  pequenas  clareiras.  A  poda  seletiva  também 
 visa  a  otimização  da  fertilidade  no  sistema  (Steenbock  et  al.,  2013).  Assim,  o  SAFVR  de  uma  unidade 
 agrícola  familiar  constitui-se  em  várias  parcelas  de  SAFVR  implantadas  em  diferentes  anos,  que  são 
 podadas  local  e  seletivamente,  formando  um  mosaico  de  sucessões  de  diferentes  idades  e  tamanhos, 
 distribuídas de forma heterogênea no espaço (Figura 1). 

 Os  ciclos  sucessionais  da  SEFT  e  do  SAFVR  podem  ser  didaticamente  ilustrados  no  diagrama  do  Taiji  em 
 junção  com  a  figura  de  uma  escada  em  caracol  (Figura  2).O  Taiji,  da  filosofia  chinesa  clássica,  expressa  o 
 princípio  de  Yin  e  Yang.  Yang  é  iluminado,  aberto,  seco  e  quente,  aplicado  ao  que  é  dinâmico,  instável, 
 externo,  movimentado.  Yin  evoca  a  ideia  de  escuro,  fechado,  úmido  e  frio,  aplicado  ao  que  é  passivo, 
 estável,  interno  e  conservado.  O  Yin  dá  origem  ao  Yang  e  o  Yang  dá  origem  ao  Yin.  Toda  vez  que  cada 
 uma  das  forças  atinge  seu  ponto  extremo,  manifesta  dentro  de  si  a  semente  de  seu  oposto,  representado,  na 
 ilustração,  pelo  ponto  da  cor  oposta.  São  duas  forças  complementares  compondo  tudo  que  existe,  em  uma 
 simetria  que  não  é  estática  e  do  equilíbrio  dinâmico  entre  elas  surge  todo  o  movimento  e  mutação  cíclicos 
 (Capra,  2020).  Cada  Yin  ou  Yang  pode  ser  representado  por  um  andar,  na  subida  ao  longo  do  tempo,  em 
 uma escada em caracol que leva de um andar ao próximo. 

 Na  analogia  com  a  SEFT  e  o  SAFVR,  Yang  é  a  fase  pioneira,  da  estratégia  r,  da  clareira  iluminada,  e  Yin  é 
 a  fase  clímax,  de  K,  do  sub  bosque  sombreado  (Figuras  2  a,  c).  O  ponto  preto  na  fase  pioneira  representa  o 
 banco  de  propágulos  das  fases  posteriores,  que  aguardam  a  condição  microclimática  adequada  para  sair  da 
 fase  latente.  Quando  a  fase  pioneira  atinge  o  seu  ápice,  dá  gradativamente  lugar  à  continuação  da  sucessão, 
 inicialmente  com  as  secundárias  até  atingir  a  fase  clímax.  O  ponto  branco  na  fase  clímax  representa  o 
 banco  de  propágulos  da  fase  pioneira.  A  fase  clímax  é  interrompida  abruptamente,  com  a  abertura  de  uma 
 clareira,  iniciando  um  novo  ciclo.  E  assim  a  sucessão  segue  ao  longo  do  tempo  e  a  cada  andar  a 
 complexidade e a fertilidade aumentam (Figuras 2 b, d). 



 Figura  1.  Mapa  georreferenciado  do  uso  de  solo  na  unidade  familiar  Moura,  associados  a  Cooperafloresta, 
 em  2011.  Adaptado  de  Steenbock  e  Silva  (não  publicado).  Notar  que  o  mosaico  de  pequenas  clareiras,  fruto 
 da poda seletiva, não está incluído nesta ilustração. 

 Figura  2.  Diagrama  de  Taiji  e  a  escada  em  caracol,  ilustrando  a  sucessão  da  floresta  tropical  e  a  do  sistema 
 agroflorestal  sucessional  do  Vale  do  Ribeira  (SAFVR).  A  -  O  Taiji  e  a  sucessão  da  floresta  tropical.  B  – 
 Escada  em  caracol  e  os  ciclos  sucessionais  da  floresta  tropical.  C  -  O  Taiji  e  a  sucessão  do  SAFVR.  D  – 
 Escada em caracol e os ciclos sucessionais dos SAFVR. 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tanto  paisagistica  quanto  localmente,  os  sistemas  agroflorestais  sucessionais  do  Vale  do  Ribeira 
 apresentam  uma  sucessão  ecológica  análoga  ao  da  sucessão  em  uma  floresta  tropical.  Ambas  as  sucessões 
 podem  ser  didaticamente  ilustradas  pelo  diagrama  de  Taiji,  com  suas  fases  pioneiras  e  climácicas  se 
 sobrepondo ao longo do tempo, como andares em uma escada em caracol. 
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 Resumo 

 Os  quintais  agroflorestais  apresentam  grande  potencial  de  geração  de  trabalho  e  renda  para  as  populações  da  hinterlândia 
 amazônica,  nessa  agrofloresta,  os  agricultores(as)  constroem  suas  atividades  de  cultivo  de  horticultura,  associados  a  criação  de 
 pequenos  animais.  Os  quintais  agroflorestais  são  construídos  próximos  das  residências  com  trabalho  compartilhado  com 
 membros  da  família.  Os  quintais  exigem  dedicação  intensa  de  trabalho,  principalmente  das  mulheres,  que  aliam  os  afazeres 
 domésticos,  com  o  manejo  da  agrofloresta  de  produção  orgânica.  Objetiva  o  presente  reconhecer  o  protagonismo  das  mulheres 
 da  APOAM  -  Associação  de  Produtores  Orgânicos  no  Estado  do  Amazonas,  nos  quintais  agroflorestais  da  hinterlândia 
 amazônica.  Utilizou-se  o  aporte  metodológico  da  consulta  bibliográfica,  métodos  da  pesquisa-ação  e  etnografia.  Os  resultados 
 revelaram  que  as  mulheres  da  APOAM,  além  de  executarem  as  diferentes  atividades  domésticas,  manejam  os  quintais 
 agroflorestais  com  soberania  e  segurança  alimentar,  participam  com  o  companheiro  das  tomadas  de  decisões  e  a 
 comercialização  de  alimentos  orgânicos,  nas  feiras  e  mercado  de  Manaus.  Conclui-se  que  as  mulheres  da  APOAM  exercem 
 protagonismo  parcial,  com  tripla  jornada  de  trabalhos  domésticos,  atividades  agrícolas  e  comercialização  da  produção 
 agroflorestal,  participando  ativamente  da  geração  de  renda  da  família,  garantindo  diversificados  produtos  orgânicos, 
 comercializados nas feiras e mercados da cidade de Manaus-AM. 

 Palavras-chave:  Agricultura familiar; Alimentos orgânicos;  Amazonas; Gênero. 

 INTRODUÇÃO 

 Nas  últimas  décadas,  as  novas  dinâmicas  na  cadeia  produtiva  agroalimentar  vem  sendo  caracterizado  com  a 
 participação  ativa  das  mulheres  no  acesso,  controle  e  tomada  de  decisões,  cujas  funções,  no  mundo  rural, 
 eram  de  responsabilidades  e  atribuídas  aos  homens,  entretanto,  o  trabalho  das  mulheres  era  pouco 
 reconhecido  e  na  maioria  das  vezes  sem  visibilidade.  Reconfigurando  o  trabalho  e  os  espaços  que  as 
 mulheres  ocupam  na  unidade  produtiva  familiar,  principalmente  no  manejo  dos  quintais  agroflorestais, 
 visando  a  produção  de  alimentos  orgânicos,  o  fortalecimento  da  agricultura  familiar  e  baseada  nos 
 princípios  da  agroecologia,  o  papel  da  mulher  vem  ganhado  visibilidade,  (re)criando  diversas 
 possibilidades de benefícios e novos  habitus  para  o núcleo familiar. 

 As  mulheres  representam  quase  a  metade  da  população  rural  brasileira  (48%),  entretanto,  somente  20%  dos 
 estabelecimentos  rurais  são  dirigidos  pelas  mulheres,  contudo,  a  participação  da  mulher  como  gestora  do 
 empreendimento  aumentou  de  12%,  em  2006,  para  20%  em  2017,  de  acordo  com  censo  agropecuário 
 (IBGE,  2017).  Compreender  o  labor  da  mulher  no  espaço  agroalimentar,  demanda  uma  análise  do  seu 
 cotidiano,  de  trabalho  no  plantio,  manejo,  colheita,  beneficiamento  e  comercialização  das  espécies  da 
 horticultura  alimentar  orgânica  se  faz  necessário,  nesse  sentido,  justifica-se  o  desenvolvimento  do  presente 
 trabalho,  principalmente,  pelo  fato  de  que,  apesar  do  interesse  crescente  do  papel  da  mulher  agricultora, 
 como  gestora,  ainda  são  poucos  os  estudos  que  versam  o  sobre  o  labor  desenvolvido  por  elas  nos  diferentes 
 agroecossistemas da unidade produtiva familiar. 

 As  mulheres  são  detentoras  de  saberes  dos  conhecimentos  tradicionais,  atuando  diretamente  na  manutenção 
 da  biodiversidade,  porém,  não  sendo  reconhecidas  suficientemente  pela  sociedade  patriarcal  brasileira. 
 Cuja  afirmativa  é  versada  na  reprodução  de  preconceitos  e  desigualdades,  bem  como,  nas  relações 
 desiguais de poder, no campo econômico, social ou político no espaço rural (BRASIL, 2005). 



 Assim,  objetiva  o  presente,  a  partir  da  experiência  das  mulheres  agricultoras  familiares,  vinculadas  a 
 APOAM,  compreender  e  reconhecer  a  atuação,  ascensão  e  protagonismo  delas  nos  agroecossistemas  dos 
 quintais  agroflorestais,  para  que  sejam  reforçados  os  benefícios  não  apenas  na  gestão,  equidade  de  gênero 
 através  da  participação  produtiva  econômica,  mas  também,  de  caráter  social,  com  autonomia,  visibilidade  e 
 valorização. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  metodologia  foi  conduzida  em  duas  etapas.  A  primeira  por  meio  da  pesquisa  bibliográfica.  A  segunda 
 baseou-se  no  método  da  pesquisa-ação  etnográfica,  com  aportes  teóricos  nas  técnicas  sugeridas  por 
 Thiollent  (2014)  e  Geertz  (2008),  coleta  de  dados  in  loco  nas  unidades  familiares,  aliado  a  aplicação  de 
 entrevista  por  meio  de  questionário  semiestruturados,  com  as  mulheres,  objetivando-se  obter  a  dimensão  do 
 protagonismo das mulheres. 

 O  universo  da  pesquisa  constitui-se  de  10  mulheres,  associadas  ou  vinculadas  a  APOAM.  Sendo  assim,  por 
 meio  desta  estratégia  metodológica,  optou-se  por  um  enfoque  mais  dinâmico  e  compreensivo  ao  invés  do 
 puramente  descritivo  e  objetivo.  Na  pesquisa  presencial  foram  respeitados  os  protocolos  da  Organização 
 Mundial da Saúde (OMS) sobre a vigilância da sindemia covídica. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Verificou-se  que  a  multiplicidade  de  tarefas,  a  divisão  do  trabalho  na  unidade  produtiva  familiar  faz  com 
 que  as  mulheres  tenham  uma  sobrecarga  diária  de  12  horas,  em  média,  de  trabalho  executado  em  diversas 
 atividades  no  ambiente  agroalimentar  (Tabela  1).  Segundo  OLIVEIRA  (2007)  no  contexto  sócio-histórico, 
 as  atividades  laborais  das  mulheres  nos  espaços  agrícolas  sempre  foram  suprimidas  de  reconhecimento, 
 invisíveis,  mesmo  diante  de  uma  tripla  jornada  dada  à  sobrecarga  proveniente  do  acúmulo  de  funções, 
 suportando  a  desigualdade  imposta  pela  diferença  de  gênero,  inviabilizando  seu  trabalho,  inferiorizando 
 sua atuação enquanto protagonista no processo de desenvolvimento local. 

 Nos  quintais  agroflorestais,  as  mulheres  executam  várias  atividades  em  diversos  subsistemas,  tais  como:  na 
 horta  em  cultivo  protegido  e  em  cultivo  a  pleno  sol,  na  criação  de  pequenos  animais  (patos,  galinhas, 
 abelhas,  caprinos,  ovinos  e  suínos),  nos  canteiros  de  plantas  medicinais,  plantas  condimentares  e  plantas 
 ornamentais,  e  no  consórcio  de  diversas  fruteiras  (  Theobroma  grandiflorum  ,  Cocus  nucifera,  Euterpe 
 oleracea,  Astrocaryum  aculeatum  ,  Bactris  gasepaes  ,  Musa  paradisíaca  variedades,  Mangifera  indica  , 
 Annona  muricata  ,  Citrus  sinensis  variedades,  Citrus  limon  entre  outras  fruteiras  e  espécies  florestais  não 
 madeireiras). 

 Além  destas  atividades  no  sistema  produtivo  (Tabela  1),  executam  os  afazeres  domésticos,  tais  como: 
 limpeza  e  manutenção  da  casa,  alimentação  dos  animais  de  estimação  (cachorros  e  gatos),  preparo  de 
 alimentação  para  a  família,  lavagem  e  passagem  de  roupas,  cuidados  com  os  filhos  menores  de  idade  entre 
 outras  atividades  domésticas.  Após  a  colheita  da  produção  agrícola,  as  mulheres  desdobram-se  em  outras 
 atividades,  tais  como:  higiene  e  beneficiamento  primário  das  frutas,  verduras  e  legumes,  cujo  processo 
 compreende cinco etapas: seleção, lavação, desinfecção, secagem e embalagem dos alimentos orgânicos. 

 No  processamento  das  frutas,  as  mulheres  transformam  em  polpas  in  natura  ,  fabricação  de  doces  e  geleias. 
 No  procedimento  com  a  produção  animal,  as  mulheres  realizam  a  limpeza  de  ovos,  catalogação  e 
 arrumação  em  cartelas  de  30  unidades  de  ovos,  bem  como,  o  abate  de  aves  para  comercialização  e 
 consumo  da  família.  O  abate  dos  demais  animais  (porco,  ovino  e  caprino)  é  atividade  exercida  pelo 
 homem, com ajuda parcial das mulheres, bem como, a oferta de ração e água para os animais. O 



 cuidado  com  as  abelhas  e  retirada  de  mel  é  uma  atribuição  compartilhada  entre  homens  e  mulheres,  assim 
 como. 

 Por  outro  lado,  o  extrativismo  de  produtos  florestais  não  madeireiros  na  floresta,  adubação  das  leiras, 
 capina  e  demais  tratos  culturais  são  realizadas  em  conjunto,  agricultoras  com  os  familiares.  A 
 comercialização  tem  grande  dedicação  das  mulheres,  na  exposição  dos  produtos  orgânicos  e 
 relacionamento com os consumidores (as) nas feiras e mercados (delivery) na cidade de Manaus. 

 Tabela 1.  Atividades no sistema produtivo e serviços,  período do dia e horas estimadas. 

 (*) horas estimadas, (**) uma vez por semana, (***) uma vez por mês. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 Em  relação  à  tomada  de  decisões  para  compra  de  sementes  e  insumos  as  deliberações  são  em  conjunto, 
 prevalecendo  à  decisão  masculina.  Quanto  aos  resultados  sobre  a  visibilidade  e  reconhecimento  do  trabalho 
 da  mulher  agricultora,  entendem  estas  que  são  ações  ou  atividades  importantes  para  unidade  familiar  da 
 propriedade,  contudo,  na  configuração  que  se  interpõem  nas  relações  de  interdependência,  conforme  teoria 
 elisiana  (Elias  e  Scotson,  2000)  as  forças  sociais  exercidas  principalmente  pela  cultura  patriarcal,  no 
 ambiente  da  unidade  produtiva  familiar,  impedem  que  as  mulheres  ganhem  plena  visibilidade  e  gestão  da 
 propriedade. 

 Ressalta  Vieira  et  al  (2013)  que  a  partir  do  momento  em  que  a  mulher  desafia  as  relações  familiares 
 patriarcais,  criam  espaços  para  novas  abordagens  por  meio  do  empoderamento,  implicando  em  mudanças 
 não  somente  em  experiências  práticas,  mas  também  no  meio  familiar  e  social,  que  junto  as  companheiras, 
 vão tornando visível o importante trabalho que elas executam. 

 Com  a  invisibilidade  do  trabalho  das  mulheres,  a  profissional  agricultora,  não  existe  diante  da  categoria  de 
 reconhecimento  social,  uma  vez  que,  a  atividade  realizada  (Figura  1  -  Manejo  no  SAF,  Figura  2  -  Serviços 
 de  horticultura  e  Figura  3  -  Afazeres  domésticos)  cotidianamente  na  esfera  doméstica  naturaliza  o  devir  da 
 mulher  agricultora,  portanto,  não  sendo  reconhecida  a  sua  mudança,  como  gestora  e  executora  da  UPF,  que 
 contribui  para  produção  e  composição  da  renda  familiar.  Dessa  forma,  percebe-se  a  importância  em 
 apresentar,  desenvolver  e  implementar  estratégias  que  avoquem  o  desenvolvimento  local  da  agricultora 
 familiar.  O  desenvolvimento  local  é  uma  construção  política  que  reivindica  modificações  em  um  modelo  de 
 gestão local e em concepção e comportamento da própria sociedade local (BELÉM, 2001). 



 Figura 1, 2 e 3. Aspectos das atividades das mulheres agricultoras. 

 Fonte: ARAÚJO, M.I, (acervo). 

 Segundo  Reis  Prá  (2014),  empoderamento  é  a  emancipação  feminina  para  obtenção  da  equidade  entre  os 
 gêneros,  condição  prévia  da  igualdade  entre  homens  e  mulheres,  no  contexto  sócio-histórico  a  qual  estão 
 inseridas,  bem  como,  na  configuração  que  se  interpõem  nas  relações  da  teia  de  interdependência,  que 
 permeiam  as  interações  estabelecidas,  exercidas  pelas  pessoas,  sobre  outras  pessoas  e  sobre  elas  próprias, 
 na  divisão  do  trabalho,  na  competição  e  na  cooperação  (Elias  e  Scotson,  2000),  fenômeno  observado  neste 
 estudo de caso, no espaço agroalimentar. 

 Observou-se  durante  a  pesquisa  que  em  face  do  constrangimento  em  responder  as  questões  propostas  na 
 entrevista,  algumas  mulheres,  reconheceram  que  já  vivenciaram  situações  de  discriminação  e/ou 
 vulnerabilidade  social,  o  que  reforça  a  existência  da  desigualdade  de  gênero  que  assola  a  vida  das  mulheres 
 no campo e na cidade. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  pesquisa  trouxe  resultados  importantes  que  permite  concluir  a  tripla  jornada  de  trabalho  das  mulheres, 
 sintetizada  no  labor  nos  quintais  agroflorestais,  nos  afazeres  domésticos  e  comercialização  proativa,  nas 
 feiras  e  mercados  de  Manaus-AM,  participando  ativamente  na  geração  de  renda  da  família,  garantindo  uma 
 cadeia  produtiva  diversificada  de  produtos  orgânicos  aos  consumidores.  As  mulheres  trabalham  no 
 ambiente  da  unidade  produtiva  familiar,  em  média  12  horas/dia.  Foi  possível  visualizar  que,  as  mulheres 
 ainda  não  possuem  autonomia  plena  para  a  tomada  de  decisão  e  sofrem  com  situações  de  desigualdade  por 
 serem  mulheres.  Contudo,  o  estudo  corroborou  para  demonstrar  o  protagonismo  parcial  feminino  no  espaço 
 rural  e  fortalecer  quão  importante  se  faz  reconhecer  e  valorizar  o  papel  delas  em  suas  propriedades, 
 garantindo soberania e segurança alimentar. 

 Dada  a  importância  do  labor  da  mulher  agricultora  e  seus  méritos  ponderados  nas  diferenças  de  gêneros, 
 impostas  da  sociedade  patriarcal,  seu  reconhecimento  torna-se  um  grande  desafio.  Portanto,  estudos  que 
 evidenciem  a  participação  laboral  das  mulheres  nas  atividades  do  sistema  produtivo  agroalimentar  são 
 necessários.  Tornando-se  crucial  compreender  e  reconhecer  o  protagonismo  destas  no  espaço  rural,  para 
 que  sejam  reforçados  os  vários  benefícios,  não  somente  o  econômico,  mas  também  de  caráter  social,  com 
 autonomia, visibilidade e valorização. 
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 O CACAU FLORESTA E A EXPERIÊNCIA-LABORATÓRIO: A 
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 DE CACAU NO SUL DO PARÁ 
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 4  TNC – The Nature Conservancy 

 Resumo 

 Este  trabalho  busca  compartilhar  o  exercício  de  registro,  compartilhamento  e  análise  da  sistematização  de  experiência  do 
 projeto  Cacau  Floresta  desenvolvido  nos  municípios  de  Tucumã  e  São  Felix  do  Xingu,  no  Sul  do  Pará.  A  sistematização  de 
 experiência  enquanto  estratégia  de  recompor  a  trajetória  e  aprendizados  busca  compreender  como  os  conhecimentos  são 
 construídos  e  incorporados  no  cotidiano  de  ‘fazer’  e  ‘viver’  os  processos.  Faremos  uma  apresentação  inicial  do  território  em 
 que  se  desenvolve  o  projeto  do  Cacau  Floresta  e  como  se  estrutura  a  ação  direta  de  implementação  de  sistemas  agroflorestais. 
 Em  sequência  propomos  refletir  o  exercício  realizado  de  visita  e  reflexão  sobre  a  trajetória  da  ação  do  projeto  para  o  qual 
 utilizamos  como  estratégia  a  sistematização  de  experiências,  compreendida  como  ação  que  implica  e  propõe  a  consolidação  e 
 ressiginificação  de  processos  vividos  de  forma  coletiva  e  participativa.  A  sistematização,  realizada  com  participantes  da 
 equipe  de  execução  do  projeto,  ocorreu  de  forma  virtual  com  uso  da  linha  do  tempo  enquanto  ferramenta.  Enquanto  resultados 
 do  processo  é  importante  destacar  a  percepção  coletiva  da  complexidade  da  experiência,  o  encadeamento  de  ações  construídas 
 ao  longo  do  tempo,  a  experimentação  de  estratégicas  diversas  na  busca  de  solucionar  questões  apresentadas  na  execução  do 
 projeto,  e  como  questão  central,  como  os  aprendizados  foram  continuamente  sendo  incorporados  na  execução  direta  do 
 projeto.  A  importância  de  perceber  e  analisar  esta  dinâmica  de  incorporação  de  aprendizados  é  o  que  buscaremos  refletir  com 
 maior ênfase nas conclusões deste texto. 

 Palavras-chave:  Sistematização  de  Experiência;  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural;  Complexidade; 
 Práticas sociais. 

 INTRODUÇÃO 

 O  Projeto  Cacau  Floresta  é  uma  ação  desenvolvida  pela  TNC  [  1]  nos  municípios  de  Tucumã  e  São  Félix  do 
 Xingu  desde  2013.  Surgiu  como  parte  da  iniciativa  ‘desenvolvimento  verde  de  São  Félix  do  Xingu’  e,  neste 
 período  era  nomeado  “Cacau  mais  Sustentável”.  Iniciou  suas  atividades  com  a  participação  de  vinte  e  duas 
 famílias  propondo  o  estabelecimento  de  sistemas  agroflorestais  –  SAF  de  cacau  em  áreas  desmatadas.  O 
 projeto  juntava-se  a  outras  ações  no  território  que  estabeleciam  a  urgência  de  enfrentar  o  avanço  do 
 desmatamento  na  fronteira  amazônica  considerando  as  profundas  mudanças  provocadas  pela  ocupação  em 
 grande  escala,  desmatamento  e  expansão  da  pecuária.  Em  2008,  São  Félix  do  Xingu,  o  sexto  maior 
 município  do  país  quanto  a  área,  figurou  como  o  município  com  a  maior  taxa  de  desmatamento  de  toda  a 
 Amazônia brasileira (Schroth, G. 2016, p. 281). 

 Esta  apresentação  ressalta  a  importância  do  projeto  e  sua  continuidade,  considerando  sua  quase  uma 
 década,  ampliação  para  trezentas  e  dez  famílias  participantes,  em  dezessete  mil  hectares  tendo  estabelecido 
 dois  mil  quatrocentos  e  trinta  e  um  hectares  de  SAF  [  2]  .  O  projeto  passa  agora  por  uma  fase  de  ampliação 
 quanto  aos  municípios  e  territórios,  assim  como,  de  propriedades  a  serem  envolvidas.  Considerando  as 
 etapas  já  vivenciadas  que  animam  os  próximos  passos  do  projeto,  avaliou-se  a  importância  de  ‘visitar’  a 
 experiência  de  forma  a  melhor  compreender  as  transições,  aprendizados  e  lições  que  foram  incorporados  ao 
 longo  da  trajetória  do  projeto.  Para  realizar  esta  imersão  utilizamos  enquanto  metodologia  a  sistematização 
 de  experiências,  que  segundo  Oscar  Jara  (2006),  configura-se  em  um  processo  de  interpretação  crítica  da 
 experiência  a  partir  de  um  ordenamento  e  reconstrução  do  processo  vivido  que  propõe  descobrir  ou 
 explicitar  as  lógicas  do  que  foi  experienciado,  assim  como  os  fatores  relevantes  as  relações  entre  os  estes  e 
 como  interferiram  no  curso  do  processo.  Buscamos  compartilhar  aqui  o  processo  de  sistematização 
 vivenciado e análises parciais dos resultados obtidos. 

 [1]  A The Nature Conservancy está presente no Brasil desde 1988, atuando em mais de 70 países com 
 ações voltadas para conservação e preservação ambiental. 

 [2]  Dados de monitoramento da TNC de junho do 2021. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  sistematização  de  experiências  não  possui  um  roteiro  ou  ferramentais  uniformes,  mas  preocupações 
 metodológicas  que  buscam  orientar  o  processo.  Dentre  os  princípios  ou  orientações  temos  a  necessidade  de 
 participação  efetiva  por  quem  vivenciou  a  experiência,  o  processo  pode  contar  com  um/a  facilitador/a,  mas 
 é  central  a  compreensão  de  que  a  sistematização  é  uma  produção  que  ‘  pertence’  ao  grupo.  A  pergunta  e  a 
 escuta  são  basilares  nesta  construção,  elas  devem  ser  favorecidas  de  forma  a  garantir  ao  grupo  as  condições 
 de  reconstruir  sua  trajetória,  estabelecer  conexões  e  relações  entre  os  diversos  momentos,  e  definir  o  eixo 
 ou  pergunta  norteadora.  Em  momentos  presenciais  as  atividades  que  compõe  o  processo  de  sistematização 
 podem  utilizar  documentos,  elementos  de  vivência  e  memória,  como  fotos,  objetos,  caminhadas  nos 
 territórios.  Sempre  que  possível,  todos  estes  momentos  devem  ser  registrados,  com  ênfase  particular  na  fala 
 das pessoas envolvidas. 

 Figura 1 - Vídeo "Como Sistematizar Experiências" 

 Em  um  primeiro  momento  visitaram-se  documentos,  publicações,  e  informações  diversas  sobre  a  trajetória 
 do  projeto.  Em  sequência,  realizaram-se  encontros  virtuais,  o  que  estabeleceu  novos  desafios  para  a 
 sistematização,  ante  as  limitações  de  dinâmicas  participativas  e/ou  ferramentas  integrativas.  Participaram 
 dos  encontros  membros  da  equipe  de  execução  do  projeto  Cacau  Floresta  com  a  mediação/facilitação  de 
 membros  da  equipe  de  Ciências  da  TNC.  Utilizamos  no  início  deste  processo  o  vídeo  “como  sistematizar 
 experiências”  da  Associação  Brasileira  de  Agroecologia  –  ABA  [  1]  como  ferramenta  problematizadora  a 
 partir da qual explicitaram-se os passos dados e os passos a seguir. 

 Figura 2 - Oficina virtual de sistematização 

 Os  momentos  seguintes  foram  organizados  em  torno  da  construção  de  uma  ‘linha  do  tempo’  da 
 experiência.  Para  a  construção  utilizamos  o  Miro  [  2]  ,  plataforma  que  permite  a  construção  colaborativa  de 
 painéis  de  dados  diversos.  As  informações  obtidas  na  primeira  fase  da  sistematização,  que  consistiu  na 
 visita  aos  documentos,  já  estavam  inseridas  na  linha  do  tempo  que  passou  a  ser  ‘alimentada’  com  as 
 memórias  trazidas  pela  equipe.  Parte  da  equipe  de  facilitação  ficou  responsável  pelo  registro  enquanto  a 
 equipe  do  projeto  cacau  floresta  traziam  os  dados  e  eventos  que  foram  compondo  sua  linha  do  tempo.  É 
 importante  destacar  que  se  optou  por  gravar  as  sessões  de  forma  a  facilitar  a  recuperação  ou  precisão  de 
 informações após a conclusão dos encontros virtuais. 

 [1]  Disponível em: https://youtu.be/9cQme30nRhg 



 [2]  https://miro.com 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 É  necessário  recuperar  que,  com  a  sistematização  de  experiência  do  projeto  cacau  floresta,  buscamos 
 recompor  a  trajetória  e  aprendizados,  e  compreender  como  os  conhecimentos  produzidos  cotidianamente 
 ante  os  diversos  desafios  do  campo  de  intervenção,  aqui  agricultoras  e  agricultores  familiares,  são 
 construídos  e  incorporados  no  cotidiano  de  ‘  fazer’  e  ‘viver’  os  processos.  A  medida  que  avançamos  na 
 linha  do  tempo  a  primeira  percepção  do  conjunto  da  equipe  foi  a  complexidade  das  relações  entre  as 
 práticas  sociais  vivenciadas.  A  instalação  de  sistemas  agroflorestais  com  o  propósito  informado  na 
 introdução,  a  saber,  enfrentar  o  avanço  do  desmatamento  na  fronteira  amazônica  considerando  as  profundas 
 mudanças  provocadas  pela  ocupação  em  grande  escala,  desmatamento  e  expansão  da  pecuária  exigia 
 construir  cotidianamente  um  paradigma  diferente  com  as  e  os  participantes  da  ação.  Valorizar  a  floresta  em 
 pé,  comprometer-se  com  a  segurança  das  gerações  futuras,  estabelecer  formas  de  convivência  sustentáveis 
 com a floresta. 

 Figura 3 - Linha do tempo 

 Esta  complexidade  pode  ser  acompanhada  já  a  partir  da  problematização  sobre  a  forma  de  nomear  a  ação. 
 No  início  compreendida  como  ‘cacau  mais  sustentável’,  a  equipe  passa  a  perceber  que  desde  a  nomeação  o 
 projeto  deve  reivindicar  a  proteção  ambiental,  compreendendo  que  o  cacau  pode  ‘anunciar’  uma  forma  de 
 convivência,  restauração  e  preservação  da  floresta  e,  ao  mesmo  tempo  de  produção  de  renda  e  qualidade  de 
 vida  para  as  famílias  envolvidas.  Esta  reflexão  leva  ao  ‘cacau  floresta’  que  estabelece  os  sistemas  de  SAF 
 baseados  em  cacau  e  a  estruturação  de  uma  rede  que  envolve  a  produção  e  comercialização  junto  a 
 empresas parceiras no projeto. 

 Enquanto  avançavam  as  ações  do  projeto,  questões  diversas  surgiram  e  respostas  foram  elaboradas  pelas 
 equipes  neste  ‘fazer  permanente  da  experiência-laboratório’  .  Uma  primeira  questão  a  ser  destacada 
 refere-se  a  estratégia  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  –  ATER  compreendida  como  o  ‘coração’  do 
 projeto.  A  ATER  propõem  observarmos  a  multidimensionalidade  presente  nos  momentos  que  a  constitui  e 
 consideram  requisitos  de  equidade  social,  de  produtividade,  de  estabilidade  e  sustentabilidade  ambiental, 
 somente  presente  numa  perspectiva  de  desenvolvimento  sustentável  (CAPORAL;  DAMBRÓS,  2017).  A 
 extensão  da  ação  exigia  incorporar  estratégias  que  permitissem  a  construção  de  aprendizados  e  intercâmbio 
 entre  as  famílias.  Ante  os  objetivos  do  projeto  tornava-se  central  otimizar  os  recursos  e  simultaneamente 
 fortalecer  metodologias  que  ampliassem  o  alcance  e  participação.  A  estratégia  adotada  foram  as  Unidades 
 Demonstrativas  Participativas  –  UDPs.  As  UDP’s  são  instaladas  em  propriedades  rurais  e  se  convertem  em 
 espaços  de  treinamento,  dias  de  campo  e  mutirões.  Segundo  ALVES,  E.  et  al  (2018)  as  UDPS  permitiram 
 atender por dia aproximadamente 26 agricultores/as em temas diversos como: 

 “a)  manejo  do  solo;  b)  boas  práticas  de  cacau;  c)  sistemas  agroflorestais;  d)  Código  Florestal,  adequação 
 ambiental  das  propriedades  rurais  e  restauração  florestal;  e)  beneficiamento  do  cacau  –  colheita, 
 fermentação  e  secagem;  f)  beneficiamento  de  cacau  fino;  g)  controle  de  vassoura  de  bruxa;  h)  poda  de 
 formação;  i)  gestão  administrativa  e  financeira  da  propriedade  rural  e  j)  calagem,  adubação  química  e 
 verde”. 

 No  processo  da  sistematização  observamos  como  os  aprendizados  foram  incorporados  levando  a  novas 
 questões. Um exemplo importante é relativo a governança e a participação. Se este é um projeto que 



 disputa  paradigma  exige  alterações  a  longo  prazo  das  dinâmicas  de  organização  e  vivência  das  famílias  em 
 suas  comunidades.  Faz-se  necessário  avançar  em  processos  de  gestão  territorial  com  a  participação  das 
 famílias,  de  mobilização  e  envolvimento  das  juventudes  na  reivindicação  da  permanência  das  ações,  de 
 maior  compreensão  sobre  as  desigualdades  de  gênero  presentes  e  construir  formas  para  seu  enfrentamento. 
 Estes  são  alguns  aspectos  ainda  parciais  que  apreendidos  no  processo  de  sistematização  que  contribui  para 
 entender  como  as  lições  aprendidas  passaram  a  ser  incorporadas  no  próprio  desenvolvimento  da  execução 
 do projeto. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Identificar  lições  e  aprendizados  e  como  estes  foram  incorporados  nas  trajetórias  das  ações  é  um  desafio 
 posto  para  quaisquer  projetos.  O  uso  da  sistematização  de  experiência  enquanto  guia  metodológica  para 
 realizar  esta  visita  ao  caminho  percorrido  pela  equipe  do  projeto  possibilitou  realizar  uma  observação 
 complexa  de  diversos  eixos  de  intervenção,  assim  como,  limites  a  serem  trabalhados  e  superados.  O  projeto 
 passa  por  um  momento  de  ampliação  de  suas  ações,  a  experiência  vivida,  a  trajetória  percorrida  é 
 ‘referência’  para  esta  nova  fase.  Os  aprendizados  dos  últimos  oito  anos  estabelecem  os  lastros  das 
 estratégias  a  serem  desenvolvidas.  Estes  aspectos  reforçam  a  importância  da  sistematização  como  forma  de 
 refletir  criticamente  sobre  as  práticas  mobilizadas  e  como  elas  se  relacionam  entre  si  e  com  os  objetivos 
 finais das ações. 
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 Resumo 

 A  produção  de  cacau  em  sistemas  agroflorestais  tem  se  destacado  no  Pará,  principalmente  por  oferecer  alta  sustentabilidade 
 ambiental,  social  e  econômica  quando  comparada  a  outras  culturas  agrícolas.  Nesse  contexto,  a  participação  das  mulheres  no 
 meio  rural,  normalmente  invisibilizada,  tem  ganhado  cada  vez  mais  enfoque  nos  debates  sobre  problemáticas  de  gênero.  No 
 intuito  de  evidenciar  os  múltiplos  papéis  das  mulheres  no  trabalho  com  o  cacau  e  demais  atividades  na  propriedade  rural, 
 entrevistamos  67  agricultores  familiares  (16%  mulheres  e  84%  homens)  em  7  municípios  no  sudoeste  paraense,  por  meio  de 
 roteiro  estruturado  e  fundamentado  pela  abordagem  Meios  de  Vida  Sustentáveis.  Nossos  resultados  revelam  que  a 
 participação  das  mulheres  na  cacauicultura  é  tão  relevante  quanto  manter  o  funcionamento  do  lar  das  famílias  de  agricultores, 
 diferentemente  da  atuação  delas  com  os  trabalhos  diretamente  relacionados  à  pecuária.  Concluímos  que  deve  haver  estudos 
 mais  aprofundados  para  avaliar  a  percepção  das  mulheres  em  relação  aos  trabalhos  que  desempenham,  bem  como  projetos  e 
 políticas públicas direcionados à equidade de gênero e ao empoderamento econômico das mulheres rurais. 

 Palavras-chave:  sistemas  agroflorestais;  agricultura  familiar;  empoderamento  feminino;  Amazônia 
 Oriental 

 INTRODUÇÃO 

 No  contexto  de  desenvolvimento  rural,  é  fundamental  conciliar  a  produção  de  alimentos,  a  conservação  da 
 biodiversidade  e  o  bem-estar  social.  Dentre  os  sistemas  produtivos  para  a  agricultura  familiar  na 
 Amazônia,  o  sistema  agroflorestal  (SAF)  com  cacau  destaca-se  por  aliar  sustentabilidade  social,  econômica 
 e  ambiental  quando  comparado  a  outras  culturas  agrícolas  (Uzêda  et  al  .,  2004),  sendo  o  principal  ou  único 
 sistema produtivo entre as estratégias de meios de vida para muitas famílias da região. 

 Desde  sua  ocupação,  além  do  recorrente  desmatamento,  o  território  da  Transamazônica  vem  enfrentando 
 inúmeros  problemas  socioeconômicos  (SOMEC,  2010),  que  são  agravados  quando  observados  sob  a 
 perspectiva  de  gênero.  De  forma  geral,  mulheres  que  atuam  na  agricultura  familiar  no  Brasil, 
 principalmente  nos  assentamentos  rurais  e  em  comunidades  quilombolas  e  indígenas,  não  possuem 
 documentos  civis  e  jurídicos,  não  têm  acesso  à  educação  e  saúde  e  vivem  em  condições  de  extrema 
 vulnerabilidade,  além  de,  em  muitos  casos,  sofrerem  violência  doméstica  (Solidaridad,  2021).  Desse  modo, 
 enfrentam  obstáculos  e  têm  necessidades  que  diferem  das  dos  homens.  Ainda  assim,  as  mulheres  são 
 proprietárias de 19% dos estabelecimentos rurais no país (MAPA; Embrapa; IBGE, 2020). 

 Atualmente,  as  empresas  globais  que  atuam  na  cadeia  produtiva  do  cacau  têm  sido  pressionadas  pelos 
 novos  mercados  consumidores  a  adotarem  práticas  que  promovam  a  igualdade  de  gênero;  em  2013,  a 
 OXFAM  (Comitê  de  Oxford  de  Combate  à  Fome)  lançou  a  campanha  “As  mulheres  e  o  cacau:  um  plano  de 
 ação”,  em  que  mais  de  100  mil  pessoas  cobraram  das  principais  indústrias  de  chocolate  ações  em  prol  das 
 agricultoras  de  cacau  e  de  suas  famílias  (Estival;  Correa,  2017).  Em  vista  da  invisibilidade  do  trabalho  das 
 mulheres  e  das  lacunas  de  gênero  existentes,  esta  pesquisa  tem  como  objetivo  conhecer  a  percepção  sobre 
 as responsabilidades das mulheres e discutir o papel destas nas cacauicultura na região da Transamazônica. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este  estudo  se  fundamenta  em  Torres  (2018)  e  Braga  (2019)  ,  abrangendo  7  municípios  do  sudoeste  do 
 Pará,  onde  a  cacauicultura  é  uma  atividade  agrícola  representativa:  Uruará,  Medicilândia,  Brasil  Novo, 
 Anapu,  Pacajá  e  Novo  Repartimento,  situados  ao  longo  da  rodovia  Transamazônica  (BR-230),  e  São  Félix 
 do Xingu. Os dados foram levantados por meio de entrevistas com roteiro estruturado e 



 fundamentados  pela  abordagem  Meios  de  Vida  Sustentáveis  (DFID,  1999).  Ao  identificar  a  percepção  dos 
 entrevistados,  pode-se  buscar  estratégias  que  permitam  enfrentar  “contextos  de  vulnerabilidade”,  situações 
 de  risco  e  instabilidade  social,  econômica  e  ambiental  (Niederle;  Grisa,  2008).  Entrevistamos  67 
 agricultores(as)  familiares,  sendo  16%  mulheres  e  84%  homens,  que  adotam  SAF  com  cacau  como  meio  de 
 vida,  considerando  o  membro  familiar  que  primeiro  se  prontificou  a  participar.  Entre  os(as) 
 entrevistados(as),  43%  têm  apenas  o  cacau  como  principal  fonte  de  renda,  e  57%  vivem  tanto  do  cacau 
 como  da  pecuária  -  destes,  incluímos  apenas  as  respostas  referentes  ao  cacau.  Questionamos  os(as) 
 entrevistados(as)  sobre  quais  as  responsabilidades  atribuídas  às  mulheres,  qual  a  intensidade  da 
 participação  destas  nas  atividades  com  o  cacau  e  qual  o  grau  de  satisfação  com  essa  participação.  Durante  o 
 período  de  realização  de  entrevistas,  a  estadia  era  na  casa  dos  próprios  agricultores.  Os  dados  foram 
 analisados qualitativamente e a partir de estatísticas descritivas. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nossos  resultados  revelam  que  a  participação  das  mulheres  na  cacauicultura  é  tão  relevante  quanto  manter 
 o  funcionamento  do  lar  das  famílias  de  agricultores,  diferentemente  da  atuação  delas  com  a  pecuária 
 (Figura  1):  74,6%  dos(as)  entrevistados(as)  mencionaram  que  as  mulheres  são  responsáveis  por  atuar  nas 
 atividades  com  cacau,  contrastando  com  1,5%  que  relatou  a  participação  delas  na  pecuária.  Ao  mesmo 
 tempo,  74,6%  afirmaram  que  as  mulheres  são  responsáveis  pelas  atividades  domésticas,  28,4%  pela 
 comida,  22,4%  disseram  que  as  mulheres  “ajudam  em  tudo”,  19,4%  pelos  cuidados  com  a  horta/quintal, 
 6,0%  citaram  o  cuidado  com  as  criações  de  animais,  4,5%  mencionaram  o  trabalho  fora  da  propriedade, 
 gestão  da  propriedade  (1,5%)  e  das  despesas  (1,5%),  e  houve  duas  justificativas:  esposa  com  problema  de 
 saúde (1,5%) e falta de parceira (1,5%). 

 Figura 1.  Percepção de responsabilidades das mulheres. 

 Em  Ouro  Preto  d'Oeste  (RO),  verificou-se  que  as  mulheres  desempenham  importantes  papéis  na  condução 
 dos  SAFs,  como  a  mão  de  obra  nas  lavouras  e  as  tomadas  de  decisões  sobre  as  atividades  a  serem 
 desenvolvidas  (Watanabe;  Abreu;  Scanavaca,  2007).  Quanto  ao  trabalho  nas  lavouras,  os  resultados  foram 
 similares,  porém,  no  presente  estudo,  a  participação  delas  nas  tomadas  de  decisões  não  foi  apontada 
 pelos(as)  entrevistados(as)  -  apenas  uma  agricultora  se  declarou  responsável  pela  gestão  da  propriedade. 
 Isso  provavelmente  se  justifica  por  lhes  ser  negado  o  direito  de  decisão,  como  averiguou  a  pesquisa  da 
 Solidaridad  (2021),  direcionada  a  produtoras  de  cacau  na  região  da  Transamazônica:  a  maioria  das 
 mulheres da agricultura familiar está isolada, sem autonomia e em posição de submissão aos maridos. 

 Evidenciou-se  uma  participação  ativa  da  maioria  das  mulheres  (83,0%)  no  trabalho  com  o  cacau:  51,0% 
 dos(as)  entrevistados(as)  consideram  essa  participação  alta,  32,0%  média  e  17,0%  baixa,  sendo  sua  maior 
 atuação  na  quebra  do  cacau,  conforme  mencionaram  40,3%  dos(as)  agricultores(as).  Sobre  a  satisfação 
 dos(as)  entrevistados(as)  com  a  participação  das  mulheres,  ninguém  se  declarou  insatisfeito,  89,4% 
 declararam-se  satisfeitos(as)  e  10,6%  mais  ou  menos  satisfeitos(as).  Entre  os  comentários  feitos  pelos 
 homens,  mencionou-se  que:  as  mulheres  contribuem  diretamente  na  renda;  há  mulheres  que 
 “trabalham/rendem  mais  que  os  homens”;  “trabalhar  com  mulher  tem  mais  tranquilidade”;  “tinha  que 
 ajudar  mais,  mas  estão  estudando,  gostaria  que  a  filha  se  interessasse  um  pouco  mais”;  “é  uma 
 característica  da  agricultura  familiar,  todo  mundo  trabalhar  nos  grupos”;  “mulher  tem  que  ficar  só  em 
 casa”;  e  “mulher  é  mulher  de  verdade  pro  que  precisa,  no  serviço  de  mulher”.  Entre  as  mulheres, 
 mencionou-se:  “satisfeita,  porque  consegui  me  impor  num  universo  extremamente  machista”;  “satisfeita 
 porque  gosto  muito  do  que  faço,  mas  os  meninos  deveriam  participar  mais  em  outras  coisas,  nos  afazeres 
 de casa”; “satisfeita, ajudam bastante, as mulheres queriam mais reconhecimento”; 



 “satisfeita,  tem  que  ter  parceria”;  “satisfeita,  tá  bom  do  jeito  que  tá”;  e  “mais  ou  menos,  umas  não  têm  para 
 onde ir e vão trabalhar na roça”. 

 Apesar  de  a  maioria  das  respostas  indicar  satisfação,  a  questão  de  gênero  no  contexto  rural  ainda  é 
 relevante.  É  preciso  reconhecer  a  participação  das  mulheres  nas  diversas  atividades,  bem  como  integrá-  las 
 na  economia,  uma  vez  que  a  não  remuneração  expressa  desigualdade  de  gênero,  pois  mascara  o  significado 
 da  inserção  produtiva  das  mulheres  (Buarque  et  al.  ,  2002).  Inclusive  o  trabalho  doméstico  deve  ser 
 valorizado  e  não  tratado  como  um  serviço  inferior.  Afinal,  é  uma  atividade  contínua  e  essencial  para  o 
 bem-estar  e  a  manutenção  da  família  em  que  deveria  haver  divisão  igualitária  das  tarefas,  assim  como  do 
 cuidado  com  as  crianças  (Lisboa,  2010).  Também  é  necessário  romper  com  antigos  padrões,  aumentado  a 
 liberdade  de  escolha  das  mulheres,  por  exemplo,  dedicar-se  ao  lar,  trabalhar  na  roça  ou  trabalhar/estudar 
 fora  da  propriedade,  sem  que  sofram  julgamentos.  Armbruster  et  al.  (2019)  investigaram  o  uso  do  tempo 
 das  mulheres  e  a  participação  delas  na  produção  de  cacau  no  Peru,  constatando  que  sua  participação  era 
 dificultada  pelas  responsabilidades  domésticas  e  por  serem  excluídas  das  capacitações.  Visando  à  inclusão 
 e  empoderamento  das  mulheres,  é  preciso  garantir  o  acesso  ao  conhecimento,  à  participação  nas  atividades 
 produtivas  e  nas  decisões,  bem  como  representar  o  valor  da  contribuição  da  mulher  à  economia  (United 
 Nations,  1996).  Para  isso,  deve-se  considerar  as  necessidades  e  os  interesses  dos  distintos  grupos  de 
 mulheres  na  formulação  e  na  execução  de  políticas,  projetos  e  programas  (Lisboa,  2010).  Blare  e  Useche 
 (2015)  averiguaram  que  homens  e  mulheres  têm  diversas  percepções  e  atribuem  diferentes  valores  aos 
 serviços  ecossistêmicos  providos  pela  agrofloresta,  o  que  influencia  suas  preferências  sobre  o  uso  da  terra: 
 em  média,  as  mulheres  outorgam  um  maior  valor  ao  SAF,  sendo  mais  provável  que  prefiram  práticas 
 agroflorestais  a  monocultivos.  Portanto,  uma  maior  participação  das  mulheres  nas  tomadas  de  decisões 
 poderia  levar  a  usos  de  terra  mais  sustentáveis  (Ramos;  Páez;  Blare,  2019).  Além  disso,  é  essencial 
 fornecer  referências  inspiradoras  de  outras  mulheres  e  territórios  que  estão  avançando  nessa  temática 
 (Solidaridad,  2021).  Nesse  sentido,  e  em  resposta  às  pressões  sociais,  há  um  crescente  esforço,  a  nível 
 global,  das  indústrias  no  setor  do  cacau  para  expandir  a  equidade  de  gênero  em  cargos  de  gestão 
 empresarial,  bem  como  o  empoderamento  econômico  das  mulheres  e  sua  valorização  na  cadeia  de  valor 
 (DESTRAVANDO ..., 2020; EMPODERAMENTO ..., 2021; NESTLÉ ..., 2021). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As  mulheres  cumprem  múltiplos  papéis,  sendo  fundamentais  tanto  para  manter  o  núcleo  familiar  quanto 
 para  a  produção  agrícola  nas  regiões  de  fronteira  da  Transamazônica.  Apesar  disso,  sua  atuação  costuma 
 ser  depreciada  pela  percepção  masculina.  Observamos  a  necessidade  de  estudos  mais  aprofundados  para 
 avaliar  a  percepção  em  relação  aos  trabalhos  que  as  mulheres  desempenham  no  SAF  com  cacau, 
 considerando  as  diversas  atividades  que  realizam  também  fora  da  lavoura,  dando  enfoque  nas  percepções  e 
 demandas  das  mulheres,  na  distribuição  de  renda  entre  a  família  e  na  divisão  das  responsabilidades. 
 Recomendamos  que  projetos  e  políticas  públicas  sejam  sensíveis  e  inclusivos  à  questão  da  equidade  de 
 gênero,  a  fim  de  viabilizar  o  empoderamento  necessário  às  mulheres  rurais,  fomentando  a  organização 
 social  e  a  geração  de  renda,  assim  como  o  reconhecimento  social  e  a  valorização  formal  de  seus  trabalhos, 
 juntamente com sua liberdade de escolha e participação nas tomadas de decisões. 
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 Resumo 

 A  Rede  Agroflorestal  do  Vale  do  Paraíba  se  constitui  como  um  grupo  de  pessoas  interessadas  em  implantar,  manejar  e  estudar 
 os  sistemas  agroflorestais  (SAF),  para  restaurar  a  paisagem  com  princípios  na  agroecologia.  Há  10  anos  organiza  mutirões  que 
 potencializam  o  apoio  mútuo  e  chamam  a  atenção  para  novos  valores  sobre  o  ensino,  assistência  técnica  (ATER)  e  pesquisa 
 com  a  participação  popular.  O  objetivo  do  trabalho  é  apresentar  as  demandas  levantadas,  que  envolveu  questionários  aos 
 agricultores  e  não  agricultores,  oficinas  e  reunião  técnica.  Responderam  aos  questionários  71  agricultores  da  reforma  agrária  e 
 novo  rural.  Os  principais  fatores  que  limitam  a  produção  agroflorestal  são  os  poucos  recursos  financeiros  e  ausência  de 
 crédito,  déficit  de  mão  de  obra,  insumos,  ATER  e  apoio  à  comercialização.  Dos  58  técnicos  que  responderam  ao  questionário, 
 a  maioria  conheceu  a  Rede  Agroflorestal  em  mutirões  e  55%  se  sente  capaz  de  manejar  SAF  e  as  principais  especialidades  são 
 Ciências  Agrárias  e  Sociais  Aplicadas.  As  metas  do  Plano  de  Ação  elencadas  por  esses  atores  devem  fortalecer  a  governança; 
 disseminar  os  SAF  por  meio  de  mutirões  agroflorestais  organizados;  melhorar  a  capacitação  e  o  ensino  formal;  organizar  o 
 trabalho dos coletores e produtores de sementes e mudas; e fortalecer a comercialização de produtos agroflorestais. 

 Palavras-chave:  política pública; agricultura familiar;  agroecologia; planejamento participativo 

 INTRODUÇÃO 

 A  derrubada  e  a  queima  da  Mata  Atlântica  para  o  plantio  de  cafeeiros  em  ‘morro  abaixo',  no  Vale  do 
 Paraíba,  resultou  em  formas  menos  diversas  de  produção.  Com  o  extermínio  da  população  indígena, 
 perdeu-se  grandes  reflorestamentos  com  um  vasto  número  de  espécies  úteis.  Por  causa  da  erosão,  o 
 declínio  do  café,  em  80  anos,  gerou  o  êxodo  rural  de  áreas  interioranas  para  as  periferias  de  municípios  no 
 eixo da BR-116. 

 Atualmente,  a  pastagem  é  a  principal  atividade  produtiva,  fonte  indireta  de  emissão  de  gases  de  efeito 
 estufa  -  GEE  e  uma  barreira  para  a  restauração  das  florestas,  por  suprimir  espécies  nativas  pelo 
 agravamento  dos  danos  causados  por  fogo.  A  bacia  hidrográfica  do  Paraíba  do  Sul  atende  à  demanda 
 hídrica  de  regiões  metropolitanas  de  fora  de  sua  área  física,  mas  a  situação  dos  recursos  hídricos  agrava-se 
 a cada ano. 

 A  expansão  de  áreas  de  conservação  da  natureza  e  uma  silvicultura  de  fins  múltiplos,  associada  com 
 agricultura  sustentável,  pode  ajudar  a  combater  a  degradação  nessa  paisagem  (Ab’Saber,  1990).  A 
 aplicação  da  Metodologia  de  Avaliação  de  Oportunidades  de  Restauração  (ROAM)  trouxe  importantes 
 contribuições para avançar com ações executivas envolvendo atores locais (Padovezi et al., 2018). 

 Nesse  contexto,  a  Rede  Agroflorestal  do  Vale  do  Paraíba,  criada  no  ano  de  2012,  da  busca  de  diversos 
 atores  em  produzir  alimentos  em  sistemas  agroflorestais  (SAF)  agroecológicos  e  restaurar  a  paisagem 
 simultaneamente,  organiza  os  mutirões  agroflorestais  que  reúnem  diversidade  de  pessoas  e  propõe 
 dinâmicas  produtivas,  com  um  sistema  de  ensino,  ATER  e  pesquisas  com  a  participação  popular  (Devide  et 
 al., 2020). 

 O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  os  resultados  da  elaboração  do  Plano  de  Ação  da  Rede  Agroflorestal 
 do Vale do Paraíba. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  Plano  de  Ação  da  Rede  Agroflorestal  foi  elaborado  entre  março  e  maio  de  2021,  a  partir  de  revisão 
 bibliográfica,  questionários  aos  agricultores  e  não  agricultores,  entrevistas  com  pessoas  chave,  duas 
 oficinas e uma reunião do Conselho Diretor (Fig.1). 



 Figura 1.  Fluxo de atividades para elaboração do Plano  de Ação da Rede Agroflorestal (Programa Miro). 

 A  revisão  bibliográfica  consistiu  do  levantamento  de  registros  de  10  anos  de  atividades  no  blog  da  Rede 
 Agroflorestal.  Questionários  foram  elaborados  com  aplicativo  de  gerenciamento  de  pesquisas  remota  e 
 endereçados  aos  membros  de  grupo  virtual.  Para  superar  a  exclusão  digital  e/ou  a  baixa  escolaridade 
 formal,  dois  facilitadores  visitaram  quatro  assentamentos  de  reforma  agrária,  preenchendo  os  formulários. 
 As  respostas  sobre  as  demandas  e  prioridades  do  Plano  de  Ação  foram  sistematizadas  em  planilha  Excell. 
 Respostas  de  múltipla  escolha  foram  agrupadas  e  a  frequência  absoluta  tranfosrmada  em  frequência 
 relativa.  Entrevistas  com  pessoas  chave  seguiram  um  roteiro  semiestruturado,  com  foco  nas  demandas.  Um 
 termo  de  consentimento  foi  assinado  ou  gravado  em  cada  entrevista,  autorizando  o  uso  de  imagens  e  a 
 reprodução  dos  relatos.  As  informações  foram  validadas  e  complementadas  nas  oficinas.  Respeitaram-se  as 
 orientações sanitárias do Governo do Estado de São Paulo com relação à covid-19. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao  longo  de  10  anos,  foram  realizados  53  mutirões  agroflorestais  e  28  capacitações,  que  envolveram  mais 
 de  mil  agricultores(as)  e  250  não  agricultores(as),  abrangendo  41  municípios  e  66  instituições  públicas  e 
 privadas.  Coutinho  et  al.  (2021)  estimam  que  esses  registros  representem  30%  das  atividades  efetivamente 
 realizadas.  O  método  'aprender  fazendo',  na  dinâmica  dos  mutirões,  coloca  os(as)  agricultores(as)  no  centro 
 do poder da Rede, para gerar, adaptar e disseminar as tecnologias agroflorestais (Devide et al., 2020). 

 Para  o  Plano  de  Ação,  71  questionários  foram  respondidos  por  agricultores  da  reforma  agrária  e  o  novo 
 rural,  com  SAF  implantados  em  municípios  do  eixo  da  BR-116  (Fig.2A),  com  experiências  válidas  para  um 
 polígono  de  5.500  km²  (Fig.2B).  As  áreas  de  SAF  fortalecem  a  segurança  alimentar  e  são  ilhas  de 
 biodiversidade  que  funcionam  como  trampolins  para  animais  silvestres  transitarem  neste 
 compartimento da bacia hidrográfica, ligando a Serra do Mar à Serra da Mantiqueira. 

 Figura 2.  Distribuição de agricultores(as) da Rede Agroflorestal nos municípios do Leste paulista. (Fonte: 
 Autores) 

 A  soma  dos  itens  relacionados  à  família  agrega  33%  no  valor  ao  trabalho  com  SAF,  seguido  de 
 capacitações  (31%)  e  recursos  financeiros  (28%)  (Fig.3A).  Um  plano  pedagógico,  com  os  agricultores 
 ensinando  o  desenvolvimento  dos  SAF,  pode  fazer  com  que  os  familiares  passem  a  valorizar  as 
 experiências  locais  (Devide  et  al.,  2020).  Os  principais  fatores  que  limitam  a  produção  agroflorestal 
 são: a escassez de Recursos financeiros (23%), Mão de obra (14%), Equipamentos 



 adequados  (13%)  e  Irrigação  (11%).  São  prioridades:  melhoria  da  organização  dos  Mutirões  (23%),  ATER 
 especializada (14%), a produção de mudas e sementes (14%) e a comercialização (Fig.3C). 

 Figura 3.  Agregação de valor ao trabalho, fatores  limitantes da produção e áreas prioritárias do Plano de 
 Ação, segundo agroflorestores(as). 

 Conforme  os  58  questionários  respondidos  por  membros  não  agricultores,  80%  possuem 
 formação  superior,  com  predomínio  das  Ciências  Agrárias  (29%)  e  Sociais  (24%)  (Fig.4A).  A  maioria 
 adquiriu  conhecimentos  sobre  SAF,  nos  mutirões  (39%)  e  vivências  (29%)  (Fig.4B).  Esses  atores  preferem 
 contribuir  na  elaboração  e  gestão  de  projetos  para  captar  recursos  (16%),  no  ensino  (14%)  e  pesquisa 
 (13%)  (Fig.4C).  As  áreas  prioritárias  indicadas  foram:  ATER  (11%),  Comunicação  (10%),  Comercialização 
 (8%), Projetos e Organização (7,5%) (Fig.4D). 

 Figura 4.  Frequência relativa e absoluta (%) do perfil dos membros não agricultores (A), origem dos 
 conhecimentos sobre SAF (B), área de atuação (C) e prioridades para o Plano de Ação (D). 

 A  análise  global  das  informações  indica:  1.  Governança:  aumentar  o  engajamento  e  organizar  a 
 participação  das  pessoas,  levantando-se  quem  são  e  onde  estão,  compreendendo  as  demandas  e 
 contribuições  de  cada  um  na  Rede  Agroflorestal.  2.  Disseminar  os  SAF:  organizar  os  mutirões  e  vivências, 
 com  equipe  técnica  de  apoio,  elaborar  projetos  e  captar  recursos.  3.  Capacitar  as  pessoas  e  fomentar  o 
 ensino  formal  sobre  SAF:  integrar  agricultores,  técnicos,  institutos  de  ciência  e  tecnologia,  organizações 
 públicas  e  privadas,  com  uma  agenda  comum  que  valorize  os  agricultores  como  agentes  da  transformação, 
 superando,  em  parte,  a  baixa  oferta  de  ATER  especializada.  4.  Fortalecer  o  trabalho  dos  coletores  de 
 sementes  florestais  e  produtores  de  mudas  e  sementes,  e  formação  de  bancos  de  sementes  e  viveiros 
 comunitários,  para  que  os  SAF  sejam  biodiversos,  resilientes  e  capazes  de  prover  serviços  ecossistêmicos, 
 além  de  gerar  renda  com  a  venda  de  mudas  e  sementes.  5.  Apoiar  a  comercialização  da  produção 
 agroflorestal,  a  partir  de  levantamentos  de  dados,  criação  de  circuitos  curtos,  selo  agroflorestal  e  unidades 
 comunitárias de processamento de alimentos. 

 Fortalecer a Rede Agroflorestal auxilia a agenda de restauração no Vale do Paraíba, com 47% de áreas aptas à 
 agrossilvicultura (Padovezi et al., 2018). Os espaços cultivados com SAF modificaram a 



 paisagem  em  solo  fértil  (Devide  et  al.,  2020).  Para  o  planejamento  de  futuras  ações,  o  desenvolvimento  dos 
 SAF  precisa  do  fortalecimento  da  organização  entre  agricultores  e  instituições,  com  metodologias 
 colaborativas  e  comunicação  que  promovam  a  troca  de  saberes  e  ampliem  os  conhecimentos  dos 
 obstáculos, com uma plataforma dialógica-reflexiva (Siddique et al., 2017). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  desenvolvimento  do  Plano  de  Ação  envolveu  agricultores  e  profissionais  interessados  em  auxiliar  na 
 construção  de  uma  agenda  positiva  de  superação  dos  fatores  limitantes  de  recursos  humanos  e  capital, 
 consolidando uma agenda coletiva em prol dos SAF. 

 A  análise  global  das  informações  coletadas  indica  a  necessidade  de  se  fortalecer  a  governança,  os  mutirões 
 agroflorestais,  capacitações  e  o  ensino  formal  dos  SAF,  o  trabalho  dos  coletores  e  produtores  de  sementes  e 
 mudas e a comercialização de produtos agroflorestais. 
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 Resumo 

 Nas  últimas  décadas  houveram  debates  acerca  da  sustentabilidade  dos  sistemas  agrícolas  tradicionais  (SAT),  principalmente 
 por  ocuparem  regiões  ecologicamente  importantes.  Por  um  lado,  argumenta-se  que  tais  sistemas  são  vetores  de  problemas 
 ambientais,  por  outro,  demonstra-se  que  podem  ser  sustentáveis.  Ao  redor  do  mundo  seus  territórios  são  ameaçados,  pela 
 vulnerabilidade  fundiária  das  populações  que  o  praticam.  Desta  maneira,  se  faz  necessário  a  diagnose  e  caracterização  de  tais 
 sistemas.  Nesse  contexto,  este  estudo  documentou  as  principais  características  de  uso  da  terra  e  manejo  tradicional  dos 
 sistemas  agrícolas  tradicionais  Mbyás,  da  Serra  do  Mar.  Para  isso,  foram  realizadas  entrevistas  semiestruturadas  com  48 
 participantes  da  Vila  Rio  Branco  no  município  de  Itanhaém.  Na  Aldeia  Rio  Branco  foram  registrados  o  uso  de  dois  tipos  de 
 SATs,  os  Sistemas  Agrícolas  Itinerantes  (SAIs)  e  os  Sistemas  de  derruba  e  Decomposição/  Mulch  (SDMs).  Observou-se  que  as 
 culturas  mais  utilizadas  foram  de  plantas  anuais  como  o  milho,  batata,  feijão  e  amendoim  sendo  considerados  bens  culturais 
 exclusivos  dos  Mbyas.  Muitos  dessem  sistemas  utilizam  consórcios,  e  o  tamanho  das  áreas  (0,39  ha)  e  tempo  de  pousio  (3  a 
 12  anos)  foi  semelhante  a  outras  áreas  da  Mata  Atlântica,  além  disso  os  sistemas  fazem  uso  de  diversificadas  técnicas  de 
 manejo.  Conclui-se  que  tais  sistemas  fazem  uso  de  técnicas  de  manejo  tracionais,  uso  da  agrobiodiversidade  variada  e  utilizam 
 contribuindo para a manutenção do etnoconhecimento e da soberania alimentar dos Guaranis Mbyás. 

 Palavras-chave:  Sistemas  Agrícolas  Tradicionais;  Agricultura  Itinerante;  Sistema  Agrícola  de  derruba  e 
 queima; Mata Atlântica; Agrobiodiversidade 

 INTRODUÇÃO 

 Os  Sistemas  Agrícolas  Itinerantes  são  sistemas  agroflorestais  praticados  pelas  populações  tradicionais  que 
 habitam  as  florestas  tropicais  e  são  caracterizados  pela  derrubada  da  vegetação,  rotatividades  das  áreas,  uso 
 do  fogo  e  tempo  de  pousio  que  excede  o  de  cultivo  (Sanchez,  1976).  Atualmente  são  praticados  em  muitas 
 regiões  sendo  uma  das  principais  atividades  de  subsistência  de  populações  rurais.  Estima-se  que  estes 
 sistemas  ocupem  aproximadamente  21%  das  áreas  de  florestas  tropicais  e  alimentem  500  milhões  de 
 pessoas  em  todo  o  mundo  (Pedroso  et  al.,  2009).Desde  a  época  colonial  tais  sistemas  foram  muitas  vezes 
 classificados  como  “atrasados”  (Susnik,1982)  como  também  mais  recentemente,  os  SAIs  foram  tidos  como 
 vetores  de  impactos  ambientais  negativos.  No  entanto  há  generalizações  acerca  do  tema  o  que  pode  gerar 
 ações  de  combate  aos  meios  de  vida  das  populações  tradicionais  (Leonel,2000).Entretanto,  estudos  mais 
 recentes,  têm  mostrado  que  se  manejados  levando  em  consideração  o  etnoconhecimento,  os  SAIs  são  fonte 
 de  serviços  ecossistêmicos  (Ribeiro  Filho  et  al.,  2013)  assim  como  contribuem  com  a  conservação  da 
 biodiversidade  (Pedroso  et  al.,  2009)  e  das  propriedades  do  solo  (Ribeiro  Filho  et  al.,  2013).Essa  dicotomia 
 de  visões  mostra  ser  necessário  a  construção  de  conhecimento  que  permita  entender  a  contextualização 
 entre  população  tradicional  e  natureza,  além  do  entendimento  de  como  estes  sistemas  operam  e  quais  suas 
 características  (Leonel,2000).Tal  contextualização  demanda  a  caracterização  do  etnoconhecimento  e 
 descrição  dos  Sistemas  Agrícolas  Tradicionais  (SATs)  (Felipim,2001;  Christo  2009).  Além  disso,  ao 
 diagnosticar  tais  sistemas  obtemos  informações  que  podem  contribuir  para  conservação  das  florestas 
 tropicais  e  implementação  de  sistemas  rurais  sustentáveis  (Leonel,2000)No  entanto,  a  caracterização  dos 
 SATs  ainda  é  escassa  sendo  necessário  progredir  em  seu  entendimento  (Altieri  &  Masera,  1993;  Oliveira  et 
 al,  1994).  Apesar  de  ser  a  região  mais  densamente  povoada,  existem  poucos  trabalhos  sobre  SATs  no 
 contexto  da  Mata  Atlântica  (Oliveira  et  al,  1994;  Felipim,2001).  Sendo  assim,  este  trabalho  objetivou  a 
 caracterização  dos  SATs  Guaranis  Mbyás  realizando  um  levantamento  do  etnoconhecimento  (técnicas  de 
 manejo) e a diagnose dos sistemas agrícolas tradicionais em uso. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 Local de Estudo 

 A  aldeia  Rio  Branco  se  localiza  nas  coordenadas  24°01’13’’  S  e  46°41’36’’O,  município  de  Itanhaém-  SP 
 ocupando  uma  extensão  de  2.856  hectares.  A  vegetação  que  recobre  o  território  é  denominada  como 
 Floresta  Pluvial  Atlântica,  segundo  classificação  de  Veloso  et  al.  (1991),  e  é  composta  principalmente  por 
 elementos  arbustivos-arbóreos.  A  região  apresenta  precipitações  médias  anuais  de  aproximadamente  1700 
 mm.  A  temperatura  média  anual  é  da  ordem  de  22  °C.  O  clima  regional  é  do  tipo  Af,  tropical  chuvoso  de 
 floresta (Koeppen ,1948). 

 A  área  da  aldeia  é  composta  por  um  mosaico  agrícola  diversificado  sendo  alvo  de  ações  de  recuperação 
 mobilizados  pela  Fundação  Nacional  do  Índio  (FUNAI).  A  estrutura  da  paisagem  forma  um  variado 
 mosaico  de  florestas  secundárias  emergentes  provenientes  do  manejo  agrícola  circunscrito  por  floresta 
 tropical  Ombrófila  Atlântica.  As  principais  atividades  dos  Mbyás  são  a  agricultura  de  subsistência  e  a 
 venda de artesanatos (Ladeira,1986). 

 A Metodologia de Diagnostico e Desenho - Caracterização do Sistema Agrícola 

 Para  avaliar  o  sistema  de  cultivo  tradicional  da  etnia  Guarani  Mbyá  foi  utilizada  a  metodologia  do  World 
 Agroforestry  Centre  –  ICRAF  -  de  Diagnóstico  e  Desenho  (D&D)  (Beniest,  et  al.,1996).  Para  avaliação  e 
 diagnose  dos  sistemas  foram  realizadas  entrevistas  semiestruturadas  feitas  de  modo  participativo  com  as 
 pessoas  da  aldeia  Rio  Branco  com  o  objetivo  de  coletar  informações  qualitativas  e  quantitativas.  Estas 
 informações  abrangiam  o  tamanho  das  áreas  agrícolas,  tempo  médio  de  cultivo,  técnicas  de  manejo, 
 espécies e variedades agrícolas utilizadas, função das espécies e consórcios agrícolas. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Verificou-se  a  presença  de  dois  SATs  distintos  na  aldeia  Rio  Branco.  O  sistema  agrícola  itinerante  (SAI)  e  o 
 sistema agrícola de derruba e decomposição (  Slash  and Mulch  - SDM) (Tabela 1). 

 As  culturas  agrícolas  mais  utilizadas  foram,  o  Milho  Guarani  (Zea  mays  (L.))  contendo  muitas  variedades 
 fenotípicas,  a  Batata  (  Solanum  tuberosum  (L.)  Lam.  e  Ipomoea  batatas  (L.)  Lam.),  o  feijão  (  Phaseolus 
 vulgaris  (L.)),  a  mandioca  (  Manihot  esculenta  (Crantz.)),  a  banana  (  Musa  paradisíaca  (L.)),  o  amendoim 
 (  Arachis  hypogaea  (L.)),  as  cítricas  perenes  (  Citrus  sp.  (L.))  e  os  palmitos  (  Euterpe  sp.  (Mart.)).  Tais 
 culturas  são  vetadas  ao  uso  dos  não  indígenas  e  configuram  um  patrimônio  exclusivo  dos  Guarani  Mbyás 
 segundo sua cultura e costumes. 

 A  agricultura  é  uma  atividade  de  subsistência  sendo  que  79,4%  (5.27  hectares)  das  áreas  agrícolas  eram 
 destinadas  a  tal  fim.  O  restante  das  áreas  é  destinado  a  plantios  para  fins  comerciais.  O  tamanho  médio  das 
 roças  foi  de  0,39  ha  e  os  roçados  ocupavam  0,25%  da  Terra  indígena  totalizando  7,45  hectares  (Tabela  1). 
 Isto  demonstra  que  as  áreas  agrícolas  ocupam  pouco  espaço  territorial  na  terra  indígena  e  que  são 
 manejadas principalmente mediante as necessidades de subsistência. 

 Os  SAIs  eram  formados  por  policulturas  rotacionais,  consórcio  entre  plantas  perenes  ou  anuais,  ou  ainda, 
 por  monocultivos.  Os  SDMs,  por  sua  vez,  eram  estruturados  com  o  consórcio  de  frutíferas  na  sua  fase 
 tardia e o de leguminosas e culturas anuais em sua fase inicial. 



 O  consórcio  mais  comum  foi  o  de  espécies  frutíferas  perenes,  registando-se  mais  de  21  espécies  plantadas 
 em  uma  mesma  área.  Outro  consórcio  muito  comum  foi  o  da  batata,  mandioca,  feijão  e  milho  guarani  e  o 
 de plantas ornamentais (como orquídeas e bromélias) com palmitos. 

 O manejo dos agroecossistemas 

 O  início  de  um  roçado  é  estabelecido  com  a  seleção  prévia  de  uma  área  pequena,  medindo  de  0,12  a  1,5 
 hectares.  O  local  de  plantio  é  escolhido  priorizando-se  a  proximidade  das  habitações,  baixo  declive  do 
 terreno,  terrenos  planos,  solos  argiloso,  úmido,  de  aspecto  escuro  e  vegetação  de  floresta  secundária 
 arbustiva com grande biomassa vegetal chamados na língua Guarani de kaagui karapeí (floresta baixa). 

 O  tamanho  das  áreas  é  similar  ao  encontrado  em  outros  estudos  na  Mata  Atlântica.  Os  valores  encontrados 
 na  região  variam  de  0,06  hectares  na  Vila  do  Aventureiro  (RJ)  (Oliveira  at  al,1994),  a  4,86  no  Quilombo  do 
 Mandira  em  Cananeia  (SP)  (Sales  &  Moreira  ,1994).  A  biomassa  vegetal  da  área  é  manejada  fazendo-se  o 
 corte,  secagem,  picagem,  empilhamento  e  posterior  queima.  Há  seletividade  na  derrubada  das  árvores, 
 espécies  como  o  Ingá  (  Inga  sp.),  os  palmitos  (  Euterpe  sp.)  não  são  derrubadas,  pois  são  atrativas  a  fauna, 
 propiciam recursos como madeira e alimento, e são uma garantia de cobertura permanente do solo. 

 O  manejo  e  preparação  da  área,  dura  entre  1  a  3  meses,  ocorrendo  entre  junho  e  agosto,  pois  são  os  meses 
 de  inverno  no  qual  a  baixa  pluviosidade  do  período  permite  que  a  vegetação  seque  com  maior  eficiência. 
 Nos  meses  de  inverno  de  baixa  pluviosidade  é  realizado  o  manejo  da  área  que  dura  de  1  a  3  meses  (entre 
 junho  e  agosto)  quando  a  vegetação  seca  mais  facilmente.  A  queima  é  então  realizada  no  mês  de  agosto 
 sendo  o  fogo  é  usado  de  maneira  controlada,  de  preferência  em  dias  secos  e  com  brisas  (aumentando  a 
 eficiência  da  queima).  Após  esta  fase  procede-se  o  plantio  de  mudas  e  sementes.  Nos  meses  de  setembro  e 
 fevereiro  são  realizados  plantios  mais  intensivos,  pois  é  o  período  marcado  pelo  ciclo  do  cultivo  do  milho 
 sagrado (Avexi etei) e pelo ritual de batismo (Nhemongarai). 

 A  mandioca  é  utilizada  como  indicadora  do  esgotamento  da  fertilidade  do  solo.  Quando  seu  crescimento 
 não  ocorre  de  maneira  desejada  isto  indica  a  necessidade  de  descanso  da  terra  (pousio).  O  pousio  dura  de  3 
 a  12  anos,  momento  no  qual  a  área  pode  ser  manejada  para  o  uso  de  espécies  lenhosas  ou  uso  de  plantas 
 medicinais.  O  tempo  de  pousio  é  semelhante  ao  de  outras  regiões  da  Mata  Atlântica,  nas  quais  foram 
 encontradas  roças  com  tempos  médios  de  pousios  de  8  a  10  anos  na  Estação  Ecológica  de  Juréia-Itatins 
 (SP)  (Costa  ,1991),  de  15  anos  na  Ilha  de  São  Sebastião  (SP)  (França  ,1954),  de  10  a  15  anos  em 
 Despraiado (SP) (Vitae Civilis, 1995) e de 3 a 10 anos na Vila do Aventureiro (RJ) (Oliveira et al,1994). 

 Os  SATs  fazem  uso  de  técnicas  de  manejo  permeadas  pelo  etnoconhecimento.  As  principais  formas  de 
 manejo  são:  seleção  das  áreas  (baseado  na  fertilidade  dos  solos  e  tipo  de  vegetação),  observação  da 
 sazonalidade  nas  atividades  agrícola,  observação  das  fases  da  lua,  adubo  químico,  adubação  verde,  poda  e 
 decomposição, plantio de mudas nativas, queima da vegetação. 

 Um  sistema  adotado  recentemente,  resgatado  em  outras  aldeias,  com  auxílio  de  agentes  da  FUNAI  é  o 
 sistema  de  derruba  e  decomposição/  Mulch  (SDM).  Neles  a  vegetação  é  manejada  com  maior  retenção  de 
 espécies nativas sendo estas fornecedoras de biomassa vegetal para cobertura do solo. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  indígenas  Guarani  Mbyás  fazem  uso  de  sistemas  agrícolas  tradicionais  diversificados  que  mantém  uma 
 variedade  de  técnicas  de  manejo  contribuindo  para  a  preservação  de  sua  cultura,  soberania  alimentar  e 
 independência de insumos externos de seus sistemas agrícolas. 

 Nos  últimos  anos  está  população  tem  diversificado  o  uso  da  terra  com  a  adoção  de  sistemas  de  derruba  e 
 mulch  .  Por  se  utilizarem  do  etnoconhecimento  incorporado  pelos  Mbyás  por  via  de  trocas  com  outras 
 aldeias  estes  sistemas  são  repositórios  de  conhecimentos  ecológicos  e  agrícolas  importantes  e  que  podem 
 contribuir sendo modelos agrícolas sustentáveis 
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 Resumo 

 O  projeto  “ArticulaFito  -  Cadeias  de  Valor  em  Plantas  Medicinais”  -,  cujo  objetivo  é  fortalecer  os  sistemas  produtivos,  está 
 alinhado  à  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos  (PNPMF)  e  ao  Programa  Bioeconomia  Brasil- 
 Sociobiodiversidade.  Foram  realizadas  mapeamento  e  análise  de  cadeias  de  valor  de  plantas  medicinais,  baseadas  na 
 metodologia  Value  Links-Biodiversidade,  orientada  para  a  ação.  Critérios  econômicos,  sociais  e  legais  foram  usados  para 
 seleção  de  plantas  com  usos  medicinais,  nutracêuticos  ou  cosméticos  com  a  finalidade  de  selecionar  as  cadeias  mais 
 representativas  dos  biomas  brasileiros.  Vinte  e  seis  cadeias  foram  mapeadas,  subsidiando  estratégias  de  plano  de  ação.  Neste 
 trabalho,  as  cadeias  de  valor  de  plantas  da  Amazônia  são  focalizadas,  foram  selecionadas  as  cadeias  da  andiroba,  do 
 jaborandi,  do  babaçu  e  ilustrada  a  cadeia  da  Castanha,  uma  espécie  categorizada  como  ameaçada  de  extinção  por  estar 
 sofrendo  declínio  populacional.  Para  garantir  o  manejo  adequado  das  espécies  agroextrativistas  nativas,  indica-se  os  sistemas 
 agroflorestais  com  a  finalidade  de  conservar  a  biodiversidade  e  garantir  o  acesso  à  matéria  prima.  Desta  forma,  fortalece  os 
 sistemas produtivos e, assim, promove a saúde, o acesso a mercados e o desenvolvimento local. 
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 INTRODUÇÃO 

 A  floresta  Amazônica  é  considerada  um  imenso  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  resultado  da  agricultura  dos 
 povos  ancestrais  (Maezumi,  2018).  A  diversidade  de  espécies  e  de  variedades  cultivadas  é  indissociável  da 
 identidade  de  cada  grupo  social  e  dos  agroecossistemas  obedecendo  a  critérios  produtivos,  simbólicos, 
 sociais  ou  estéticos  (Emperaire,  2017).  Os  SAFs  são  estimulados  pelo  projeto  “ArticulaFito  -  Cadeias  de 
 Valor  em  Plantas  Medicinais”,  por  serem  considerados  compatíveis  com  a  missão  do  projeto,  pois 
 aumentam  a  capacidade  produtiva  e  auxiliam  na  conservação  da  biodiversidade.  Desta  forma,  os  SAFs 
 podem  beneficiar  as  bases  produtivas  garantindo  melhor  qualidade  de  vida  e  ainda  contribuindo  para 
 manutenção das florestas e para restauração dos ambientes impactados. 

 O  projeto  ArticulaFito,  iniciativa  conjunta  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (Mapa) 
 e  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz),  é  resultado  da  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e 
 Fitoterápicos,  (PNPMF).  O  projeto  ArticulaFito  estabelece  ações  articuladas  para  apoiar  a  implementação 
 do  PNPMF,  envolvendo  agricultores  familiares,  povos  e  comunidades  tradicionais  em  arranjos  produtivos 
 locais  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  regional  sustentável,  a  promoção  da  saúde  dessas 
 populações  e  sua  inclusão  social  e  econômica  em  cadeias  produtivas  de  plantas  medicinais.  Estas  ações 
 estão  alinhadas  ao  Programa  Bioeconomia  Brasil-Sociobiodiversidade  com  o  intuito  de  fortalecer  os 
 sistemas  produtivos  baseados  em  espécies  de  plantas  medicinais,  alavancando  a  promoção  da  saúde,  o 
 acesso a mercados e o desenvolvimento local. 

 A  PNPMF  estabelece  diretrizes  voltadas  à  preservação  e  à  valorização  da  biodiversidade  brasileira  e  prevê 
 a  estruturação  de  toda  uma  complexa  cadeia  produtiva  de  plantas  medicinais  e  fitoterápicos  (PMF),  que  vai 
 da  planta  medicinal  ao  medicamento  fitoterápico  e  cujo  caráter  estratégico  é  intersetorial.  A  Fiocruz  ficou 
 responsável  por  elaborar  um  diagnóstico  da  base  produtiva  e  tecnológica  nacional  em  plantas  medicinais  e 
 fitoterapicos,  visando  os  seguintes  resultados:  (1)  Sistematização  e  mapeamento  de  experiências,  práticas  e 
 soluções  relacionadas  à  base  produtiva  e  tecnológica  da  agricultura  familiar  dessa  matéria-prima;  (2) 
 articulação  em  rede  desta  base  produtiva  para  promover  a  troca  de  experiências  e  soluções;  (3)  análise  do 
 marco  regulatório  em  plantas  medicinais,  com  vistas  à  elaboração  de  propostas  para  o  enfrentamento  das 
 barreiras regulatórias do mercado para a agricultura familiar. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  mapeamento  aconteceu  em  Marabá,  no  Pará,  e  envolveu  diversas  instituições  e  etnias.  O  projeto  se 
 baseou  na  Metodologia  Value  Links-  Biodiversidade  (Value  Links-B),  que  é  orientada  à  ação  e  foi  criada  a 
 partir  da  análise  de  experiências  reais  e  lições  aprendidas  em  programas  de  desenvolvimento  rural  e 
 fomento  ao  setor  privado,  apoiados  pela  Agência  Alemã  de  Cooperação  Internacional  (GIZ)  em  todo  o 
 mundo.  A  partir  disso,  foi  gerado  um  importante  instrumento  para  compartilhar  conhecimentos,  formular 
 estratégias de melhoria e estruturar a informação para o fomento de cadeias de valor. 

 A  metodologia  Value  Links-B  é  organizada  em  algumas  etapas,  de  acordo  com  um  ciclo  de  projeto.  O 
 primeiro  passo  é  a  identificação  de  uma  cadeia  de  valor  para  ser  fomentada,  seguido  por  sua  análise,  a 
 formulação  de  uma  estratégia  de  melhoria,  orientações  para  os  facilitadores  dos  projetos  de  fomento  dessa 
 cadeia  e  para  o  monitoramento  de  impacto  e  gestão  dos  resultados,  que  deve  ser  realizado  desde  o  início  do 
 processo. 

 Esta  Metodologia  proporciona  aos  seus  usuários  os  elementos  essenciais  para  a  construção  de  seus  próprios 
 projetos  de  fomento  e  melhoria  de  cadeias  de  valor,  organizando-os  conforme  suas  necessidades.  O 
 primeiro  passo  consistiu  em  uma  lista  com  cadeias  relevantes  na  região,  depois  foram  aplicados  os  critérios 
 de  seleção  sobre  essas  cadeias  de  valor.  As  mais  bem  pontuadas  foram  selecionadas  pelos  participantes  e 
 mapeadas  de  forma  participativa  durante  a  oficina.  Os  mapas  das  cadeias  de  valor  explicitaram  as  visões  de 
 futuro, as análises das oportunidades e as limitações. 

 Valoriza  o  potencial  da  biodiversidade  local,  privilegiando  a  análise  de  algumas  das  plantas  nativas 
 existentes  no  estado,  uma  vez  que  elas  são  totalmente  adaptadas  às  condições  climáticas  da  região 
 Amazônica.  A  análise  das  cadeias  de  valor  incorporou  as  informações  disponíveis  em  seus  diferentes 
 níveis:  Funções,  Operadores,  Redes  de  Serviços  de  Apoio,  Instituições  Reguladoras,  e  de  acordo  com  os 
 elos  de  agregação  de  valor  (desde  a  Produção  até  o  Consumo).  Nos  mapas  foram  incluídos  dados 
 específicos  de  cada  etapa,  por  exemplo:  período  e  produção  por  safra;  quantidade  de  homens  e  mulheres 
 envolvidos; custos de produção e preços de venda; melhores compradores. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  Oficina  de  Trabalho  para  o  Mapeamento  e  Análise  de  Cadeias  de  Valor  de  Plantas  Medicinais  e 
 Fitoterápicos  aconteceu  em  Marabá,  no  Pará,  realizada  nos  dias  08  e  09  de  novembro  de  2018  nas 
 dependências  do  Hotel  Tauari.  Esta  Oficina  foi  promovida  pela  Fundação  Oswaldo  Cruz  (FIOCRUZ)  e 
 pela  extinta  Secretaria  Especial  da  Agricultura  Familiar  e  do  Desenvolvimento  Agrário,  no  âmbito  do 
 “Projeto  de  Fortalecimento  e  Dinamização  da  Agricultura  Familiar”,  cujo  objetivo  central  era  promover 
 cadeias  de  valor,  tendo  o  setor  saúde  como  promotor  do  desenvolvimento  local,  articulado  com  políticas 
 públicas  para  o  acesso  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  povos  indígenas,  assentados  da  reforma 
 agrária e agricultores familiares, aos mercados de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

 A  Oficina  contou  com  33  participantes  representantes  das  seguintes  instituições:  UNIFESSPA,  Aldeia 
 Xikrin  Cateté,  Fundação  Casa  de  Cultura  de  Marabá,  Movimento  Interestadual  de  Quebradeiras  de 
 Coco-Babaçu  (MIQCB-regional  Pará),  Vigilância  Sanitária  de  Marabá,  Aldeia  Kôjokati  Krikatejê,  Aldeia 
 Kátia,  Pastoral  da  Saúde,  Associação  Nova  Ipixuna  de  Andiraba,  Assentamento  Palmares  II,  Associação 
 dos  Produtores  Rurais  da  Vila  Saradi  e  Região,  Grupo  CentroFlora,  CAMPPAX  -  Cooperativa  Alternativa 
 Mista  dos  Pequenos  Produtores  do  Alto  Xingu,  Ideflor-Bio,  Funai  –  coordenação  regional  do  Baixo 
 Tocantins  Serviço  de  Promoção  ao  Serviços  Sociais  e  Cidadania,  GIZ  e  o  Psicólogo  Social  Diego 
 Rodrigues,  além  dos  promotores  do  evento:  FIOCRUZ,  Secretaria  Especial  da  Agricultura  Familiar  e  do 
 Desenvolvimento Agrário-SEAD e Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). 

 A  partir  da  aplicação  dos  critérios  econômicos,  sociais  e  legais  foram  selecionadas  quatro  espécies  com 
 maior  pontuação:  1.  Castanha  do  Pará  (Bertholletia  excelsa  H.B.K  );  2.  Jaborandi  (  Pilocarpus  jaborandi 
 Holmes.);  3.  Andiroba  (  Carapa  guianensis  Aubl.)  e  4.  Babaçu  (  Attalea  speciosa  ex  Spreng.  ou  Attalea  sp  .). 
 Dessas  espécies,  foram  mapeadas  as  cadeias  de  valor  dos  seguintes  produtos:  1.  Amêndoas  de 
 Castanha-do-pará  ;  2.  Pilocarpina  das  folhas  de  Jaborandi;  3.  Repelente  de  Andiroba  e  4.  Óleo  extra  virgem 
 e farinha de Babaçu. Neste trabalho, ilustramos apenas a cadeia da Castanha (Figura 1) 



 Figura 1: Mapa da Cadeia de Valor de Amêndoas de Castanha-do-pará  (Bertholletia excelsa 
 HBK). Fonte: Elaboração Própria. 

 A  castanheira  é  uma  espécie  exclusiva  da  Amazônia,  ocorre  em  outros  países  da  américa  do  Sul,  por  onde 
 se  estende  a  Amazônia,  mas  é  na  Amazônia  Brasileira  que  encontramos  regiões  mais  popularmente  densas 
 dessa  espécie  e  onde  o  extrativismo  do  seu  fruto  é  mais  realizado  e  mundialmente  reconhecido.  As  árvores 
 dessa  espécie  chegam  a  medir  60  metros  e  a  base  de  seus  troncos  tem  em  média  4  metros  de  diâmetro, 
 árvores  quando  atingem  esse  porte  chegam  a  ter  aproximadamente  800  anos  (Homma  e  Menezes,  2008; 
 Silva  et al  , 2013; Salomão, 2014). 

 O  fruto  da  castanheira  ou  popularmente  conhecido  por  ouriço,  chega  a  pesar  em  média  1,5  Kg  e  contém 
 entre  12  e  22  castanhas  em  seu  interior,  essa  semente  por  muito  tempo  foi  explorada  com  o  nome  de 
 Castanha  do  Pará,  mas  atualmente  é  denominado  Castanha  do  Brasil.  É  um  alimento  com  alto  valor 
 biológico,  possui  60  à  70%  de  ácidos  graxo  poli-insaturados  e  15  à  20%  de  proteínas  (Ferreira,  2006). 
 Possuigrande  valor  comercial,  amplamente  distribuída  e  bastante  frequente,  protegida  por  lei,  B.  excelsa 
 sofre  com  uma  forte  pressão  extrativista  devido  à  coleta  de  suas  sementes  para  fins  industriais  e  de 
 alimentação (CNCFLORA, 20021) 

 É  uma  fonte  riquíssima  de  minerais  essenciais  como  o  selênio,  magnésio,  fósforo,  cálcio  e  vitaminas  do 
 complexo  B.  Quando  avaliada  a  composição  de  aminoácidos  essenciais,  a  Castanha  do  Brasil  apresentou 
 quantidades  significativas  de  Leucina,  Metionina  e  Valina.  Sendo  inserida  também  em  diversas  dietas  para 
 suplementação de vitaminas, minerais e micronutrientes (Ferreira-Silva  et al  , 2010). 

 A  castanha-do-pará  possui  nutracêutico.  Nutracêutico  é  um  termo  utilizado  para  nomear  compostos 
 bioativos  presentes  nos  alimentos  que  desempenham  papéis  importantes  na  saúde  (TUASAUDE,  2018).  As 
 amêndoas  possuem  alto  teor  de  selênio.  Informações  dos  valores  nutricionais  da  castanha-do-  pará  são 
 apresentadas  por  Almeida  et  ali.  (2012),  “  a  amêndoa  presente  no  interior  da  semente  é  utilizada  como 
 alimento  e  considerada  uma  das  proteínas  vegetais  mais  completas,  possuindo  alto  valor  nutritivo,  rica  em 
 cálcio  e  fósforo,  essenciais  na  alimentação  infantil,  possuindo  elevado  índice  de  magnésio,  potássio  e 
 selênio  ” . 

 O  cacique  Ropré  da  aldeia  indígana  Kajakati  TI  Sococó-Bom  Jesus  do  Tocantins,  afirmou  que  há  diversos 
 usos  medicinais  para  a  castanheira.  O  cacique  citou  o  uso  para  combate  a  picada  de  cobra,  melhora  da 
 mémoria  e  recuperação  mais  rápida  de  estado  de  enfermidade  dentre  outros.  Kátia  da  Aldeia  Gavião 
 Akrãtikatejêa  informou  que  a  casca  (envira)  é  usada  para  retirar  fadiga,  a  castanha  verde  é  usada  para 
 fortalecer  os  dentes  das  crianças.  O  conhecimento  tradicional  dos  indígenas,  sensibilizou  os  participantes  a 
 considerar  a  castanheira  como  uma  espécie  importante  na  região,  com  valor  na  medicina  popular  relevante. 
 Essa  consideração  pode  ser  associada  as  informações  científicas  presente  na  literatura  que  informa  o  uso 
 medicinal  da  castanheira  como  de  ação  rejuvenescedora  e  energética,  protege  o  cérebro:  vitamina  E, 
 selênio e ômega-9, ajudam na memória e raciocínio, e estes 



 antioxidantes,  presentes  na  castanha-do-pará,  protegem  os  neurônios  das  ações  negativas  dos  radicais 
 livres,  podendo  contribuir  na  prevenção  de  doenças  cerebrais  degenerativas  como  Alzheimer  e  Parkinson 
 (STUPPIELLO, 2018). 

 Os  participantes  comentaram  que  seria  interessante  que  a  Oficina  valorizasse  o  potencial  da  biodiversidade 
 local,  mas  ainda  lembraram,  da  necessidade  da  definição  de  boas  práticas  de  manejo  e  de  outras  ações  para 
 o  fortalecimento  de  suas  cadeias  de  valor.  Outros  aspectos  levados  em  conta  na  argumentação  foram:  a 
 abundância,  o  ciclo  produtivo,  a  facilidade  do  manejo  ou  cultivo,  a  existência  de  mercados  compradores,  o 
 potencial de geração de bem-estar, qualidade de vida, tratamento e prevenção de doenças. 

 A  análise  dos  resultados  indicou  a  necessidade  de  se  superarem  dificuldades  (Figura  2)  vinculados  a  temas 
 como  a  legislação  vigente,  as  relações  entre  os  atores  envolvidos  nas  cadeias  mapeadas,  entre  outros.  Dada 
 a  vasta  distribuição  territorial  dessas  cadeias,  foi  indicado  que  o  trabalho  se  realizasse  em  articulação  com 
 agentes  governamentais  e  não  governamentais,  em  âmbitos  municipal,  estadual  e  federal,  com  base  em 
 uma estratégia de governança em rede. 

 Figura 2. Quadro da Visão de futuro da Cadeia de Valor. Fonte: Elaboração Própria. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  projeto  ArticulaFito  tem  ênfase  em  promover  cadeias  de  valor  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos.  O 
 alcance  dessa  finalidade  envolve  três  metas:  a)  capacitação,  b)  mapeamento  e  articulação  e  c)  governança. 
 A  oficina  realizada  permitiu  identificar  os  gargalos  e  direcionar  os  esforços.  A  terceira  fase  do  projeto,  que 
 está  se  iniciando,  tem  como  objeto  a  estruturação  de  arranjos  institucionais  e  produtivos  que  utilizam 
 plantas  medicinais  como  base  para  alimentos,  cosméticos  e  fitoterápicos,  impulsionando  a  promoção  da 
 saúde,  o  acesso  a  mercados  e  o  desenvolvimento  local  no  contexto  da  bioeconomia.  Constituem  objetivos 
 desta  terceira  etapa:  1)  o  crescimento  econômico,  com  o  incentivo  à  criação  de  modelos  de  negócios 
 viáveis;  2)  a  sustentabilidade  ambiental;  3)  a  inclusão  social  e  produtiva  dos  empreendimentos 
 comunitários,  de  agricultores  e  agricultoras  familiares,  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  em  cadeias 
 de  fornecimento,  a  partir:  da  cooperação  com  outros  atores  envolvidos;  da  melhoria  nos  padrões  de 
 qualidade,  ambientais  e  sociais;  do  acesso  a  serviços  financeiros  e  não  financeiros  e  da  melhoria  do 
 ambiente institucional. 
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 Resumo 

 A  cafeicultura  de  Minas  Gerais  vem  apresentando  maior  produtividade  com  relação  aos  demais  estados,  devido  aos  esforços 
 dirigidos  pela  pesquisa  e  transferência  de  tecnologias,  e  principalmente  pela  aptidão  natural  do  Estado  de  Minas  para 
 condução  desta  cultura,  especialmente  relacionada  com  as  condições  de  relevo,  clima  e  solos.  Assim,  o  objetivo  do  trabalho 
 foi  de  caracterizar  o  perfil  das  propriedades  cafeicultoras  do  Alto  do  Rio  Pardo  no  Norte  do  estado  de  Minas  gerais,  sobre 
 aspecto  produtivo  e  de  manejo.  Foram  realizadas  entrevistas  com  cafeicultores  dos  munícipios  de  Águas  Vermelhas,  Berizal, 
 Rio  Pardo  de  Minas  e  Taiobeiras-MG  via  telefone  e  também  pelo  preenchimento  de  formulário  google  forms  enviado  para  o 
 telefone  celular  dos  cafeicultores  no  período  de  dezembro  de  2020  a  abril  de  2021.  Foram  investigadas  questões  relacionadas 
 ao  número  de  cafeicultores  dentro  das  classes  de  tamanho  da  propriedade  de  café,  tamanho  das  áreas  de  cultivo  em  formação  e 
 produção,  produtividade,  métodos  de  irrigação  e  uso  de  arborização  no  cafezal.  Tem-se  um  número  relevante  de  pequenas 
 propriedades  cafeicultoras,  embora  enfrentem  dificuldades  na  condução  da  lavoura,  principalmente  relacionadas  à  falta  de 
 acesso  a  água.  As  grandes  propriedades  são  caracterizadas  por  apresentarem  uma  cafeicultura  empresarial,  de  larga  escala,  que 
 faz  uso  das  mais  modernas  tecnologias.  Conclui-se  que  o  município  de  Rio  Pardo  de  Minas  possui  o  maior  número  de 
 propriedades  de  café  até  cinco  hectares,  correspondendo  a  78,6%  dos  cafeicultores  entrevistados,  e  a  maior  variação  na 
 produtividade média de café foi observada no município de Taiobeiras. 

 Palavras-chave:  Coffea arabica; diagnóstico; geração  de renda. 

 INTRODUÇÃO 

 Minas  Gerais  é  o  estado  que  se  destaca,  como  o  maior  produtor  de  arábica  com  sua  produção  distribuída 
 principalmente  nas  regiões  Sul  de  Minas,  Zona  da  Mata,  Triângulo  Mineiro  e  Vale  do  Jequitinhonha 
 (CONAB,  2021),  sendo  que  recentemente,  a  tecnologia  da  irrigação  vem  permitindo  a  expansão  da 
 cafeicultura  mineira  também  para  a  região  do  Alto  do  Rio  Pardo  no  Norte  do  Estado  (Camargos,  et  al., 
 2011). 

 Merece  destaque  a  cafeicultura  no  estado  de  Minas  Gerais,  visto  que  apresenta  maior  produtividade  quando 
 comparada  as  demais  regiões  produtoras  do  Brasil,  destacando  em  termos  de  desenvolvimento  tecnológico 
 e  logístico  que  facilitam  o  desenvolvimento  dessa  commodity,  além  da  aptidão  natural  para  condução  desta 
 cultura, notadamente relacionada com as condições de relevo, clima e solos (Peregrini & Simões 2011). 

 A  região  Norte  de  Minas  Gerais  a  partir  de  1996  se  tornou  um  novo  polo  da  cafeicultura  arábica, 
 observa-se  uma  cafeicultura  empresarial,  em  larga  escala  com  a  utilização  das  mais  modernas  tecnologias  – 
 como a irrigação e a mecanização das lavouras (Matiello et al, 2021) 

 Embora  exista  um  destaque  maior  para  o  cenário  da  cafeicultura  empresarial,  verifica-se  também  que 
 existem  agricultores  familiares/extrativistas  que  vivem  nos  “gerais”  no  norte  de  Minas  Gerais  que  se 
 apropriam  em  diferentes  formas  dos  recursos  da  natureza,  cultivando  em  suas  chácaras,  em  sistemas 
 agroflorestais  diversas  espécies  arbóreas  multiusos,  sendo  utilizadas  para  alimentação  e  comercialização, 
 além  da  produção  de  matéria  orgânica,  sombra  para  cafezais  (Correia  et  al.,  2014),  sendo  extremamente 
 importantes para o desenvolvimento local e regional. 

 E  neste  contexto,  o  objetivo  desse  estudo  foi  caracterizar  o  perfil  das  propriedades  cafeicultoras  do  Alto  do 
 Rio Pardo no Norte do estado de Minas gerais, sobre aspecto produtivo e de manejo. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 No  período  de  dezembro  de  2020  a  abril  de  2021  foram  realizadas  entrevistas  com  cafeicultores  dos 
 munícipios  de  Águas  Vermelhas,  Berizal,  Rio  Pardo  de  Minas  e  Taiobeiras  do  Alto  do  Rio  Pardo  da  região 
 Norte de Minas Gerais. 

 Foi  elaborado  um  questionário  com  linguagem  de  fácil  compreensão,  com  perguntas  objetivas  e  subjetivas, 
 sendo constituída de investigação qualitativa dos conteúdos contemplados na entrevista. 

 No  questionário  foram  abordadas  questões  sobre  o  tamanho  das  propriedades  de  café,  áreas  de  cultivo  em 
 formação e produção, produtividade, métodos de irrigação e uso de arborização no cafeeiro. 

 O  contato  dos  entrevistados  que  cultivam  café  em  suas  áreas  agrícolas,  foi  disponibilizado  por  técnicos 
 Extensionistas  Agropecuário  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas 
 Gerais - EMATER e Secretários de Agricultura dos municípios com a autorização dos mesmos. 

 Devido  o  momento  de  pandemia  vivenciado  em  decorrência  do  Covid-19,  as  entrevistas  foram  realizadas 
 via  preenchimento  de  formulário  google  forms  por  meio  de  link  enviado  para  o  telefone  celular  dos 
 cafeicultores.  Para  aqueles  que  tiveram  dificuldades  em  responder  o  questionário  via  link  enviado  para  o 
 aparelho  celular,  foram  realizadas  ligações  telefônicas  onde  os  mesmos  responderam  as  questões  abordadas 
 no estudo. 

 Os  dados  obtidos  nas  entrevistas  foram  compilados  e  sistematizados  no  programa  Excel,  sendo  elaboradas 
 tabelas para discussão dos resultados. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para  as  entrevistas  realizadas  nos  quatro  municípios  do  Alto  do  Rio  Pardo  região  do  Norte  de  Minas 
 Gerais,  foi  observada  que  grande  parte  dos  cafeicultores  cerca  de  61,9  %  das  áreas  com  plantio  de  café 
 possuem  até  cinco  hectares  (Tabela  1).  No  município  de  Rio  Pardo  de  Minas  foi  quantificado  um  maior 
 número  de  propriedades  com  áreas  até  5  hectares  que  produzem  café,  correspondendo  à  78,6%  dos 
 entrevistados, seguido de Taiobeiras 70,6% e Berizal com 42,8%. 

 Tabela  1  -  Número  de  cafeicultores  dentro  das  classes  de  tamanho  da  propriedade  de  café  (ha)  nos 
 municípios de Águas Vermelhas, Berizal, Rio Pardo de Minas e Taiobeiras – MG – 2020/2021. 

 Propriedades  de  café  superior  a  200  hectares  representam  em  média  14,3%  do  total  absoluto  dos  quatro 
 municípios  avaliado  no  estudo.  Nessas  áreas  o  cultivo  de  café  é  caracterizado  por  apresentar 
 empreendimento  no  formato  empresarial,  sendo  conduzida  especialmente  a  partir  de  sofisticado  aporte 
 tecnológico,  adoção  de  sistemas  de  irrigação  (pivô  central  e  microaspersão),  monitoramento  anual  da 
 fertilidade do solo e pela implantação de cultivares adaptadas (Simões, 2010). 

 Foi  verificado  nas  entrevistas  realizadas  tanto  para  café  em  formação,  quanto  em  produção  maior 
 quantitativo de áreas até cinco hectares, respectivamente 60,0 e 66,7% (Tabela 2). 

 Tabela  2  –  Quantitativo  de  áreas  de  café  em  formação  e  produção  nos  municípios  de  Águas  Vermelhas, 
 Berizal, Rio Pardo de Minas e Taiobeiras – MG - 2020/2021. 



 Para  propriedades  superiores  a  200  hectares  foram  observadas  apenas  em  áreas  de  café  em  produção  nos 
 municípios  de  Águas  Vermelhas,  Berizal  e  Rio  Pardo  de  Minas  correspondendo  a  10,2%  do  total  absoluto. 
 Com  a  crise  sanitária  instalada  devido  à  pandemia  do  novo  coronavírus,  vários  setores  foram 
 comprometidos  faltando  inclusive  equipamentos  de  irrigação  prejudicando  o  plantio  de  café  em  Minas 
 Gerais,  dessa  forma  muitos  cafeicultores  tiveram  que  diminuir  as  áreas  em  formação,  e  em  muitos  casos 
 adiar o novo plantio de mudas de café (Globo Rural, 2021). 

 Observa-se  uma  grande  variação  na  produtividade  média  de  café  produzida  pelos  entrevistados  nos  quatro 
 municípios  estudados,  sendo  verificada  uma  maior  diferença  em  Taiobeiras  (Tabela  3).  Foram  detectadas  a 
 partir  da  entrevista,  que  as  áreas  de  maior  produtividade  são  as  propriedades  que  dispõem  de  tecnificação 
 com  a  utilização  de  irrigação,  manejo  cultural  com  alto  índice  de  mecanização,  sendo  utilizadas  no  controle 
 do  mato  (roçadoras,  combinadas  com  herbicidas  de  pós-emergência)  e  também  no  controle  fitossanitário, 
 aplicam-se defensivos via solo, por meio da água de irrigação. 

 Tabela  3  –  Produtividade  média  de  café  produzido  pelos  cafeicultores  nos  municípios  de  Águas 
 Vermelhas, Berizal, Rio Pardo de Minas e Taiobeiras – MG- 2019/2020. 

 *1  Quantidade de cafeicultores entrevistados. 

 Embora  as  pequenas  propriedades  não  consigam  ter  uma  elevada  produtividade  de  café  em  suas  áreas,  foi 
 verificada  nas  entrevistas  uma  diversificação  produtiva  garantindo  uma  renda  mensal,  pela  produção  de  um 
 maior  número  de  produtos.  De  acordo  Piedra-Bonilla  et  al.  (2020),  a  diversificação  da  produção  agrícola  é 
 uma  estratégia  eficiente  de  mercado,  que  pode  beneficiar  a  manutenção  das  atividades  familiares  no 
 campo  . 

 Nas  fazendas  os  métodos  de  irrigação  mais  utilizados  são  a  localizada  e  aspersão,  totalizando 
 respectivamente  11  e  12  propriedades,  sendo  a  irrigação  por  aspersão  pivô  central  com  emissores  tipo 
 LEPA (Low Energy Precision Application) o método predominante nas áreas superiores a 100 hectares 



 (Tabela  4).  Foi  verificado  nas  entrevistas  com  os  cafeicultores  e  técnicos  responsáveis  pelas  áreas  de 
 produção,  que  algumas  propriedades  com  tamanho  superior  a  100  hectares  trabalham  tanto  com  o  método 
 de irrigação localizada quanto o de aspersão. 

 De  acordo  Matiello  et  al  (2021),  o  sistema  tipo  LEPA  possibilita  a  aplicação  de  adubos,  corretivos  e 
 defensivos  pelo  sistema  de  irrigação,  com  economia  de  água,  pela  aplicação  localizada.  Além  disso,  a 
 topografia da região permite a instalação destes equipamentos. 

 Tabela  4  –  Métodos  de  irrigação  empregados  nas  áreas  de  produção  de  café  nos  municípios  de  Águas 
 Vermelhas, Berizal, Rio Pardo de Minas e Taiobeiras-MG - 2020/2021. 

 Também  é  possível  observar  na  Tabela  4,  que  para  as  áreas  de  produção  de  café  inferior  a  cinco  hectares 
 verifica-se  que  cerca  de  50%  dos  cafeicultores  não  faziam  uso  de  sistema  de  irrigação  em  suas  áreas.  Sendo 
 relatado  nas  entrevistas,  que  alguns  desses  agricultores  têm  em  suas  lavouras  um  sistema  que  denominam 
 de “irrigação de salvação ou molhação”, sendo utilizadas apenas em período de veranico. 

 Quanto  à  arborização  foi  verificado  que  64,3%  dos  cafeicultores  não  possuem  esse  tipo  de  sistema  em  suas 
 propriedades  de  café  (Tabela  5).  Embora  a  associação  do  cafeeiro  com  espécies  arbóreas  configure  numa 
 prática  que  visa  à  utilização  racional  de  espécies  de  maneira  a  diversificar  a  produção  agrícola  e  explorar  os 
 benefícios  entre  elas,  segundo  os  entrevistados  torna-se  difícil  de  manejar  áreas  superiores  a  cinquenta 
 hectares, pois a arborização dificulta o uso da mecanização nas áreas de produção. 

 Tabela  5  –  Propriedades  que  possuem  arborização  no  cafezal  em  munícipios  do  Alto  do  Rio  Pardo,  na 
 região Norte de Minas Gerais - 2020/2021. 

 Nas  entrevistas  foi  possível  detectar,  que  a  maior  ocorrência  de  sistemas  arborizados  ou  quintais  florestais 
 como  são  denominados  na  região  são  mais  comuns  em  áreas  de  café  até  cinco  hectares,  como  é  verificado 
 no  município  de  Rio  Pardo  de  Minas  nas  Comunidades  Vereda  Funda  e  Água  Boa  2.  Estes  tipos  de 
 sistemas  são  importantes  formas  de  cultivo  sustentável,  que  além  de  gerar  diversos  serviços  ecossistêmicos 
 como a redução de extremos térmicos (Coltri et al., 2019) otimiza a eficiência de uso da água. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 Tem-se  um  número  relevante  de  pequenas  propriedades  cafeicultoras,  com  o  município  de  Rio  Pardo  de 
 Minas  apresentando  um  maior  percentual  em  relação  aos  demais  estudados,  embora  enfrentem  dificuldades 
 na  condução  da  lavoura,  principalmente  relacionadas  à  falta  de  acesso  a  água.  As  grandes  propriedades  são 
 caracterizadas  por  apresentarem  uma  cafeicultura  empresarial,  de  larga  escala,  que  faz  uso  das  mais 
 modernas tecnologias. 

 Maior  variação  na  produtividade  média  de  café  foi  observada  para  o  município  de  Taiobeiras. 

 Grande parte das propriedades não possui sistemas arborizados com o cafeeiro. 
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 Resumo 

 O  Grupo  de  Consumo  Agroecológico  Sepé  Tiaraju  foi  criado  em  agosto  de  2019  como  uma  experiência  de  comercialização 
 alternativa  baseada  na  agroecologia  e  no  desenvolvimento  de  redes  de  colaboração  horizontal,  a  fim  de  escoar  a  produção 
 agroflorestal  dos  agricultores  assentados.  Assim,  visa  o  consumo  responsável,  a  alimentação  saudável  e  justiça  social  e 
 espacial  ao  buscar  promover  a  colaboração  entre  consumidores  da  cidade  de  Ribeirão  Preto  e  produtores  agroecológicos  e 
 agroflorestais  do  Assentamento  Sepé  Tiaraju.  Buscando  uma  organização  o  mais  autogestionada  possível,  o  grupo  tem 
 encontrado  alguns  desafios  no  âmbito  da  aplicação  das  práticas  de  autogestão  e  da  construção  de  relações  recíprocas  capazes 
 de  gerar  o  sentimento  de  pertencimento  e  o  compartilhamento  de  normas  e  valores  entre  todos  os  membros  do  grupo.  Porém, 
 tem  apresentado  consideráveis  avanços  no  que  diz  respeito  à  viabilização  de  uma  autogestão  dentro  da  Comissão 
 Organizadora  (CO)  do  grupo,  principalmente  devido  ao  uso  de  tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC).  No  presente 
 trabalho  discutem-se  os  desafios  e  avanços  identificados  durante  a  trajetória  de  dois  anos  do  grupo,  e  com  base  no  referencial 
 teórico  pertinente,  propõem-se  possíveis  soluções  para  que  o  GCA  Sepé  Tiaraju  se  torne  um  grupo  efetivamente 
 autogestionado e menos dependente de apoios externos para sua organização. 

 Palavras-chave:  Sistemas  Agroflorestais;  consumo  consciente;Ribeirão  Preto;  assentamento;  circuitos 
 curtos 

 INTRODUÇÃO 

 A  produção  agroflorestal  na  agricultura  familiar  é  caracterizada  por  grande  diversidade  de  produtos, 
 dificultando  a  comercialização  de  forma  individual  nos  mercados  convencionais,  que  exigem  escala  e  nem 
 sempre  valorizam  os  benefícios  ecológicos  dessa  produção.  Em  estudo  sobre  canais  de  comercialização  no 
 assentamento  Sepé  Tiaraju,  Oliveira  et  al.  (2017)  destacaram  a  necessidade  de  desenvolver  canais  mais 
 adequados para escoar a crescente diversidade de produtos agroflorestais e agroecológicos das famílias. 

 Os  grupos  de  consumo  agroecológicos  visam  consumo  responsável,  alimentação  saudável  e  justiça  social  e 
 espacial  (MICHELINI  et  al.  2017),  buscando  promover  colaboração  entre  consumidores  urbanos  e 
 produtores  agroecológicos,  e  assim  superar  a  hegemonia  das  grandes  distribuidoras  (JAROSZ,  2008  apud 
 MICHELINI  et  al.,  2017).  Em  geral,  esses  grupos  se  organizam  de  forma  autogestionada  e  voluntária 
 (CALABRÓ,  2016),  apesar  de  as  pessoas  envolvidas  também  poderem  ser  remuneradas  (ESPELT  et  al, 
 2019). 

 Segundo  a  Associação  Nacional  dos  Trabalhadores  em  Empresas  de  Autogestão  (Anteag),  autogestão  é  o 
 “exercício  pleno  de  direção  e  gestão  efetuado  de  maneira  associativa  e  solidária,  por  todos  os  integrantes  da 
 organização,  operando  como  um  único  sujeito  social”  (COSTA;  FRASSON,  2005,  p.  39).  De  acordo  com 
 Michelini  et  al.  (2017,  p.  683),  como  parte  das  práticas  dos  grupos  de  consumo  agroecológicos,  seus 
 membros  mantêm  “relações  recíprocas  densas  dando  origem  a  culturas  de  pertencimento,  com  normas  e 
 valores compartilhados”. 



 Uma  constante  nesses  grupos  tem  sido  o  uso  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC)  nas 
 práticas  organizacionais  (ESCOSTEGUY,  2020),  que  estão  à  disposição  de  diversos  setores  da  sociedade 
 (PIÑEIRO, 2017). 

 O  Grupo  de  Consumo  Agroecológico  Sepé  Tiaraju  (GCA)  é  um  exemplo  de  grupo  de  consumo  em  estágio 
 inicial  e  o  presente  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  sua  estrutura  organizacional  e  discutir  os 
 principais  desafios  que  têm  sido  enfrentados  no  âmbito  da  autogestão  e  da  construção  de  relações 
 recíprocas  capazes  de  gerar  o  sentimento  de  pertencimento  e  o  compartilhamento  de  normas  e  valores  entre 
 os  membros  do  grupo.  Assim  como  apresentar  práticas  que  têm  se  mostrado  eficientes  no  enfrentamento 
 das  problemáticas  inerentes  a  esses  desafios,  além  de  possíveis  nortes  no  que  diz  respeito  à  construção  de 
 um grupo de consumo realmente autogestionado. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O assentamento Sepé Tiaraju está localizado nas cidades de Serrana e Serra Azul, no Estado de São Paulo. 
 Foi implantado em 2004, e desde 2005 a Embrapa Meio Ambiente, o Instituto Nacional de Colonização e 
 Reforma Agrária (Incra), junto às organizações do assentamento e parceiros, desenvolvem projetos de 
 valorização e incentivo da produção agroflorestal e agroecológica, sendo o primeiro assentamento da 
 região e também o primeiro no modelo de “Projeto de Desenvolvimento Sustentável” - PDS no estado de 
 São Paulo (RAMOS FILHO et al, 2010). 

 O  GCA  é  atualmente  formado  por  12  agricultores  agroecológicos  do  assentamento  Sepé  Tiaraju,  17 
 consumidores  da  cidade  de  Ribeirão  Preto,  3  bolsistas  pelo  Programa  Unificado  de  Bolsas  de  Estudos  para 
 Apoio  à  Permanência  e  Formação  de  Estudantes  de  Graduação  (PUB-USP),  um  pesquisador  e  cinco 
 estagiários/as da Embrapa Meio Ambiente. 

 O  grupo  possui  uma  Comissão  Organizadora  (CO)  a  qual  centraliza  a  gestão,  sendo  responsável  pela 
 logística  dos  alimentos  do  campo  à  cidade.  As  decisões  das  questões  de  rotina  e  planejamento  geral 
 também  são  centralizadas  na  CO.  Porém,  em  casos  de  decisões  que  venham  a  apresentar  maior  impacto 
 para  os  agricultores  e  consumidores,  são  convocadas  reuniões  com  todas  as  pessoas  envolvidas  e/ou 
 realizadas  consultas  por  meio  de  formulários  virtuais,  como  por  exemplo:  mudança  do  formato  das  cestas, 
 do local de entrega, do preço das cestas, etc. 

 Esta  comissão  é  composta  pela  equipe  da  Embrapa,  bolsistas  pelo  PUB  e  alguns  consumidores,  ou  seja, 
 tanto  membros/as  voluntários/as  quanto  membros/as  remunerados/as  por  suas  instituições  (Embrapa  Meio 
 Ambiente e a USP). 

 As  atividades  da  CO  estão  divididas  entre:  diagnóstico  da  produção;  confirmação  da  quantidade  de  cestas; 
 recebimento  da  mensalidade  dos  consumidores;  definição  dos  itens  que  deverão  compor  as  cestas; 
 encomenda dos alimentos; recebimento, montagem e entrega das cestas; e pagamento dos agricultores. 

 Além  das  ações  diretamente  relacionadas  à  montagem  das  cestas,  ainda  há  a  comunicação  com  possíveis 
 novos  consumidores/as,  a  produção  de  material  visual  para  divulgação  do  Grupo  visando  a  ampliação  do 
 mesmo  e  gestão  de  redes  sociais,  que  são  ações  desempenhadas  pela  equipe  de  Comunicação  Externa, 
 cujas membras também fazem parte da CO. 



 Destaca-se  que  as  principais  tarefas  -  recebimento/pagamento,  realização  do  diagnóstico  quinzenal  e 
 encomendas  -  ficam  a  cargo  dos  integrantes  remunerados  do  grupo  (bolsistas  da  USP  e  Embrapa),  enquanto 
 outras  questões  relacionadas  à  gestão,  comunicação  e  divulgação  são  realizadas  tanto  por  pessoas 
 remuneradas quanto por voluntários. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Tendo  como  pano  de  fundo  a  criação  de  um  canal  de  escoamento  da  produção  agroflorestal  de  produtores 
 do  assentamento,  o  GCA  Sepé  Tiaraju  foi  idealizado  como  um  grupo  capaz  de  promover  sua  própria 
 gestão,  com  o  máximo  de  autonomia  possível  e  de  forma  autogestionada.  Após  dois  anos,  observa-se  a 
 permanência  de  uma  organização  centralizada  na  Comissão  Organizadora  (CO),  com  grande  dependência 
 da  equipe  da  Embrapa  nas  atividades  de  gestão,  mas  com  protagonismo  cada  vez  maior  de  uma  equipe 
 local, formada por novos consumidores e três novos bolsistas do PUB-USP a partir de setembro de 2021. 

 Entende-se  que  essa  centralização  e  dependência  se  dão  por  dois  motivos  que  se  retroalimentam:  a  falta  de 
 participação  e  envolvimento  da  maior  parte  dos  consumidores;  e  uma  escolha  consciente,  por  parte  da  CO, 
 de  manter  as  principais  atividades  restritas  a  pessoas  remuneradas  e  que  assim  teriam  maior 
 responsabilidade  em  manter  o  grupo  funcionando,  garantindo  segurança  para  os  agricultores  quanto  à 
 continuidade do grupo. 

 A  falta  de  participação  associada  à  centralização  da  gestão  em  membros  remunerados  tem  se  mostrado  uma 
 realidade presente em outros grupos de consumo agroecológicos (GONZAGA, 2016; DA MATA, 2016). 

 Segundo  Costa  e  Frasson  (2005),  um  modelo  organizacional  autogestionado  pressupõe  -  dentre  outras 
 práticas  -  que  (1)  exista  democratização  das  tarefas  que  envolvam  raciocínio,  assim  como  motivação  dos 
 membros  de  forma  a  acreditarem  no  projeto;  (2)  as  tomadas  de  decisão  sejam  coletivas  e  descentralizadas; 
 (3)  os  membros  participem  de  todas  as  decisões;  (4)  sejam  realizadas  reuniões  regulares  nas  quais  se  faça 
 uso  de  atas  e  outros  tipos  de  registro;  (5)  exista  uma  preocupação  com  a  disseminação  das  informações 
 para  todos  os  membros;  e  (6)  sejam  realizados  grupos  de  estudo  nos  quais  os  membros  possam  contemplar 
 sua atuação com base nos princípios de igualdade e de valores emancipatórios. 

 No  GCA  observamos  que  (1)  as  atividades  são  centralizadas  na  CO,  porém  dentro  da  mesma  há 
 distribuição  democrática  das  tarefas  entre  todos  os  membros;  (2)  há  grandes  esforços  no  sentido  de 
 aproximar  agricultores  e  consumidores,  por  meio  de  atividades  como  visitas  e  mutirões,  visando 
 integrá-los;  (3)  a  maioria  das  decisões  são  tomadas  de  maneira  coletiva  pelos  membros  da  CO,  e  a 
 participação  na  CO  é  aberta  para  todos  os  membros  do  grupo;  (4)  a  CO  faz  reuniões  quinzenais;  (5)  há 
 transparência nos processos, registro das discussões e disponibilização das atas das reuniões para todos 



 os  membros;  e  (6)  apesar  de  não  haver  grupos  de  estudo  permanentes,  alguns  temas  são  desenvolvidos  em 
 comissões setoriais abertas a todos, como a Comissão de Comunicação Externa. 

 Nesse  contexto,  é  possível  imaginar  que  se  as  práticas  de  autogestão  já  presentes  dentro  da  CO  fossem 
 gradativamente  ampliadas  para  o  grupo  como  um  todo,  a  gestão  poderia  ser  realizada  por  todos  os 
 produtores e consumidores, de forma voluntária. 

 Além  disso,  com  base  em  uma  problemática  inerente  aos  empreendimentos  autogestionados  levantada  por 
 Costa  e  Frasson  (2005),  identifica-se  que  a  falta  de  envolvimento  dos  consumidores  na  gestão  do  GCA 
 também  pode  ser  consequência  do  desinteresse  em  participar  dessas  atividades  e  dos  espaços  de  tomada  de 
 decisão.  Este  desinteresse  pode  estar  associado  à  desvalorização  dessas  práticas  e  dos  espaços  de 
 participação  de  forma  geral,  possivelmente  associada  à  ausência  de  sentimento  de  pertencimento  e  uma 
 dificuldade de apropriação dos processos de gestão, seja por desinteresse ou falta de tempo. 

 Com  base  nessa  perspectiva,  é  possível  pensar  algumas  soluções  para  o  caso  do  GCA  Sepé  Tiaraju,  como  a 
 realização  de  atividades  com  os  consumidores  (rodas  de  conversa,  oficinas  e  grupos  de  estudo),  que 
 possibilitem  reflexões  acerca  da  atuação  dos  membros  do  grupo  com  base  nos  princípios  de  igualdade  e  de 
 valores  emancipatórios.  E  também  discussões  sobre  a  importância  e  implicações  das  práticas 
 autogestionárias e de grupos de consumo conscientes na sociedade. 

 Estas  ações  práticas,  se  também  conseguirem  envolver  os  agricultores  do  grupo,  poderiam  ainda  servir 
 como  meio  de  estabelecer  relações  recíprocas  baseadas  em  princípios  agroecológicos  e  de  solidariedade, 
 gerando assim capital relacional e um sentimento de pertencimento mais generalizado. 

 Ademais,  entendendo  que  a  complexidade  dos  processos  administrativos  pode  ser  um  entrave,  já  que 
 dificulta  a  apropriação  dos  processos  por  todos  os  membros  do  grupo,  o  GCA  Sepé  Tiaraju  tem 
 desenvolvido  algumas  práticas  a  partir  de  TIC  disponíveis,  no  sentido  de  garantir  maior  autonomia  nos 
 processos.  Obtém-se,  assim,  avanços  na  direção  de  uma  gestão  mais  participativa,  visto  que  essas 
 ferramentas  simplificam  ao  máximo  as  atividades,  garantindo  um  menor  gasto  de  tempo  em  cada  uma  das 
 tarefas,  além  de  permitir  uma  gestão  mais  descentralizada  ou  o  rodízio  de  tarefas,  na  medida  em  que  essas 
 ferramentas digitais sejam de simples manuseio e apropriação por todos os membros do grupo. 

 O  celular  e  aplicativos  de  mensagem  instantânea  permitem  um  contato  com  os  agricultores/as  ou  com 
 familiares  mais  jovens  destes,  que  têm  maior  facilidade  no  uso  dessas  ferramentas,  possibilitando  que  o 
 diagnóstico  da  produção  e  as  encomendas  sejam  feitos  com  maior  facilidade,  em  que  pese  a  ainda  precária 
 estrutura de conexão à internet no meio rural . 



 Outra  ferramenta  que  tem  agilizado  os  processos  são  planilhas  online  automatizadas,  que  facilitam  o 
 diagnóstico  dos  produtos  disponíveis  e  a  montagem  das  cestas,  além  do  cálculo  da  quantidade  total  de  itens 
 que  deverão  ser  encomendados,  o  montante  a  ser  pago  para  cada  agricultor  e  a  lista  final  de  produtos  que 
 vão em cada cesta. 

 E  ainda,  a  fim  de  garantir  transparência  e  incentivar  a  participação  dos  demais  integrantes  do  grupo,  foi 
 construído  um  manual  operacional  virtual  de  instruções  gerais,  com  a  descrição  detalhada  de  cada  tarefa 
 necessária  para  o  bom  funcionamento  do  grupo,  contatos  dos  agricultores,  mensagens  de  texto 
 padronizadas,  instruções  para  a  partilha  dos  alimentos  e  para  o  uso  das  planilhas,  assim  como  o  período  da 
 semana e do mês em que cada uma das atividades deve ser desempenhada pela pessoa responsável. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  GCA  Sepé  Tiaraju,  como  exemplo  de  uma  experiência  de  consumo  alternativo  e  que  se  propõe  a 
 viabilizar  a  comercialização  de  alimentos  Agroflorestais  e  agroecológicos  oriundos  do  assentamento, 
 através  da  autogestão  e  de  redes  de  colaboração  horizontal,  tem  propiciado  maior  renda  para  os 
 agricultores,  e  apresentado  tanto  avanços  como  dificuldades  no  âmbito  de  concretizar  o  modelo 
 organizacional autogestionado. 

 Os  avanços  estão  muito  relacionados  ao  uso  das  TIC,  e  se  dão  principalmente  em  nível  da  Comissão 
 Organizadora  e  membros  remunerados,  que  têm  realizado  diversas  práticas  de  autogestão.  Quanto  às 
 dificuldades,  estão  grandemente  relacionadas  à  falta  de  maior  envolvimento  e  participação  nas  atividades 
 de gestão por grande parte dos consumidores que ainda não fazem parte da CO. 

 Dessa  forma,  aponta-se,  como  possíveis  caminhos  em  direção  a  um  nível  mais  elevado  de  autogestão,  uma 
 ampliação  gradativa  das  práticas  já  existentes  dentro  da  CO  para  o  grupo  como  um  todo,  além  da 
 realização  de  grupos  de  estudo  e  rodas  de  conversa  que  possibilitem  reflexões  acerca  da  atuação  dos 
 membros  e  discussões  sobre  sua  importância,  implicações  da  autogestão  e  do  GCA  Sepé  Tiaraju,  com  o 
 intuito  de  gerar  interesse  e  pertencimento  entre  os  consumidores  e,  consequentemente,  uma  maior 
 participação dos mesmos na gestão do grupo. 
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 Resumo 

 Esta  contribución  se  nutre  de  los  preceptos  constitucionales  que  hacen  referencia  a  la  sustentabilidad  territorial  y  la  agricultura 
 sustentable  y  de  las  bases  legales  contenidas  en  la  legislación  venezolanas,  particularmente  las  leyes  agro-  ambientales,  las 
 cuales  posibilitan  la  elaboración  de  políticas  públicas  para  lograr  nuestra  soberanía  y  seguridad  agroalimentaria  y  nutricional 
 en  el  marco  de  la  construcción  de  un  nuevo  modelo  de  desarrollo  rural  territorial,  anclado  en  las  bases  científicas  de  la 
 agroecología  para  el  desarrollo  de  agroecosistemas  sustentables,  diversificados  y  resilientes,  como  por  ejemplo,  los  Sistemas 
 Agroforestales  (SAF);  preservar  la  sociobiodiversidad;  privilegiar  el  diálogo  de  saberes;  la  agricultura  familiar;  sistemas 
 participativos  de  garantía  para  la  certificación  de  productos  orgánicos;  redes  agroalimentarias  de  comercio  justo,  ético  y 
 solidario.  Hoy  día  cobra  vigencia  la  cobertura  vegetal  a  través  de  los  SAFs  como  medida  de  adaptación  contra  el  cambio 
 climático,  conciliándose  de  esta  manera  los  esfuerzos  para  lograr  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  con  la  conservación  de 
 la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. 

 Palavras-chave:  Legislación;  venezolana;  Sistemas  Agroforestales;  Seguridad  Agroalimentaria  y 
 Nutricional; Cambio Climático. 

 INTRODUÇÃO 

 La  Agroecología  ha  sido  incorporada  en  el  marco  estratégico  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas 
 para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (  FAO),  lo  que  permitió  a  su  División  de  Producción  y  Protección 
 Vegetal,  desarrollar  el  trabajo  titulado  “  La  agroecología  para  revertir  la  degradación  del  suelo  y  alcanzar 
 la  seguridad  alimentaria  ”  ,  el  cual  plantea  el  reto  de  “  diseñar  sistemas  agroecológicos  variados,  arraigados 
 en  los  conocimientos  ecológicos  locales  y  basados  en  la  tradicional  agro-  biodiversidad  como  una  forma  de 
 potenciar  las  sinergias  ecológicas  para  mejorar  notablemente  la  calidad  del  suelos  en  términos  de  conservar 
 o  mejorar  la  fertilidad  química,  física  y  biológica  de  los  mismos  para  evitar  o  revertir  su  degradación, 
 además  posibilitándose  la  producción  de  alimentos  sanos  y  nutritivos  para  la  soberanía  y  seguridad  y 
 agroalimentaria” (FAO, 2015a). 

 La  promoción  y  fomento  de  modelos  sustentables  de  producción  de  alimentos,  significa  en  primer  lugar  el 
 reconocimiento  de  los  sujetos  de  derecho,  las  productoras  y  productores  rurales,  con  sus  especificidades 
 identitarias  y  culturales  que  históricamente  han  contribuido  para  la  conservación  de  la  agrobiodiversidad, 
 sociobiodiversidad  y  diversidad  de  nuestra  seguridad  alimentaria  y  nutricional.  Dentro  de  esos  modelos 
 agroalimentarios  se  encuentran  los  Sistemas  Agroforestales  (SAF),  reconocidos  como  agroecosistemas 
 biodiversos,  complejos  y  dinámicos,  resilientes  y  de  alta  renovabilidad,  posibilitándose  de  esta  manera 
 procesos  individuales  y  colectivos  para  salvaguardar  las  cuatro  dimensiones  de  la  seguridad 
 agroalimentaria: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esta  contribución  teórica  se  fundamenta  normativamente  en  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 
 Venezuela,  Ley  de  Bosques,  Ley  Orgánica  de  Seguridad  y  Soberanía  Agroalimentaria,  Ley  de  Tierras  y 
 Desarrollo  Agrario,  Ley  de  Salud  Agrícola  Integral,  Ley  del  Plan  de  la  Patria  (Segundo  Plan  Socialista  de 
 Desarrollo  Económico  y  Social  de  la  Nación  2013-2019)  y  el  Decreto  Presidencial  Nº  1.660;  en  una 
 investigación  documental;  y  en  nuestra  experiencia  profesional  en  el  área  de  la  asistencia  técnica  y 
 extensión  agroforestal,  con  el  objetivo  de  conocer  el  estado  del  arte  sobre  los  Sistemas  Agroforestales, 
 Agroecología  y  la  Agricultura  Familiar,  que  nos  permita  desde  la  academia,  promover  y  fomentar  un 
 modelo  alternativo  de  desarrollo  territorial  rural  tomando  en  consideración  nuestras  especificidades 
 sociales, culturales, biofísicas, políticas y económicas 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 El desarrollo agroforestal en Venezuela es todavía muy incipiente y limitado  en términos geográficos, no 
 obstante a nivel experimental,  se identifican en los estados Amazonas, Barinas, 
 Bolívar, Mérida, Yaracuy, Portuguesa y Zulia, algunas experiencias que de manera preliminar lucen 
 promisorias, haciéndose necesario privilegiarlos como una estrategia de uso sustentable de  la tierra para la 
 conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, seguridad agroalimentaria y como medida de 
 adaptación al cambio climático. Las bases constitucionales para un proceso de  sustentabilidad territorial  , a 
 través del ordenamiento agroforestal, está claramente definido en el artículo 128 de la Constutucion de la 
 República Bolivariana de Venezuela. 

 En cuanto a las bases legales, en Venezuela la reciente Ley de Bosques incluye entre los fines de la gestión 
 forestal  la  investigación,  establecimiento, manejo  y  aprovechamiento de plantaciones forestales 
 de uso múltiple y sistemas agroforestales (artículo 7, numeral 4); investigación sobre aspectos ecológicos, 
 económicos y técnicos en SAF  (artículo  34);  especies  autóctonas  en  veda para forestación, 
 reforestación, repoblación (artículo 55);  fomento  y  promoción  de  los  SAF para recuperación y 
 conservación  de  áreas boscosas  (artículos 57  y  58);  adecuación  agroforestal en propiedades rurales 
 utilizando especies autóctonas y exóticas en SAF  (artículo  61); restauración  o recuperación ambiental 
 utilizando SAF  (artículo 71);  Incentivos económicos y 
 fiscales, exoneración fiscal para establecer SAF (artículos 92 y 93); certificado de incentivo forestal para 
 establecer SAF (artículo 94); y pago por beneficios ambientales a organizaciones de base comunitaria 
 (artículo 99). Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, que regula lo concerniente a las 
 actividades agroforestales, en cuanto sea aplicable para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria 
 (artículo 2); la promoción y ejecución de la agricultura sustentable como base del desarrollo territorial rural 
 (artículo 4); el derecho a la producción sustentable en las actividades agropecuarias, considerando 
 contrarios a esta Ley las prácticas de monocultivos intensivos  (artículo 10);  y el incentivo  a  la  formas 
 de  agricultura ecológica  sustentable  adecuada a las diferentes condiciones edafoclimáticas del país 
 (artículo 15). Desde hace 24 años el Decreto Presidencial Nº 1.660, publicado en la Gaceta Oficial Nº 
 34.984 de fecha 12 de junio de 1992, estableció el Programa Nacional de  Plantaciones  Forestales 
 Comerciales  y  de  Usos  Múltiples, con el objetivo de promover la ejecución de proyectos de plantaciones 
 forestales y Sistemas Agroforestales en terrenos aptos, por parte de personas naturales o  jurídicas, públicas 
 o privadas. La norma estimó en 9.298.509,60 hectáreas la superficie potencial para los SAF, lo que puede 
 considerarse el dato más concreto sobre tierras con potencial para el desarrollo agroforestal. 

 Los retos para las políticas públicas agroforestales para la seguridad y la soberanía agroalimentaria y 
 adaptación al cambio climático, deben ser los siguientes: 

 §  Desarrollar  ampliamente  las  normas  programáticas  referidas  a  la  sostenibilidad  territorial  y  el  desarrollo 
 rural  territorial  contenidas  en  los  artículos  128,  305  y  307  de  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana 
 de  Venezuela.  A  tal  efecto,  se  deben  crear  zonificaciones  ecológica-económica  con  sus  respectivas  políticas 
 públicas  diferenciadas  que  obedezcan  a  las  especificidades  culturales,  sociales,  políticas,  agroambientales, 
 geográficas, económicas, edafoclimáticas de cada una de ellas. 

 §  Privilegiar  las  bases  científicas  de  la  Agroecología  en  la  elaboración  de  políticas  públicas,  para  la 
 promoción  de  un  endógeno  modelo  de  desarrollo  rural  territorial,  que  posibilite  una  economía  solidaria  y 
 popular  para  la  concreción  de  unidades  sociales  de  producción  y  articulación  de  redes  rurales,  peri-  urbanas 
 y  urbanas  de  consumo  justo,  solidario,  ético  para  la  distribución  y  abastecimiento  de  alimentos  en 
 cantidades adecuadas y de elevada calidad biológica y nutricional. 

 §  Profundizar  y  ampliar  el  reconocimiento  de  la  agricultura  familiar  a  nivel  normativo  y  administrativo, 
 promoviendo  procesos  de  inclusión  social  para  lograr  el  rescate  de  nuestros  hábitos  alimentarios  y 
 resignificar  la  relación  ser  humano-naturaleza,  para  la  construcción  y  reproducción  en  el  campo  venezolano 
 de un medio de vida rural autónoma que supere la ¨cultura del petróleo y la agricultura de puertos¨. 

 §  Avanzar  en  la  elaboración  de  políticas  públicas  que  fomenten  y  promocionen  en  el  país  una  transición 
 agro-productiva,  anclada  en  los  principios  agroecológicos  para  la  conservación  in  situ  de  la  tradicional 
 agro-biodiversidad, las tecnologías verdes, marrones y azules agro-ambientalmente 



 sustentables,  la  educación  en  el  campo,  la  agricultura  familiar,  la  organización  de  los  productores  para  el 
 cooperativismo,  mercados  solidarios  y  justos,  obtención  de  certificación  orgánica  a  través  de  los  sellos 
 verdes,  agregación  de  valor  a  la  producción  a  través  del  procesamiento  de  la  producción  por  los  propios 
 productores, individual o colectivamente. 

 §  Esto  implica,  una  praxis  intercultural,  que  haga  posible  y  viable,  un  modelo  de  producción  agroecológico, 
 justo,  familiar,  solidario  y  sustentable,  no  subordinado  a  la  dinámica  de  la  agricultura  de  base  química, 
 re-estableciendo  y  re-articulando  una  verdadera  alianza  entre  el  cultura  y  naturaleza.  Es  re-verdecer  el 
 campo venezolano. 

 §  Los  SAFs  son  una  práctica  deliberada  y  científica  de  manejo  tipo  Land  sharing,  es  decir,  que  desde  una 
 perspectiva  agroecológica  en  un  mismo  espacio  se  buscan  optimizar  la  conservación  de  la  biodiversidad 
 con agricultura familiar de bajo impacto ambiental y cultural. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Venezuela  tiene  todas  las  posibilidades  para  iniciar  tanto  a  nivel  ejecutivo  y  legislativo,  un  profundo 
 proceso  de  tranformacion  institucional  que  permita  repensar  y  re-orientar  acciones  concretas,  eficaces  y 
 eficientes  para  superar  las  actuales  y  convencionales  políticas  públicas  que  en  los  últimos  años  se  han 
 elaborado  para  atender  un  tema  tan  sensible  como  es  la  seguridad  y  soberanía  agroalimentaria.  De 
 mantenerse  tales  políticas  públicas  agropecuarias,  se  corre  el  riego  de  reproducir  un  ̈metabolismo  rural¨ 
 anclado  en  una  agricultura  de  base  química  que  en  nada  contribuye  a  la  sostenibilidad  agroambiental  y  a  la 
 planificación  sustentable  para  lograr  en  el  campo  venezolano  un  nuevo  modelo  de  desarrollo  rural 
 territorial  anclado  en  los  sistemas  agroforestales  desde  una  perpectiva  agroecológica  y  de  agricultura 
 familiar. Venezuela tiiene 9,2 millones de hectáreas con potencial para el desarrollode SAF. 
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 Resumo 

 O  sistema  agroflorestal  é  uma  tecnologia  que  busca  uma  maior  diversificação  da  produção  contribuindo  para  o  bem-estar 
 humano  e  para  conservação  dos  recursos  naturais.  Para  o  seu  desenvolvimento  é  necessário  a  adequação  da  legislação 
 brasileira  e  das  políticas  públicas  que  historicamente  tem  sido  desenvolvidas  para  atender  a  agricultura  convencional  baseada 
 no  monocultivo.  O  objetivo  deste  trabalho  é  inventariar  e  analisar  as  iniciativas  legislativas,  em  especial  os  projetos  de  lei,  da 
 Câmara  dos  Deputados  que  possam  ter  relação  com  os  sistemas  agroflorestais.  A  metodologia  contou  com  o  levantamento  e 
 análise  sistemática  de  todas  as  iniciativas  registradas  no  site  oficial  da  Câmara  dos  Deputados.  Foram  encontradas  182 
 iniciativas  parlamentares  entre  os  anos  de  2002  a  2021  que  tiveram  a  proposição  de  85  deputados  e  deputadas  federais.  Os 
 projetos  de  lei  representam  20,3%  e  a  maior  parte  encontra-se  em  tramitação  e  tratam  dos  sistemas  agroflorestais  inseridos  no 
 contexto  de  leis  que  versam  sobre  assuntos  relacionados  a  meio  ambiente  e  agricultura.  O  Projeto  de  Lei  6529/2019  é  o  único 
 projeto  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados  que  aborda  especificamente  do  tema  dos  sistemas  agroflorestais  e  propõe  um 
 programa  de  desenvolvimento  para  os  sistemas  agroflorestais  de  base  agroecológica.  A  pesquisa  demonstrou  a  necessidade  de 
 novas  propostas  legislativas  a  fim  de  oferecer  uma  base  legal  adequada  para  as  políticas  públicas  e  para  o  desenvolvimento 
 dos sistemas agroflorestais no Brasil. 

 Palavras-chave:  Agrofloresta; Legislação; Processo  Legislativo; Política Pública 

 INTRODUÇÃO 

 O  modelo  agrícola  convencional  baseado  no  monocultivo  e  no  uso  de  agrotóxicos  possibilitou  o  aumento 
 da  produção  e  produtividade,  em  contrapartida  gera  fortes  pressões  ao  meio  ambiente  (CAPORAL  e 
 COSTABEBER,  2003).  Para  garantir  a  estabilidade  e  o  equilíbrio  nos  agroecossistemas  é  necessário  que  se 
 tenha  uma  base  de  biodiversidade  (EMBRAPA,  2006).  Os  SAFs  são  sistemas  de  produção  agrícola  que 
 representam  a  possibilidade  de  produção  de  alimentos  em  base  ecológica  pois  consorciam  espécies 
 florestais  como  frutíferas,  madeireiras  entre  outras,  com  cultivos  agrícolas  e  em  alguns  casos  também 
 animais, na mesma área e numa sequência temporal (PALUDO; COSTABEBER, 2012). 

 A  Constituição  Federal  de  1988  define  que  a  função  social  da  propriedade  rural  é  alcançada  quando  ocorre 
 o  aproveitamento  racional  e  adequado  dos  recursos,  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  geração  de 
 bem-estar  aos  proprietários  e  aos  trabalhadores  (BRASIL,  1988).  Os  sistemas  agroflorestais  se  incorporam 
 a  este  ordenamento  constitucional  pois  contribuem  para  o  aproveitamento  adequado  do  imóvel  rural  e  a 
 utilização  apropriada  dos  recursos  naturais  (RAMOS  e  MAULE  FILHO,  2016).  Para  que  os  preceitos 
 legais  possam  ser  cumpridos  é  preciso  criar  políticas  públicas  e  legislação  que  incentivem  aos  sistemas 
 agroflorestais,  com  potencial  para  contribuir  efetivamente  para  a  superação  dos  problemas  ambientais 
 gerados  pela  agricultura  convencional  (EWERT,  et  al.  ,  2016).  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  foi 
 inventariar  e  analisar  as  iniciativas  legislativas,  em  especial  os  projetos  de  lei,  que  foram  apresentados  na 
 Câmara dos Deputados e que possam ter relação com os sistemas agroflorestais (SAFs). 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Buscou-se  de  maneira  sistemática  no  site  oficial  da  Câmara  dos  Deputados  (  https://www.camara.leg.br/  ) 
 entre  os  meses  de  junho  a  outubro  de  2021  todas  as  iniciativas  legislativas  que  continham  palavras-chaves 
 relacionada  aos  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs).  As  palavras  utilizadas  foram  agrofloresta,  agroflorestal  e 
 agroflorestais  e  o  termo  exato  “sistemas  agroflorestais”.  Todas  as  atividades  legislativas  encontradas  na 
 busca  foram  lançadas  em  planilha  e  foram  registradas  as  principais  informações:  número  da  proposta,  ano 
 da iniciativa, tipo de iniciativa, autor, partido político 

https://www.camara.leg.br/


 do  autor,  estado  de  origem  do  autor  e  a  ementa  da  iniciativa.  As  iniciativas  que  apresentaram  duplicidade 
 foram  excluídas.  Na  sequência  foi  avaliado  o  estágio  de  tramitação  (aprovado,  arquivado  ou  em 
 tramitação) e o conteúdo dos projetos de lei protocolados na Câmara dos Deputados. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram  encontrados  182  iniciativas  parlamentares.  As  propostas  foram  classificadas  de  acordo  com  o  tipo 
 de  iniciativa  sendo  registradas  as  seguintes  tipologias:  1.  Emenda;  2.  Indicação;  3.  Medida  provisória;  4. 
 Parecer;  5.  Projeto  de  lei;  6.  Requerimento;  7.  Complementação  de  Voto,  entre  outras  iniciativas.  Os 
 Projeto  de  Lei  totalizaram  37  iniciativas  que  representam  20,3%  do  total  de  iniciativas  parlamentares 
 apresentadas sobre o tema dos sistemas agroflorestais na Câmara dos Deputados. 

 As  iniciativas  parlamentares  levantadas  compreendem  o  período  entre  os  anos  de  2002  até  julho  de  2021.  A 
 análise  dos  projetos  mostrou  que  o  primeiro  projeto  é  datado  de  2002  e  os  anos  de  2018  e  2019  foram  os 
 que  mais  apresentaram  iniciativas  parlamentares,  gerando  um  total  de  53  propostas  nestes  anos  (Figura  1). 
 Em  2020  a  2021  ocorreu  uma  diminuição  no  número  de  iniciativas  o  que,  possivelmente,  pode  ser  em 
 decorrência da COVID-19 que impactou de maneira geral a atividade legislativa. 

 Figura  1.  Distribuição  das  iniciativas  parlamentares  relacionadas  aos  sistemas  agroflorestais  na  Câmara 
 dos Deputados do Brasil entre os anos de 2002 a julho de 2021. 

 O  inventário  de  projetos  foi  classificado  e  analisado  de  acordo  com  o  tipo  de  iniciativas.  Ao  todo  foram 
 registradas  11  tipos  de  iniciativas  sendo  as  mais  relevantes  os  pareceres  com  27%  do  total,  seguidos  pelos 
 projetos  de  lei  (20%)  e  os  requerimentos  (16%).  Estes  três  tipos  de  iniciativas  são  a  maioria  e  representam 
 63%  das  iniciativas  (Figura  2).  As  iniciativas  que  já  foram  aprovadas  e  foram  consideradas  “redação  final” 
 representam apenas 7% dos projetos. 



 Figura  2.  Classificação  das  iniciativas  parlamentares  relacionadas  aos  sistemas  agroflorestais  na  Câmada 
 dos Deputados (2002 – 2021). 

 Foram  analisadas  as  iniciativas  e  classificadas  de  acordo  com  os  partidos  políticos  dos  parlamentares 
 proponentes  de  cada  proposta.  Figuraram  23  partidos,  que  tiveram  envolvidos  com  as  182  iniciativas 
 parlamentares.  Observou-se  que  o  partido  que  mais  propôs  iniciativas  na  Câmara  dos  Deputados  foi  o 
 Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  com  51  iniciativas,  gerando  uma  participação  de  28,0%,  seguido  pelos 
 partidos  Democratas  (DEM)  e  Cidadania  (Antigo  Partido  Popular  Socialista  –  PPS)  ambos  com  15 
 iniciativas cada. 

 As  iniciativas  parlamentares  foram  classificadas  de  acordo  com  as  27  unidades  da  federação,  incluindo  o 
 Distrito  Federal).  A  análise  resultou  para  a  participação  de  24  estados  (88,9%)  com  alguma  iniciativa 
 parlamentar  relacionada  ao  tema.  O  estado  de  São  Paulo  lidera  com  27  iniciativas,  seguido  por  Bahia  (16 
 iniciativas), Santa Catarina e Minas Gerais (15) e Paraná (12). 

 De  maneira  geral  a  legislação  ambiental  brasileira  tende  a  favorecer  os  sistemas  de  produção  baseados  no 
 monocultivo  e  no  elevado  uso  de  insumos  externos  o  que  gera  custos  socioambientais  e  ignora  o  potencial 
 conservacionistas  das  práticas  agroflorestais  (EWERT,  et  al.  ,  2016).  Por  isso  os  projetos  de  lei  são 
 fundamentais  para  trazer  inovações  legislativas  e  fomentar  políticas  públicas  capazes  de  trazer 
 transformações nos sistema produtivos em busca da sustentabilidade. 

 Dos  projetos  de  lei  apresentados  a  Câmara  dos  Deputados  a  maior  parte  (69,7%)  encontram-se  em 
 tramitação  e  21,2%  foram  arquivados.  De  maneira  geral,  os  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  são  citados  nos 
 projetos  de  lei  tão  somente  no  contexto  de  iniciativas  que  tratam  de  temas  relacionados  ao  meio  ambiente  e 
 agricultura,  como,  por  exemplo,  o  uso  do  fogo  na  agricultura  ou  pagamento  por  serviços  ambientais.  Estes 
 projetos,  de  maneira  geral,  não  criam  nem  adaptam  as  políticas  públicas  de  incentivos  econômicos  para  que 
 estas  fomentem  os  SAFs.  Como  exceção,  o  projeto  que  deu  origem  a  Lei  14.119/2021  (BRASIL,  2021) 
 estabelece  que  os  sistemas  agroflorestais  são  atividades  que  podem  receber  recursos  do  Programa  Federal 
 de  Pagamento  por  Serviços  Ambientais  (PFPSA).  Destaca-se  que  no  texto  da  lei  o  SAF  é  o  único  sistema 
 de produção que poderá receber pagamento por serviços ambientais. 

 O  Projeto  de  Lei  n  o  6.529/2019  (CÂMARA  DOS  DEPUTADOS,  2021)  é  o  único  projeto  em  tramitação  na 
 Câmara  dos  Deputados  que  trata  especificamente  do  tema  de  SAFs.  A  iniciativa  busca  instituir  o  Programa 
 de  Desenvolvimento  de  SAFs  de  Base  Agroecológica  e  estabelece  disposições  preliminares  trazendo 
 objetivos  relacionados  aos  SAFs  como  a  segurança  alimentar  e  nutricional,  a  viabilidade  econômica,  a 
 geração  de  serviços  ambientais,  entre  outros.  Este  projeto  define  o  conceito  de  SAFS,  estabelece  o 
 público-alvo  prioritário  da  política  pública  e  os  princípios  do  programa,  define  ainda  os  instrumentos  de 
 gestão e as fontes de financiamento. O projeto trás inovações importantes para 



 o  desenvolvimento  de  SAFs  de  base  agroecológica,  pois  propõe  as  bases  necessárias  para  a  execução  de 
 políticas  públicas  pois  define  as  diretrizes  legislativas,  estabelece  as  estruturas  de  governança  e  aponta 
 fontes  de  recursos  orçamentárias  para  sua  execução.  Por  fim,  a  pesquisa  demonstrou  o  baixo  número  de 
 projetos  de  lei  que  tratam  especificamente  dos  SAFs  e  sugere-se  novas  propostas  legislativas  sejam 
 produzidas  a  fim  de  oferecer  uma  base  legal  adequada  para  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  para  os 
 sistemas agroflorestais. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  análise  das  182  iniciativas  parlamentares  da  Câmara  dos  Deputados  demonstrou  que  20,3%  são  Projetos 
 de  Lei  (PL).  Destes,  a  maioria  trata  dos  SAFs  de  maneira  periférica,  citando  o  sistema  no  contexto  de  leis 
 que  versam  sobre  assuntos  relacionados  ao  meio  ambiente  e  a  agricultura.  O  Projeto  de  Lei  6529/2019  é  o 
 único  projeto  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados  que  aborda  especificamente  do  tema  de  SAFs,  o 
 qual  se  direciona  aos  sistemas  de  base  agroecológica.  A  pesquisa  demonstrou  o  baixo  número  de  projetos 
 de  lei  que  tratam  especificamente  dos  SAFs  e  sugere-se  novas  propostas  legislativas  sejam  produzidas  a 
 fim de oferecer políticas públicas adequadas para o desenvolvimentos dos sistemas agroflorestais no Brasil. 
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 Resumo 

 A  bananeira  está  presente  em  sistemas  agroflorestais  (SAF)  em  diversos  biomas  brasileiros.  A  prospecção  tecnológica  é 
 importante  para  incentivar  a  expansão  desse  modelo  de  produção.  O  objetivo  dessa  pesquisa  é  apresentar  um  panorama  sobre 
 o  cultivo  de  banana  no  Leste  Paulista,  caracterizar  o  perfil  dos  produtores  de  um  grupo  de  compra  de  mudas  certificadas  e  a 
 preferência  por  cultivares;  além  do  perfil  de  pessoas  que  cultivam  bananas  em  SAF,  levantado  por  meio  de  questionário  com 
 aplicativo  de  gerenciamento  remoto  de  pesquisa,  caracterizando-se,  também,  a  localização  e  área  cultivada,  aspectos 
 fitotécnicos  e  fitossanitários,  geração  de  renda  e  demandas  tecnológicas.  A  bananeira  está  presente  em  2mil  hectares, 
 destacando-se  São  Bento  do  Sapucaí,  na  Serra  da  Mandiqueira  e  Ubatuba,  no  Litoral  Norte.  Adquiriram  mudas  certificadas 
 agricultores  familiares  e  o  novo  rural,  com  preferência  por  Grande  naine  e  Prata  Anã.  Foram  respondidos  50  questionários  por 
 esses  atores  que  cultivam  até  25%  da  área  com  aptidão  em  até  1,0ha  de  pequenas  propriedades  no  Vale  do  Paraíba  (84%)  e 
 Serra  do  Mar  (12%).  Predomina  o  manejo  agroflorestal  (64%)  e  consórcios  com  culturas  agrícolas  (26%).  A  regeneração  de 
 plantas  nativas  e  a  ocorrência  de  fauna  é  superior  nestas  áreas  (55%),  em  comparação  ao  entorno.  Metade  das  pessoas 
 cultivam  variedades  locais.  Predomina  o  comércio  in  natura  (44%)  em  venda  direta  ao  consumidor  (46%).  Os  respondentes 
 conhecem  o  cultivo  de  banana  em  SAF  (92%),  86%  participam  da  Rede  Agroflorestal  e  a  prioridade  para  o  investimento 
 público recai sobre ATER (40%) e pesquisas de manejo agroflorestal (54%). 

 Palavras-chave:  tecnologia de produção; fruticultura;  política pública 

 INTRODUÇÃO 

 A  paisagem  do  Vale  do  Paraíba  do  Sul  foi  degradada  pelo  desmatamento  no  ciclo  do  café.  Diante  do 
 crescimento  das  cidades  e  mudanças  do  clima,  emerge  a  necessidade  de  readequar  as  propriedades  rurais 
 com sistemas produtivos com fins econômicos e regenerativos da paisagem. 

 Os  SAF  são  uma  das  formas  mais  sustentáveis  de  se  produzir  alimentos  e  promover  a  restauração 
 ecológica,  baseados  em  consórcios  de  culturas  agrícolas,  forrageiras  e/ou  animais,  com  arbustos  e  árvores 
 em um arranjo espacial e/ou temporal (Nair et al., 2009). 

 A  bananeira  apresenta  características  importantes  para  o  cultivo  agroflorestal  porque  é  de  fácil  implantação 
 e  manejo,  a  produção  é  frequente  e  é  a  fruta  tropical  mais  difundida  no  mundo.  Seu  rápido  crescimento  e 
 área  foliar  a  torna  uma  das  culturas  preferidas  nos  SAF,  manejados  nas  diversas  condições  agroecológicas 
 do  Brasil,  pois  ajuda  a  restaurar  a  fertilidade  e  a  controlar  gramíneas  indesejáveis  por  meio  do 
 sombreamento  do  solo  com  abundante  adição  de  resíduos  orgânicos  (Gonçalves,  Vivan,  2012;  Romano, 
 2014;  Miccolis  et  al.,  2016;  Devide  et  al.,  2019).  O  Brasil  está  entre  os  maiores  produtores  mundiais  de 
 banana  e  o  estado  de  São  Paulo  é  um  dos  principais  produtores.  A  banana  é  a  fruta  mais  exportada  da 
 América Latina (83% das exportações) (Almeida et al., 2016). 

 Os  objetivos  desta  pesquisa  foram  caracterizar  a  situação  dos  cultivos  de  banana  em  SAF  de  produtores 
 que  integram  a  Rede  Agroflorestal  do  Vale  do  Paraíba  (Rede  Agroflorestal),  bem  como  as  principais 
 demandas do setor produtivo por políticas públicas. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 No  ano  de  2020,  a  APTA  –  Polo  Regional  do  Vale  do  Paraíba,  em  Pindamonhangaba/SP,  organizou  um 
 grupo de compra de mudas certificadas de banana para auxiliar a expansão de áreas de cultivo 



 agroflorestal em bases sustentáveis no Leste Paulista. 

 Esta  pesquisa  abrange  três  levantamentos  que  foram  realizados  em  diferentes  etapas:  i.  revisão  documental 
 e  levantamento  de  dados  sobre  o  cultivo  de  bananas  nos  municípios  do  Leste  Paulista,  que  abrange  a  Serra 
 da  Mantiqueira,  o  Vale  do  Paraíba  e  o  Litoral  Norte;  ii.  A  caracterização  do  perfil  dos  produtores  reunidos 
 no  grupo  de  compra  de  mudas  certificadas  e  a  preferência  por  variedades;  iii.  A  caracterização  do  perfil  de 
 pessoas  que  realizam  o  cultivo  agroflorestal  da  bananeira.  Neste  caso,  o  levantamento  foi  realizado  por 
 meio  de  questionário  com  aplicativo  de  gerenciamento  remoto  de  pesquisa,  registrando-se  a  localização 
 dos  pomares  e  a  área  cultivada  de  banana,  os  aspectos  fitotécnicos  e  fitossanitários  associados  à  cultura;  os 
 benefícios  das  áreas  de  cultivo  agroflorestal  para  a  biologia  da  conservação;  aspectos  de  comercialização  e 
 geração  de  renda,  além  das  principais  demandas  indicadas  por  esses  sujeitos  para  alavancar  os  SAF  em 
 bases  sustentáveis.  A  análise  dos  dados  foi  feita  por  meio  da  frequência  relativa  das  respostas  e  resultados 
 apresentados por meios gráficos. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Paraíba  e  Litoral  Norte  possui  cerca  de  2,0mil  hectares  com  banana, 
 com  destaque  para  os  municípios  de  São  Bento  do  Sapucaí,  na  Serra  da  Mantiqueira  e  Ubatuba,  no  Litoral 
 Norte  (Fig.1A)  (São  Paulo,  2019).  Os  produtores  que  adquiriram  as  mudas  certificadas  são  vinculados  ao 
 novo  rural  (53%)  e  à  reforma  agrária  (47%)  (Fig.  1B).  O  novo  rural  abrange  pessoas  em  que  a  produção 
 representa  apenas  uma  parte  da  ocupação  diária,  incluindo  atividades  não  agrícolas,  tais  como  agroinústria, 
 chácara  de  lazer,  pesque-pague  e  outras,  muitas  vezes  mais  rentáveis  que  a  própria  agricultura.  A  reforma 
 agrária  está  presente  no  Vale  do  Paraíba  em  seis  assentamentos.  A  maioria  das  pessoas  que  investiram  na 
 compra  de  mudas  certificadas  reside  no  Vale  do  Paraíba  (88%)  (Fig.  1C).  A  preferências  por  novas 
 variedades recai no grupo nanica (Grande naine) e Prata (Prata anã, BRS Platina e FHIA18) (Fig. 1C). 

 Figura  1.  Municípios  produtores  de  banana  na  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Paraíba  e  Litoral  Norte 
 paulista  (A);  perfil  das  pessoas  que  adquiriram  novas  variedades  de  banana,  (B)  origem  dessas  pessoas  (C) 
 e preferência por variedades certificadas (D). 

 As  mudas  sem  procedência  podem  levar  doenças  e  pragas  que  contaminam  o  futuro  bananal.  Laboratórios 
 credenciados  pelo  MAPA  –  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  produzem  mudas  de 
 cultura  de  meristemas  com  a  garantia  de  ausência  de  pragas  e  doenças.  O  ideal  é  o  agricultor  adquirir 
 algumas  mudas  e  depois  retirar,  destas  plantas,  as  mudas  de  rizoma  inteiro  para  ampliar  a  área  de  cultivo 
 (Almeida  et  al.,  2016).  Mas,  é  importante  manejar  os  pomares  antigos,  que  são  fontes  de  variedades 
 adaptadas e de variabilidade genética. 

 Com  50  questionários  respondidos  (Fig.  2A),  a  agricultura  familiar  (42%)  e  o  novo  rural  (30%) 
 cultivam  a  bananeira  em  propriedades  menores  que  40ha  (64%)  (Fig.2B),  em  altitudes  inferiores  a  800m, 
 no  Vale  do  Paraíba  (84%)  e  na  Serra  da  Mantiqueira  (12%)  (Fig.2C),  em  áreas  de  até  1,0  hectare  de  banana 
 plantada  (90%)  (Fig.2D),  que  representam  menos  de  25%  das  áreas  com  aptidão  para  a  cultura  nas 
 propriedades  rurais  (82%)  (Fig.2E).  Predomina  o  manejo  agroflorestal  (56%)  e  o  consórcio  com  culturas 
 agrícolas (26%) (Fig.2F). A regeneração de plantas nativas e a ocorrência de 



 fauna  (55%)  são  superiores  nestas  áreas  (Fig.2G,H).  Verifica-se  a  possibilidade  de  ampliação  dos  cultivos, 
 com  benefícios  ao  produtor  e  ao  ecossistema,  e  tudo  indica  que  os  bananais  contribuem  com  a  restauração 
 ecológica  em  comparação  às  pastagens  que  predominam  nas  paisagens  do  Vale  do  Paraíba  e  Serra  da 
 Mantiqueira.  Além  dos  benefícios  à  biodiversidade,  os  SAF  são  uma  das  formas  mais  eficientes  de  se 
 capturar  o  carbono  da  atmosfera  e  incrementar  os  níveis  de  carbono  no  solo  (Nair  et  al.,  2009;  Gonçalves, 
 Vivan, 2012). 

 A  geada  (58%)  e  vendavais  (48%)  são  esporádicos  e  danificam  pouco  o  bananal  (Fig.2I,J).  A  cada  100  m 
 que  se  sobe  em  altitude,  prolonga-se  o  ciclo  da  cultura.  Entretanto,  os  cultivos  feitos  com  sucesso  em 
 altitudes  de  800m  ocorrem  em  locais  ventilados  livres  de  geadas.  Ventos  inferiores  a  30km/h,  normalmente, 
 não  prejudicam  a  planta,  mas  acima  disso  podem  causar  a  destruição  do  bananal  (Almeida  et  al.,  2016). 
 Embora  a  seca  reduza  o  tamanho  dos  cachos  (44%)(Fig.2K),  apenas  17%  irrigam  (dados  não 
 apresentados),  50%  não  adubam  e  60%  não  desbastam  ou  deixam  formar  até  quatro  plantas  em  produção 
 (Fig.2L,M).  Metade  das  pessoas  cultivam  variedades  locais  e  60%  dizem  não  ter  problemas  fitossanitários 
 (Fig.2N).  A  irrigação  da  bananeira  é  essencial  para  a  manutenção  da  estabilidade  produtiva  em  áreas  com 
 risco climático de seca (Romano, 2014). 

 Na  maioria  das  vezes,  as  mudas  são  originadas  de  pomares  antigos  (69%)  (Fig.3A).  A  produção  anual  é  de 
 cerca  de  5ton  (82%)  (Fig.3B)  e  compõe  até  15%  a  renda  dos  estabelecimentos  (82%)(Fig.3C).  O  comércio 
 in  natura  (44%)  e  o  beneficiamento  (16%)  visam  o  mercado  local  (72%),  em  venda  direta  ao  consumidor 
 (46%),  na  forma  de  cestas  (28%)  ou  feira  livre  (16%)  (Fig.3D-F).  As  demandas  dos  produtores  recaem  na 
 ATER  (40%),  Pesquisas  (19%)  e  Comércio  (18%)  (Fig.3G).  A  prioridade  das  pesquisas  recai  no  manejo 
 agroflorestal  (54%)  (Fig.3H).  A  maioria  das  pessoas  conheçe  os  SAF  (92%)  e  75%  realizam  a  troca  de 
 experiências  com  outros(as)  agricultores(as),  além  do  acesso  a  Rede  Agroflorestal  do  Vale  do  Paraíba 
 (86%)(Fig.3G-I).  É  importante  valorizar  essa  organização  com  políticas  públicas  específicas  para  os  SAF  e 
 o  setor  familiar,  para  fortalecer  a  produção  com  inclusão  social,  segurança  alimentar  e  geração  de  renda  e, 
 principalmente,  inserindo  esses  agricultores(as)  na  restauração  ecológica  por  meio  do  manejo  agroflorestal 
 da bananeira. 

 A  expansão  da  produção  agroflorestal  da  bananas  no  Leste  Paulista  se  fortalece  com  o  ingresso  do  novo 
 rural  e  da  reforma  agrária  no  âmbito  da  Rede  Agroflorestal.  Essa  organização,  a  APTA  -  Polo  Regional 
 Vale  do  Paraíba  e  o  INCRA/SP,  juntos,  têm  um  importante  papel  nesse  processo,  por  oportunizar  os  meios 
 para  que  ocorra  a  troca  de  experiências  entre  agricultores  e  técnicos,  quer  seja  através  de  mutirões 
 agroflorestais,  quer  seja  em  cursos  e  vivências,  que  conectam  esses  atores  para  o  apoio  mútuo  e  a  troca  de 
 experiências,  superando,  em  parte,  os  problemas  deixados  pela  ausência  de  ATER.  O  manejo  agroflorestal 
 da  bananeira  se  reveste  de  importância  por  inserir  os(as)  agricultores(as)  nas  atividades  de  restauração 
 ecológica  (Devide  et  al.,  2019).  Além  disso,  a  bananeira  tem  um  importante  papel  na  economia  dessas 
 famílias,  mas  requer  a  integração  em  redes  de  comércio  justo  e  de  circuito  curto  de  venda,  tal  como 
 iniciativas que visam integrar as relações de produção e consumo no Leste Paulista (Trommer, 2020). 



 Figura  2.  Perfil  do  produtor  (A),  da  propriedade  rural  (B),  localização  (C),  área  cultivada  (D)  e  com 
 aptidão  para  banana  (E),  sistema  de  cultivo  (F),  ocorrência  de  fauna  (G)  regeneração  vegetal  (H), 
 problemas  de  cultivo  relacionados  a  geada  (I),  vento  (J),  seca  (K),  tratos  culturais  (L),  manejo  (M)  e 
 problemas fitossanitários (N). 



 Figura  3.  Origem  das  mudas  (A),  produção  anual  (B),  contribuição  na  renda  (C),  destinos  da  produção  (D 
 e  E),  coméricio  (F),  demandas  gerais  (G)  e  por  pesquisas  (H),  nível  do  conhecimento  sobre  SAF  (I),  troca 
 de experiências (J) e integração na Rede Agroflorestal (K). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  cultivo  da  bananeira  em  SAF  é  importante  por  fortalecer  a  segurança  econômica  e  alimentar  na 
 agricultura  de  pequena  escala,  além  de  importantes  contribuições  na  restauração  ecológica  e  da  paisagem 
 no Leste Paulista. 

 A  assistência  técnica  e  as  pesquisas  sobre  o  manejo  agroflorestal  da  bananeira  são  temas  prioritários  para  o 
 investimento  público.  A  Rede  Agroflorestal  tem  papel  importante  por  promover  a  conexão  desses  atores 
 para a troca de experiências sobre o manejo agroflorestal da bananeira. 
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 Resumo 

 O  sistema  agroflorestal  sucessional  praticado  na  divisa  entre  SP  e  PR  deve  ser  considerado  nas  políticas  públicas  de 
 desenvolvimento  social  e  de  conservação  ambiental.  Enquanto  o  extrato  superior  do  dossel  ainda  não  é  dominado  pelas 
 árvores,  o  manejo,  produtos  e  processos  são  similares  a  aqueles  que  as  comunidades  realizam  histórica  e  culturalmente.  No 
 entanto,  a  partir  da  fase  arbórea  surgem  dificuldades  para  a  sustentabilidade.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  discutir  as 
 dificuldades  durante  a  fase  arbórea  e  as  oportunidades  de  ação  em  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  (PDI)  para  superá- 
 las.  Foram  realizados  mais  de  2500  dias  de  trabalho  em  campo.  Ao  longo  desse  tempo,  observou-se  as  dificuldades  e 
 oportunidades  no  desenvolvimento  da  fase  arbórea,  que  foram  anotadas.  Também  foram  aplicadas  entrevistas  semi- 
 estruturadas.  A  falta  de  uma  fonte  de  renda  significativa  durante  a  fase  arbórea  é  uma  dificuldade  que  se  destaca,  advinda 
 principalmente  de  legislações  e  políticas  públicas  inexistentes  ou  excessivamente  burocráticas  para  a  comercialização  dos 
 produtos  da  fase  arbórea,  notadamente  palmito  de  juçara  e  madeira  de  espécies  nativas.  As  oportunidades  de  PDI  estão  no 
 subsídio  para  a  construção,  junto  aos  órgãos  públicos,  de  leis  e  políticas  públicas  simplificadas,  visando  viabilizar  e  incentivar 
 a produção, e junto aos produtores, construir soluções de inovação tecnológica. 

 Palavras-chave:  Agroecologia; Políticas Públicas;  Agrofloresta; Juçara 

 INTRODUÇÃO 

 O  sistema  agroflorestal  sucessional  do  Vale  do  Ribeira  (SAFVR),  divisa  entre  SP  e  PR,  tem  como  objetivo 
 a  geração  de  renda,  sendo  a  principal  fonte  de  sustento  das  famílias  agricultoras  que  o  praticam  (Steenbock 
 et  al,  2013).  A  restauração  ecológica  não  é  seu  objetivo  principal,  mas  o  SAFVR  é  restaurador,  tanto  em 
 aspectos  ambientais  locais,  como  solo  e  diversidade  de  espécies  (Froufe  e  Seoane,  2011,  Cesar  et  al.,  2015, 
 Froufe  et  al,  2020)  quanto  em  aspectos  ambientais  no  nível  da  paisagem  (Steenbock  et  al,  2013;  Seoane  et 
 al,  2014).  Adicionalmente,  gera  justiça  social,  maior  segurança  alimentar  e  a  colocação  no  mercado  de  uma 
 grande  variedade  de  produtos  orgânicos  certificados  participativamente  (Steenbock  et  al.,  2013).  Por  todas 
 as  suas  qualidades,  a  otimização  do  SAFVR  e  o  aumento  do  número  de  áreas  com  o  seu  uso,  trazendo 
 consigo  paisagens  restauradas,  justas  e  geradoras  de  renda  deve  ser  considerada  uma  importante  meta  das 
 políticas públicas de desenvolvimento social e de conservação ambiental. 

 O  contexto  histórico  da  população  rural  do  Vale  do  Ribeira,  com  comunidades  tradicionais,  quilombolas, 
 indígenas  e  caiçaras,  facilita  a  adesão  desta  ao  SAFVR,  pois  este  tem  em  comum,  com  a  tradicional 
 agricultura  de  coivara,  paradigmas  relacionados  aos  processos  naturais  da  floresta  tropical  (Steenbock  et 
 al.,  2013).  Enquanto  o  extrato  superior  do  dossel  do  SAFVR  ainda  não  é  dominado  pelas  árvores,  que  estão 
 presentes  mas  ainda  em  porte  menor  que  as  lavouras,  o  manejo,  produtos  e  processos  são  similares  a 
 aqueles  que  as  comunidades  estiveram  histórica  e  culturalmente  realizando:  lavouras  anuais  como 
 hortaliças,  feijão  e  milho,  e  depois  mandioca,  banana  e  frutas.  No  entanto,  a  partir  de  cerca  do  sétimo  ano 
 de  implantação  do  SAFVR,  com  a  transição  e  a  permanência  das  árvores  como  dominantes  do  dossel 
 superior  do  sistema  (fase  arbórea),  surgem  dificuldades  para  o  SAFVR  manter  a  geração  de  renda  e  a 
 viabilidade financeira (Baggio et al, 2009; Steenbock et al., 2013). 

 Neste  contexto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  discutir  as  dificuldades  de  geração  de  renda  do  SAFVR 
 durante  a  transição  e  a  permanência  na  fase  arbórea  e  as  oportunidades  de  ação  em  pesquisa, 
 desenvolvimento e inovação (PDI) para superá-las. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Foram  realizados  mais  de  2500  dias  de  trabalho  em  campo  ao  longo  de  14  anos,  entre  2007  e  2021. 
 Durante  este  período,  observou-se  as  dificuldades  e  oportunidades  do  desenvolvimento  da  fase  arbórea  do 
 sistema  agroflorestal  sucessional  do  Vale  do  Ribeira.  Estas  observações  foram  anotadas  de  maneira 
 sistematizada.  Entre  2015  e  2016  foram  aplicadas  entrevistas  semi-estruturadas  com  sete  agricultores 
 considerados  informantes-chave,  abordando  este  tema,  entre  outros.  As  entrevistas  foram  filmadas  e 
 posteriormente  as  respostas  obtidas  foram  compiladas,  organizadas  e  estudadas.  Os  materiais  das 
 observações  sistematizadas  e  das  entrevistas  foi  usado  para  a  discussão  sobre  estas  dificuldades  e  as 
 oportunidades de ação em PDI para superá-las. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 m  uma  situação  hipoteticamente  ideal  (Figura  1a),  tanto  a  renda  quanto  a  restauração  do  sistema 
 agroflorestal  sucessional  do  Vale  do  Ribeira  (SAFVR)  se  manteriam  em  crescimento  ao  passar  dos  anos. 
 Na  questão  da  renda,  isto  poderia  se  dar  pelo  maior  valor  agregado  dos  produtos  a  serem  produzidos  no 
 decorrer  da  sucessão  –  primeiro,  hortaliças  e  tubérculos,  depois  frutas  e  palmito,  e  depois  frutas,  palmito  e 
 madeira.  Em  relação  à  restauração,  espera-se  que  a  fase  arbórea  do  SAFVR  proporcione,  por  muitas 
 décadas,  um  ambiente  semelhante  ao  da  floresta  tropical  e  ao  de  projetos  de  restauração  ecológica  stritu 
 sensu  bem  sucedidos  (Dehre  et  al.,  2016),  onde  a  estrutura  arbórea  do  SAFVR  e  a  dinâmica  de  clareiras, 
 naturais  ou  induzidas  por  poda  seletiva  e  redesenhos,  formem  microclimas  e  nichos  ecológicos  cada  vez 
 mais diversos, até chegar à capacidade de suporte. 

 No  entanto,  quando  o  SAFVR  entra  na  transição  para  a  fase  arbórea,  surgem  dificuldades  para  a  geração  de 
 renda  e  viabilidade  financeira,  dificuldades  essas  comuns  em  sistemas  agroflorestais  brasileiros  e  que  tem 
 como  uma  de  suas  principais  causas  os  entraves  burocráticos  e  legais  para  a  comercialização  de  produtos 
 de  origem  nativa  (Zuchiwschi  et  al.  2010;  Miccolis  et  al.,  2016).  Diferente  do  que  ocorre  para  as  fases 
 sucessionais  anteriores,  o  SAFVR  na  fase  arbórea  necessita  da  adoção  de  novas  tecnologias  e  formas  de 
 comercialização,  como  tem  acontecido  com  a  polpa  de  juçara  (  Euterpe  edulis  Martius)  (Mac  Fadden  e 
 Seoane,  2008).  Frente  a  dificuldades  legais  e  burocráticas  para  o  beneficiamento  e  comercialização  de 
 muitos  produtos,  há  um  desestímulo  para  a  geração  e  adoção  de  tecnologias  e  formação  de  mercados.  Os 
 principais  produtos  prejudicados  na  fase  arbórea  do  SAFVR  são  a  madeira  das  várias  espécies  nativas 
 (Baggio  et  al,  2009)  e  o  palmito  de  juçara,  que  tecnicamente  deve  acompanhar  a  produção  de  polpa  de 
 juçara.  O  investimento  de  mão-de-obra  e  tempo  para  praticar  um  manejo  intensivo  é  pouco  atraente  quando 
 o  SAFVR  atinge  o  porte  arbóreo  e,  então,  os  agricultores,  geralmente,  optam  por  um  ou  dois  manejos: 
 realizar  redesenho  ou  realizar  apenas  extrativismo  de  eventuais  produtos.  Estas  opções  não  são  as  ideais 
 para a restauração ou para a geração de renda. 

 O  redesenho  do  SAFVR  (Figura  1b)  é  realizado  em  várias  áreas  de  SAFVR,  através  de  um  corte  quase  que 
 total  da  vegetação,  para  o  plantio  de  um  novo  SAFVR.  Após  anos  de  manejo  restaurador  do  solo  (Froufe  et 
 al,  2011),  o  novo  SAFVR  implantado  encontra  condições  melhores  de  produção  e  geração  de  renda,  pois  é 
 possível  produzir  mais  dos  mesmos  produtos,  ou  produzir  produtos  mais  exigentes  em  relação  ao  solo.  Em 
 termos  de  sucessão  ecológica,  com  o  redesenho  o  ciclo  sucessional  é  reiniciado  na  fase  pioneira,  sem  se 
 alcançar  ali  a  riqueza  de  microclimas  e  nichos  ecológicos  advindo  de  uma  paisagem  arbórea  duradoura, 
 como  ocorre  na  floresta  tropical  do  Vale  do  Ribeira,  que  permanece  na  fase  arbórea  dezenas  de  décadas  ou 
 mais (Lima, 2007). 

 Em  várias  outras  áreas  de  SAFVR  arbóreos  se  opta  por  não  são  realizar  manejos  intensos  (figura  1c),  pois 
 se  considera  que  a  geração  de  renda  oriunda  daquela  atividade  já  não  vale  o  investimento  de  tempo  e  mão 
 de  obra.  Estes  SAFVR  ficam  sem  uma  intervenção  humana  direta,  sendo  visitados  para  esporádicas 
 obtenções  de  produtos  para  uso  na  unidade  familiar,  tais  como  palmito  de  juçara  (  E.  edulis  )  e  madeira.  A 
 sucessão  ecológica  segue  de  acordo  com  a  natureza,  resultando  com  o  passar  dos  anos  em  áreas 
 semelhantes  à  floresta  natural  em  estágio  clímax  (figura  1c).  Tais  áreas  atingem  a  desejada  restauração 
 ecológica da floresta tropical sem, no entanto, gerar renda. 

 Portanto,  a  maior  dificuldade  na  fase  arbórea  dos  SAFVR  é  a  geração  de  renda,  causada  principalmente  por 
 políticas públicas inexistentes ou excessivamente burocráticas para a comercialização do palmito de 



 juçara  e  da  madeira  de  espécies  nativas,  o  que,  por  sua  vez,  desestimula  a  construção  de  inovações 
 tecnológicas  para  a  produção,  beneficiamento  e  comercialização  destes  produtos.  Para  os  SAFVR  devem 
 ser  construídos  sistemas  de  produção  financeiramente  viáveis  para  a  fase  arbórea.  O  aumento  da  geração  de 
 renda  para  a  fase  arbórea,  com  o  consequente  aumento  de  seu  tempo  de  permanência  na  paisagem,  é 
 também  uma  oportunidade  para  aumentar  o  potencial  de  restauração  ecológica  do  SAFVR  (Seoane  et  al., 
 2012)  e  de  consolidar  a  paisagem  restaurada  como  uma  forma  de  agregação  de  valor  e  renda,  como,  por 
 exemplo, através de turismo rural. 

 Figura  1.  Trajetórias  hipotéticas  e  observadas  dos  SAFs  sucessionais  do  Vale  do  Ribeira  (SAFVR)  em 
 relação  à  geração  de  renda  e  restauração  ecológica.  Trajetória  hipotética  ideal  (a),  e  as  duas  trajetórias  mais 
 comuns,  quando  o  SAFVR  alcança  a  fase  sucessional  dominada  por  árvores:  Redesenho  (b)  e  extrativismo 
 de eventuais produtos (c). 

 Uma  oportunidade  de  ação  em  PDI  para  superar  as  dificuldades  de  geração  de  renda  na  fase  arbórea  dos 
 sistemas  agroflorestais  está  na  construção,  junto  aos  órgãos  públicos,  de  legislações  e  políticas  públicas  que 
 auxiliem  a  viabilização  da  conservação  através  do  uso  sustentável  das  espécies  nativas  madeireiras  e  não 
 madeireiras  plantadas  em  sistemas  agroflorestais,  alavancando  assim  o  mercado  de  produtos  certificados  da 
 biodiversidade  florestal.  Outra  oportunidade  está  no  incentivo  da  construção  de  tecnologias  que  otimizem 
 os  sistemas  agroalimentares  orgânicos  ou  em  transição  agroecológica.  No  caso  específico  do  SAFVR,  as 
 duas  oportunidades  são  a  construção  de  legislações  e  políticas  públicas  que  desburocratizem  e  incentivem  a 
 produção  de  palmito  de  juçara  e  de  madeira  de  nativas,  e  a  construção  de  inovações  tecnológicas  para  estes 
 produtos. 

 Cientes  destas  dificuldades  e  oportunidades  de  geração  de  renda  e  restauração  ecológica  com  justiça  social 
 advindas  de  uma  mais  longa  permanência  da  fase  arbórea  nos  sistemas  agroflorestais,  recentemente  alguns 
 estados  brasileiros  têm  inovado  em  suas  legislações  e  políticas  públicas.  Por  exemplo,  o  estado  de  São 
 Paulo  editou  a  Resolução  SMA  189/2018  (São  Paulo,  2018),  que  traz  avanços  significativos  na  abertura  de 
 caminhos  para  o  plantio,  registro,  manejo  e  comercialização  de  espécies  nativas  plantadas  (Ducatti,  2019). 
 Outro  exemplo  é  o  Rio  Grande  do  Sul,  que  apostou  na  interpretação  e  aplicação  do  já  amplo  arcabouço 
 legal  existente  e  criou  em  2013  o  procedimento  de  Certificação  Agroflorestal  de  Base  Ecológica  (Urruth, 
 2018). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  falta  de  uma  geração  de  renda  significativa  durante  a  fase  arbórea  do  sistema  agroflorestal  sucessional  do 
 Vale  do  Ribeira  (SAFVR)  é  uma  dificuldade  que  se  destaca,  advinda  principalmente  de  legislações  e 
 políticas  públicas  inexistentes  ou  excessivamente  burocráticas  para  a  comercialização  dos  produtos  da  fase 
 arbórea  notadamente  palmito  de  juçara  e  madeira  de  espécies  nativas.  Para  que  sejam  construídos  com  os 
 agricultores  do  SAFVR  sistemas  de  produção  financeiramente  viáveis  para  a  fase  arbórea,  é  importante 
 aproveitar  as  oportunidades  de  pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação  que  estão  em  subsidiar  a  construção, 
 junto  aos  órgãos  públicos,  de  legislações  e  políticas  públicas  que  desburocratizem  e  incentivem  produção 
 de palmito de juçara e de madeira de nativas junto aos 



 produtores,  e  em  construir  soluções  de  inovação  tecnológica  para  estes  produtos.  O  consequente  aumento 
 de  tempo  de  permanência  na  paisagem  da  fase  arbórea  é  também  uma  oportunidade  de  aumentar  o 
 potencial de restauração ecológica do SAFVR. 
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 Resumo 

 Para  analisar  características  associadas  à  agrobiodiversidade  mantida  por  camponeses  em  áreas  de  ocorrência  de  babaçu,  no 
 Médio  Mearim,  Maranhão,  este  estudo  registrou  a  diversidade  de  cultivares  locais  de  arroz,  milho,  mandioca  e  feijão  caupi,  as 
 principais  espécies  cultivadas  nos  roçados  tradicionais,  assim  como  a  frequência  de  espécies  frutíferas  arbóreas,  hortaliças,  e 
 plantas  medicinais  e  condimentares  presentes  em  seus  quintais.  A  partir  de  entrevistas  em  1.025  domicílios  de  207  povoados 
 rurais,  foram  registrados  36  cultivares  de  arroz,  31  de  feijão,  20  de  milho  e  35  de  mandioca.  O  acesso  a  este  material  genético 
 ocorre  sobretudo  via  produção  própria  de  sementes  (arroz:  73%,  feijão:  72%,  milho:  71%)  e  manivas  de  mandioca  (79%).  Nos 
 quintais  foram  contabilizadas  46  espécies  frutíferas  arbóreas,  29  de  hortaliças,  e  73  entre  medicinais  e  condimentares.  Em 
 média  as  famílias  cultivam  8  espécies  de  frutíferas,  3  de  hortaliças  e  4  de  medicinais/condimentares.  Oito  frutíferas  (manga, 
 caju,  goiaba,  acerola,  citros,  ata,  coco  e  banana)  foram  reportadas  em  mais  de  50%  dos  domicílios.  Quatro  hortaliças 
 (cebolinha,  coentro,  vinagreira  e  quiabo)  são  cultivadas  por  mais  de  30%  das  famílias,  o  mesmo  ocorrendo  com  seis 
 medicinais/condimentares  (pimentas  de  cheiro  e  malagueta,  cidreira,  mastruz,  capim  santo  e  boldo).  Para  melhor  compreensão 
 de  aspectos  influenciando  maior  diversidade  de  espécies  e  cultivares,  os  resultados  foram  analisados  conforme  variáveis 
 discriminantes  utilizadas  como  critérios  de  estratificação.  Tal  compreensão  subsidiará  políticas  públicas  promovendo  a 
 conservação  da  agrobiodiversidade  regional,  contribuindo  com  a  soberania  alimentar  e  reprodução  social  das  comunidades 
 agroextrativistas. 

 Palavras-chave:  agricultura familiar; babaçu; comunidades  tradicionais; roça no toco 

 INTRODUÇÃO 

 Embora  não  tenha  sido  explicitamente  mencionada  no  texto  da  Convenção  da  Diversidade  Biológica 
 (CDB),  agrobiodiversidade  foi  definida  na  5ª  Conferência  das  Partes  da  CDB,  como:  “[...]  um  termo  amplo 
 que  inclui  todos  os  componentes  da  biodiversidade  que  têm  relevância  para  a  agricultura  e  alimentação; 
 inclui  todos  os  componentes  da  biodiversidade  que  constituem  os  agroecossistemas:  a  variabilidade  de 
 animais,  plantas  e  microrganismos,  nos  níveis  genético,  de  espécies  e  de  ecossistemas,  necessários  para 
 sustentar  as  funções-chave  dos  agroecossistemas,  suas  estruturas  e  processos  (STELLA  et  al.,  2006,  p. 
 42).”  De  acordo  com  Machado,  Santilli  e  Magalhães  (2008),  o  termo  agrobiodiversidade  é  resultado  da 
 interação  de  quatro  níveis  de  complexidade:  a)  sistemas  de  cultivo;  b)  espécies,  variedades  e  raças;  c) 
 diversidade  humana;  e  d)  diversidade  cultural,  agregando  os  três  níveis  de  complexidade  relacionados  à 
 biodiversidade  (diversidade  entre  espécies,  dentro  de  espécies  e  de  ecossistemas).  Carvalho  (2013)  postula 
 que  o  camponês  permanece  capaz  de  atuar  como  guardião  da  agrobiodiversidade,  pois  “...  sabiamente, 
 sempre  exercitou  a  diversidade  de  cultivos  e  criações,  a  preservação  e  melhoria  dos  solos  e  das  matas,  a 
 diversidade  das  vidas  nas  águas,  o  convívio  antrópico  construtivo  e  respeitoso  com  a  natureza,  mesmo  nos 
 casos  de  extrativismo  restrito  e  seletivo.”  Neste  estudo,  para  analisar  as  características  associadas  à 
 agrobiodiversidade  mantida  por  camponeses  no  Médio  Mearim,  Maranhão,  registramos  a  diversidade  de 
 cultivares  locais  para  as  quatro  principais  espécies  cultivadas  nos  roçados  tradicionais  reportados  por 
 agricultores  familiares:  arroz,  milho,  mandioca  e  feijão  caupi,  assim  como  a  frequência  de  espécies 
 frutíferas  arbóreas,  hortaliças,  e  plantas  medicinais  e  condimentares.  Para  uma  compreensão  mais 
 aprofundada  de  aspectos  que  influenciam  maior  diversidade  de  espécies  e  cultivares,  os  dados  foram 
 analisados  conforme  variáveis  discriminantes  utilizadas  como  critérios  de  estratificação.  Tal  compreensão 
 poderá  assim  subsidiar  ações  e  políticas  públicas  promovendo  a  conservação  da  agrobiodiversidade 
 regional, contribuindo com a soberania alimentar e reprodução social das comunidades locais. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os  dados  analisados  neste  estudo  foram  obtidos  a  partir  de  questionário  estruturado  aplicado  a  1.025 
 domicílios de 16 municípios do Território da Cidadania do Médio Mearim, acrescidos dos municípios 



 de  Alto  Alegre  do  Maranhão  e  Peritoró.  No  estudo,  utilizou-se  o  domicílio  rural  como  unidade  de  análise. 
 Para  a  estratificação  da  amostra,  considerou-se,  a  partir  dos  dados  do  Censo  Agropecuário  (IBGE,  2006),  a 
 importância  relativa,  em  cada  município,  do  número  de  estabelecimentos  da  agricultura  familiar,  e  daqueles 
 nos  quais  registrava-se  o  extrativismo  do  babaçu.  A  estas  variáveis  foram  atribuídos  pesos  equivalentes, 
 estabelecendo-se  a  quantidade  prevista  de  domicílios  por  município,  correspondendo  a  cerca  de  3%  dos 
 domicílios  rurais  (IBGE,  2010)  e  a  6,5%  dos  estabelecimentos  agropecuários  da  área  de  estudo  (IBGE, 
 2017).  A  identificação  dos  povoados  nos  quais  seriam  realizadas  as  visitas  deu-se  por  meio  de  consulta 
 junto  a  dirigentes  dos  sindicatos  de  trabalhadores  rurais.  Considerando  a  busca  por  heterogeneidade,  o 
 número  de  domicílios  de  cada  povoado  foi  limitado  a  um  máximo  de  dez,  resultando  em  um  total  de  207 
 localidades  visitadas.  Uma  equipe  de  seis  técnicos  de  nível  médio  ou  universitários  recebeu  treinamento 
 para  aplicação  do  instrumento  de  pesquisa,  e  as  entrevistas  ocorreram  entre  agosto  e  novembro  de  2017.  Os 
 entrevistadores  receberam  orientação  para,  sempre  que  possível,  realizar  a  entrevista  com  a  presença  dos 
 dois  cônjuges.  Assim,  do  total  de  1.025  entrevistas,  32,5%  foram  respondidas  por  homens,  28%  por 
 mulheres,  e  39,5%  pelo  casal.  Os  dados  obtidos  foram  registrados  diretamente  em  dispositivos  móveis 
 (  tablets  )  nos  quais  havia  sido  instalado  um  sistema  especialmente  desenvolvido,  com  tecnologias 
 Apache/PHP  para  leitura  e  interpretação  do  código  fonte  e  MySQL  para  persistência  dos  dados.  A  estrutura 
 do  questionário,  desenvolvida  em  plataforma  web  ,  sincronizada  em  tablets  ,  permitiu 
 preenchimento  off-line  de  dados  coletados  e,  posteriormente,  sua  submissão  ao  servidor.  Após  a  conclusão 
 das  entrevistas,  os  dados  foram  consolidados  em  arquivos  .txt  e  exportados  para  programa  estatístico,  no 
 qual  procederam-se  análises  de  acordo  com  variáveis  independentes:  características  do  domicílio:  faixa  de 
 idade;  escolaridade;  identificação  étnica  (todas  em  relação  à  pessoa  responsável  pelo  estabelecimento); 
 características  do  estabelecimento:  categoria  fundiária;  área  total;  condição  econômica:  valor  do  patrimônio 
 familiar  (riqueza);  renda  monetária  mensal,  valor  de  consumo  mensal;  atividade  econômica:  tamanho  de 
 roçado;  dependência  dos  produtos  do  babaçu;  benefícios  de  programas  sociais:  Bolsa  família, 
 aposentadoria. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Cultivos anuais em roçados tradicionais 

 Dos  1.025  domicílios  entrevistados,  90%  indicaram  cultivos  anuais  associados  à  palmeira  nativa 
 babaçu  (  Attalea  speciosa  Mart.  ex.  Spreng),  com  área  média  de  1,3  ha,  totalizando  1.163  ha.  Constatou-se  a 
 predominância  do  cultivo  de  milho  (82%  dos  domicílios,  área  total  de  1.017  ha),  feijão  caupi  (67%,  606 
 ha),  arroz  (59%,  724  ha),  fava  (45%,  560  ha)  e  mandioca  (28%,  355  ha).  Foram  identificados  36  cultivares 
 de  arroz,  31  de  feijão,  20  de  milho  e  35  de  mandioca.  As  estatísticas  descritivas  da  produção  indicam  totais 
 médios  modestos  que  não  chegam  a  uma  tonelada  por  domicílio,  e  produtividade  média  que  não  supera 
 1t/ha.  Em  relação  à  origem  do  material  de  propagação,  prevalece  a  produção  própria  de  sementes  de  arroz  e 
 feijão  caupi  (73%)  e  de  milho  (71%),  assim  como  de  manivas  de  mandioca  (78%).  Quando  se  considera  a 
 obtenção  junto  a  outras  famílias  da  comunidade  ou  de  comunidades  vizinhas,  o  total  alcança  87%  para  o 
 arroz  e  95%  para  a  mandioca.  A  compra  de  sementes  no  mercado  e  a  obtenção  por  doação  do  governo 
 ocorrem  com  maior  frequência  no  caso  do  milho  (respectivamente  8%  e  9%)  e  feijão  (11%  e  8%).  O  estudo 
 identificou  a  frequência  dos  cultivos  para  subgrupos  conforme  as  variáveis  estudadas,  e  a  diversidade  de 
 cultivares  conforme  as  classes  de  cada  variável  discriminante,  sendo  utilizado  como  parâmetro  para  avaliar 
 o  grau  de  diversidade  o  quociente  entre  número  de  domicílios  em  cada  classe  e  o  número  de  cultivares 
 (quanto  maior  o  quociente,  menor  a  diversidade).  Esse  quociente  equivaleria  aos  domicílios  necessários 
 para  o  registro  de  um  cultivar  diferente.  Nos  territórios  quilombolas  observa-se  maior  diversidade  de 
 cultivares  para  as  quatro  culturas.  Em  relação  ao  arroz,  verifica-se  adicionalmente  maior  diversidade 
 relativa  em  domicílios  com  responsáveis  mais  velhos,  e  em  classes  extremas  de  tamanho  do  roçado,  renda 
 monetária  e  consumo  mensal.  Maior  diversidade  de  cultivares  de  feijão  ocorre  em  estabelecimentos 
 maiores,  cujos  responsáveis  estão  situados  nos  extremos  das  faixas  de  idade  e  se  identificam  etnicamente 
 como  brancos.  Maior  diversidade  de  cultivares  de  milho  ocorre  nos  domicílios  com  maior  nível  de 
 consumo  doméstico  e  renda  monetária,  e  em  estabelecimentos  maiores.  Em  relação  à  mandioca,  maior 
 diversidade  de  cultivares  ocorre  em  domicílios  com  responsáveis  mais  velhos,  com  maior  escolaridade  e 
 que  se  identificam  como  brancos,  que  cultivam  roçados  maiores,  possuem  áreas  maiores,  e  que  apresentam 
 maiores  valores  de  consumo  e  renda  monetária  mensal,  e  de  patrimônio.  Para  as  quatro  culturas,  menor 
 diversidade  de  cultivares  ocorre  em  domicílios  que  acessam  o  programa  Bolsa  Família,  e  naqueles  que  não 
 recebem benefício de aposentadoria. 



 Hortaliças, medicinais e condimentares e árvores frutíferas nos quintais familiares 

 Nos  quintais  agroflorestais  dos  1.025  domicílios  entrevistados  foram  contabilizadas,  além  da  palmira 
 babaçu,  46  espécies  frutíferas  arbóreas,  29  espécies  olerícolas  (denominadas  hortaliças),  e  73  tipos  de 
 plantas  condimentares  e  medicinais.  Em  média  as  famílias  cultivam  8  espécies  de  frutíferas,  3  de  hortaliças 
 e  4  de  medicinais/condimentares.  Sete  espécies  frutíferas  (mangueira,  cajueiro,  goiabeira,  aceroleira,  citros, 
 ateira  e  coqueiro)  além  da  bananeira,  foram  reportadas  em  mais  de  50%  dos  domicílios.  Quatro  hortaliças 
 (cebolinha,  coentro,  vinagreira  e  quiabo)  são  cultivadas  por  mais  de  30%  das  famílias,  o  mesmo  ocorrendo 
 com  seis  medicinais/condimentares  (pimentas  de  cheiro  e  malagueta,  cidreira,  mastruz,  capim  santo  e 
 boldo).  Dentre  as  espécies  cultivadas  em  hortas  e  registradas  com  maior  frequência,  nenhuma  é  nativa  do 
 país.  Algumas  espécies  foram  trazidas  do  continente  africano,  como  a  vinagreira  (  Hibiscus  sabdariffa  L.); 
 outras  têm  origem  na  Europa,  como  o  coentro  (  Coriandrum  sativum  L.)  e  a  mais  frequente  entre  todas,  a 
 cebolinha  (  Allium  schoenoprasum  L.).  A  abóbora  (  Cucurbita  spp.)  é  a  única  dentre  estas  espécies  que  tem 
 origem  no  continente  americano.  Algumas  espécies  condimentares  e  medicinais  informadas  pelos 
 entrevistados  são  originárias  das  Américas,  como  pimentas  de  cheiro  e  malagueta  (  Capsicum  spp.).  Apenas 
 o  jucá  (  Caesalpinia  ferrea  Mart.  Ex  Tul.),  também  conhecido  por  pau-ferro,  tem  origem  no  Brasil.  Assim 
 como  observado  na  literatura  para  outras  localidades  (Ferreira  et  al.,  2017;  Pinheiro  e  Caldas,  2012),  certas 
 espécies  medicinais  são  conhecidas  localmente  por  nomes  que  evocam  medicamentos  industrializados, 
 quando  o  efeito  desejado  pelo  uso  da  preparação  destas  é  similar  ao  do  medicamento  farmacêutico.  É  o 
 caso  de  plantas  conhecidas  por  anador  (  Alternanthera  dentara  Moench),  terramicina  (  Alternanthera 
 brasiliana  L.  Kuntze)  e  vick,  ou  vique  (  Mentha  arvensis  L.).  Já  entre  árvores  frutíferas  com  ocorrência 
 registrada  em  pelo  menos  15%  dos  domicílios  entrevistados,  apenas  o  cajueiro  (  Anacardium  occidentale 
 L.)  (74,3%)  e  a  goiabeira  (  Psidium  guajava  L.)  (69,2%)  são  nativas  do  Brasil.  A  árvore  frutífera  com  maior 
 número  de  registros  foi  a  mangueira  (  Mangifera  indica  L.)  (79,5%).  Ingazeiro  (  Inga  edulis  Mart.), 
 cirigueleira  (  Spondias  purpúrea  L.),  açaizeiro  (  Euterpe  oleracea  Mart.),  jenipapeiro  (  Genipa  americana 
 L.),  pitombeira  (  Talisia  esculenta  A.  St.  -Hil.  Radlk.)  e  pitangueira  (  Eugenia  uniflora  L.)  são  outras 
 espécies nativas mencionadas com frequência. 

 A  agrobiodiversidade  nos  quintais  foi  avaliada  com  base  no  número  de  espécies  distintas,  conforme 
 variáveis  discriminantes.  Com  relação  às  espécies  cultivadas  em  hortas,  maior  diversidade  ocorre  em 
 estabelecimentos  menores  que  5  hectares,  e  menor  número  de  espécies  em  domicílios  localizados  em 
 territórios  quilombolas,  naqueles  cujo  responsável  tem  idade  superior  a  65  anos,  e  quando  a  dependência 
 em  relação  ao  babaçu  é  muito  baixa.  Ao  analisar  espécies  medicinais  e  condimentares,  observa-se  que  há 
 maior  diversidade  em  domicílios  cujo  responsável  possui  mais  de  50  anos  de  idade,  identifica-se 
 etnicamente  como  branco,  cultiva  roças  pequenas  (de  até  0,5  hectare),  recebe  aposentadoria  e  possui 
 dependência  muito  alta  em  relação  ao  babaçu.  Contribuem  para  maior  diversidade  de  frutíferas  o  fato  do 
 responsável  pelo  domicílio  ter  idade  superior  a  65  anos,  identificar-se  etnicamente  como  branco,  residir  em 
 território  quilombola  ou  propriedade  particular,  em  estabelecimentos  maiores  que  40  ha,  ter  dependência 
 muito  alta  em  relação  ao  babaçu  e  não  receber  benefício  do  Bolsa  Família,  além  de  possuir  renda 
 monetária, patrimônio e consumo mais elevados. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A  trajetória  centenária  de  uso  e  manejo  dos  recursos  por  comunidades  camponesas  do  Médio  Mearim 
 resulta  num  sistema  que  integra  cultivos  tradicionais,  pastagens  e  palmeiras  (Porro,  2005;  Porro  e  Porro, 
 2015).  Contudo,  ainda  são  necessárias  intervenções  de  pesquisa  para  identificação  participativa  de  novas 
 práticas,  variedades  ou  arranjos  de  espécies  que  ampliem  o  potencial  deste  sistema  para  as  atuais  condições 
 ambientais  e  demográficas.  Dentre  as  demandas  identificadas  junto  a  estes  produtores  estão  o 
 desenvolvimento  de  cultivares  resilientes  de  arroz,  mandioca,  milho  e  feijão,  adaptados  à  baixa  fertilidade  e 
 ausência  de  insumos  químicos,  e  a  experimentação  com  espécies  perenes  para  sua  integração  às  palmeiras. 
 Na  medida  em  que  alternativas  tecnológicas  efetivas  sejam  viabilizadas,  a  intensificação  agrícola 
 proporcionará  maior  retorno  econômico  e  a  consequente  ampliação  da  área  destinada  à  conservação 
 florestal.  Apesar  das  inúmeras  dificuldades  enfrentadas,  há  evidências  concretas  nestas  últimas  três  décadas 
 do  protagonismo  de  produtores  e  organizações  locais  em  iniciativas  que  vêm  contribuindo  para  a 
 reconstrução  de  seus  contextos  socioambientais.  Essas  comunidades  tradicionais  envolvidas  na  produção 
 agroextrativa  centrada  na  economia  do  babaçu  detêm  um  acúmulo  de  conhecimentos  e  práticas  e,  por  sua 
 condição  de  vulnerabilidade,  justificam  maior  priorização  de  suas  demandas  por  parte  das  estruturas 
 relacionadas à pesquisa e fomento agrícola. 
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 Resumo 

 O  cultivo  de  dendê  sob  manejo  agroecológico  pode  proporcionar  melhorias  à  qualidade  do  solo  por  meio  de  aumentos  no  teor 
 da  matéria  orgânica  do  solo.  Com  isso,  nosso  objetivo  foi  avaliar  se  a  qualidade  do  solo  varia  entre  tipos  de  cultivo  de  dendê. 
 Em  2018,  coletamos  amostras  na  camada  0-5,  5-10,  10-20  e  20-30  cm  do  solo  em  dois  sistemas  de  produção  de  dendê 
 (agrofloresta  e  monocultura),  no  município  de  Tomé  Açu,  no  estado  do  Pará.  O  teor  de  MOS  foi  quantificado  pelo  método  via 
 seca  mufla  por  incineração.  Em  geral,  nossos  resultados  demonstraram  que  o  solo  da  agrofloresta  apresentou  maior  teor  MOS 
 do  que  a  monocultura  nas  camadas  0-5,  5-10  e  10-20  cm.  O  maior  teor  de  MOS  nos  sistemas  de  produção  em  agrofloresta 
 pode  ter  resultado  do  maior  aporte  de  serrapilheira  das  espécies  plantadas,  além  da  adubação  orgânica  que  ocorre  nas  áreas. 
 Podemos  concluir  que  o  cultivo  de  dendê  em  agrofloresta  apresenta  potencial  para  melhorar  a  qualidade  do  solo  por  meio  do 
 maior  teor  de  matéria  orgânica  no  solo.  Logo,  o  cultivo  de  dendê  sob  esse  sistema  pode  ser  uma  alternativa  com  maior 
 viabilidade ambiental e com potencial para melhorar a qualidade do solo. 

 Palavras-chave:  Cultivos diversificados; palma de  óleo; SAF-dendê; Manejo orgânico; Qualidade do solo. 

 INTRODUÇÃO 

 O  Estado  do  Pará,  na  Amazônia  brasileira,  é  o  maior  produtor  de  dendê  no  Brasil  (Sedap,  2021).  Nas 
 últimas  décadas,  compreendendo  o  período  de  1991  a  2013,  parte  do  avanço  do  cultivo  de  palma  de  óleo 
 ocorreu  sobre  áreas  de  florestas  primária  na  Amazônia,  o  que  pode  ter  levado  a  perdas  consideráveis  da 
 matéria  orgânica  do  solo  (MOS)  e  redução  na  biodiversidade  e  nos  serviços  ecossistêmicos  (Almeida  et  al., 
 2020). 

 A  MOS  é  um  importante  indicador  da  qualidade  do  solo.  Diminuição  ou  perdas  severas  na  quantidade  de 
 MOS  podem  degradar  a  funcionalidade  do  solo,  ou  seja,  sua  capacidade  de  fornecer  serviços 
 ecossistêmicos  essenciais,  como  armazenamento  de  carbono,  além  de  afetar  a  saúde  do  solo  (Lal,  2020). 
 No  geral,  áreas  de  florestas  e  sistemas  de  produção  conservacionistas  que  apresentam  maiores  teores  de 
 matéria  orgânica,  em  comparação  com  a  monocultura,  contribuem  para  maior  armazenamento  de  carbono 
 do  solo  (Bieluczyk  et  al.,  2020;  Gomes  et  al.,  2021)  e  melhoria  de  atributos  físicos  (Arévalo-Gardini  et  al., 
 2015) e biológicos do solo (Arévalo-Gardini et al., 2020). 

 Agroflorestas  geralmente  promovem  maior  aporte  de  matéria  orgânica  para  o  solo  do  que  sistemas  de 
 monocultura  (Guimarães  et  al.,  2014).  Os  maiores  teores  de  MOS  em  agroflorestas  se  dão  principalmente 
 pela  maior  diversidade  de  espécies  vegetais,  que,  de  modo  geral,  aportam  maiores  quantidades  de 
 serapilheira  sobre  o  solo,  e  pela  decomposição  das  raízes,  que  ocorre  em  camadas  superficiais  e  profundas 
 do  solo  (Mosquera-Losada;  Freese;  Rigueiro-Rodríguez,  2011).  Logo,  maiores  teores  de  MOS  em 
 agroflorestas  pode  garantir  maior  armazenamento  de  carbono  no  solo  e  contribuir  na  mitigação  das 
 mudanças climáticas (Kamau et al., 2020). 

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar se a qualidade do solo varia entre tipos de cultivo de dendê. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  estudo  foi  conduzido  em  cinco  propriedades  rurais  (Fazendas  1,  2  e  3:  Agroflorestas,  Fazendas  4  e  5: 
 Monoculturas)  denominadas  de  unidades  demonstrativas  do  projeto  SAF-dendê  localizado  no  município  de 
 Tomé-Açu,  região  nordeste  do  Estado  do  Pará,  Brasil.  O  clima  local  é  caracterizado  como  quente-úmido 
 (Ami),  segundo  classificação  de  Koppen  (Alvares  et  al.,  2013).  Na  região,  predomina  Latossolo  Amarelo 
 distrófico.  As  agroflorestas  eram  compostas  por  dendê  (  E.  guineenses  )  de  diversas  espécies  nativas  da 
 Amazônia  como  Theobroma  cacao  ,  Euterpe  oleracea,  Hymenaea  courbaril,  Virola  surinamensis  e 
 Tabebuia  spp.  As  agroflorestas  com  dendê  foram  conduzidas  sob  manejo  agroecológico,  com  adubação 
 orgânica  para  as  espécies  comerciais.  Os  resíduos  das  culturas,  podas  e  roçagem  foram  incorporados  no 
 sistema como parte do manejo da matéria orgânica. 

 Em  2018,  estabelecemos  ao  acaso  quatro  parcelas  medindo  30  x  30  m  na  agrofloresta  e  na  monocultura 
 para  coleta  das  amostras  de  solo.  Com  o  auxílio  de  trado  tipo  caneco,  coletamos  oito  amostras  simples 
 deformadas  de  solo  para  a  formação  de  uma  amostra  composta  por  zona  de  manejo,  conforme  descrito  em 
 Gomes et al., (2021). As coletas de solo foram realizadas nas camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm. 

 As  amostras  foram  destorroadas,  secas  ao  ar  e  peneiradas  a  2  mm.  O  teor  de  MOS  foi  quantificado  pelo 
 método  de  perda  de  massa  por  ignição  em  mufla,  conforme  metodologia  da  Embrapa  (2017).  Cinco  g  de 
 solo  foram  macerados  e  peneirados  a  80  mesh.  Em  seguida,  as  amostras  foram  mantidas  em  estufa  a  65  °C 
 por  24  horas,  e  transferidas  para  dessecador  até  esfriar.  Após  esfriamento,  houve  a  pesagem  da  massa  do 
 solo  seco  em  cadinho  de  porcelana  e  transferência  para  a  mufla.  Após  incineração  a  600  °C  por  6  horas,  foi 
 realizada  a  pesagem  do  resíduo  (solo  incinerado)  em  cadinho  de  porcelana  frio.  O  teor  de  matéria  orgânica 
 do solo foi calculado com a seguinte fórmula: 

 MOS = Ms - Mr / Ms x 1000 

 MOS:  teor  de  matéria  orgânica  do  solo,  em  g  kg  -1  ;  Ms  –  massa  do  solo  seco  em  estufa  a  65  o  C,  em  g;  Mr  – 

 massa do resíduo após incineração em mufla a 600  o  C,  em g. 

 Usamos  análise  de  variância  de  um  fator  (Anova,  p≤  0,05)  para  testar  o  efeito  dos  sistemas  sobre  o  teor  de 
 MOS  em  cada  camada  de  solo,  adotando  o  delineamento  inteiramente  casualizado.  Utilizamos  o  software 
 R v.4.0.5 (R Core Team, 2021). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  teor  de  MOS  diferiu  entre  a  agrofloresta  e  a  monocultura  nas  camadas  0-5,  5-10  e  10-20  cm  do  solo 
 (Figuras  1  A,  B  e  C).  Na  camada  20-30  cm  não  houve  diferença  entre  os  sistemas  de  produção  (Figura  1 
 D). 



 Figura  1.  Teor  de  matéria  orgânica  do  solo  (MOS)  em  sistemas  de  dendê,  no  município  de  Tome-Açu, 
 Pará. ´*` indica efeito significativo entre os sistemas e ´ns` indica efeito não-significativo. 

 Quando  comparado  com  o  sistema  de  monocultura,  os  maiores  teores  de  MOS  observado  na  agrofloresta 
 com  dendê  pode  ter  resultado  do  maior  aporte  de  serapilheira  sobre  o  solo  nesse  sistema,  bem  como  pelo 
 manejo  agroecológico  nesse  cultivo.  Estudos  reportam  que  sistemas  de  produção  diversificados  em  geral 
 tendem  a  produzir  mais  biomassa  acima  e  abaixo  do  solo  (Froufe  et  al.,  2020)  do  que  sistemas  menos 
 diversos.  No  geral,  as  agroflorestas  têm  demonstrado  efeito  positivo  (aumento)  sobre  o  teor  de  MOS 
 quando  comparados  à  monocultura,  em  função  da  maior  produção  de  serapilheira  nas  agroflorestas  (Paes  et 
 al. 2020). 

 Acreditamos  que  a  diversidade  de  espécies,  o  manejo  da  poda  e  da  adubação  orgânica  podem  ter  causado 
 os  maiores  teores  de  MOS  na  camada  0-20  cm  do  solo  da  agrofloresta  em  relação  à  monocultura  (Figura 
 1).  Ao  longo  dos  anos,  a  agrofloresta  tem  potencial  para  aumentar  o  teor  os  MOS  no  solo  (Iwata  et  al., 
 2012),  podendo  contribuir  para  melhorias  na  qualidade  física,  química  e  biológica  do  solo  (Lal,  2015).  O 
 maior  teor  de  MOS  em  agrofloresta  pode  contribuir  para  um  maior  estoque  de  carbono  do  solo  nesse 
 sistema do que em monocultura (Froufe et al., 2020; Gomes et al., 2021; Paes et al., 2020). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  dendê  cultivado  em  agrofloresta  possui  maior  potencial  de  melhorar  a  qualidade  do  solo  do  que  em 
 monocultura devido ao maior teor de matéria orgânica no solo. 
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 Resumo 

 O  uso  de  espécies  leguminosas  para  fins  de  melhoria  na  qualidade  do  solo  e  promoção  da  ciclagem  de  nutrientes  em  sistemas 
 agroflorestais  sequenciais  promove  a  entrada  de  matéria  orgânica  e  nutrientes  no  solo.  Nesse  sentido,  o  objetivo  deste  trabalho 
 foi  avaliar  a  decomposição  foliar  de  Inga  edulis  e  Sclerolobium  paniculatum  em  sistema  de  manejo  de  vegetação  de  pousio  no 
 nordeste  paraense.  O  estudo  foi  desenvolvido  em  uma  propriedade  de  agricultura  familiar,  localizado  no  município  de 
 Marapanim,  Pará  -  Brasil.  A  avaliação  da  decomposição  foliar  foi  realizada  pelo  método  direto,  onde  foram  inseridos  8g  de 
 folhas  senescentes  de  I.  edulis  em  litterbags  com  dimensões  de  20  cm  x  20  cm  e  aproximadamente  2  mm  de  malha,  os  quais 
 foram  distribuídos  de  maneira  aleatória  em  cada  uma  das  8  unidades  de  amostras  (4  por  tratamento).  As  coletas  ocorreram, 
 respectivamente,  aos  40,  60,  90  e  120  dias  após  a  distribuição  dos  sacos  de  decomposição.  Constatou-se  que  apenas  para  ingá 
 não  adubado,  a  decomposição  ocorreu  de  maneira  proporcional  ao  tempo,  onde  as  massas  remanescentes  reduziram 
 significativamente  com  o  passar  do  tempo.  Além  disso,  não  houve  diferença  estatística  entre  as  espécies  para  o  mesmo 
 tratamento.  Os  resultados  demonstraram  uma  rápida  decomposição  de  biomassa  foliar,  indicando  que  ambas  as  espécies 
 podem  ser  amplamente  utilizadas  para  a  adubação  verde.  A  semelhança  entre  os  tratamentos  demonstrou  que  a  ciclagem  de 
 nutrientes  também  não  foi  beneficiada  e  os  custos  poderiam  ter  sido  reduzidos.  Por  fim,  recomenda-se  a  ampliação  de  estudos 
 sobre o tema, sobretudo na região em questão. 

 Palavras-chave:  agricultura itinerante; sistema corte-queima;  plantio florestal 

 INTRODUÇÃO 

 A  agricultura  de  derrubada  e  queimada  ou  agricultura  itinerante  é  uma  prática  tradicionalmente  praticada 
 no  nordeste  paraense.  Considerado  um  sistema  agroflorestal  sequencial,  o  componente  florestal  interage 
 com  o  cultivo  agrícola  no  mesmo  espaço,  em  tempos  diferentes,  a  floresta  é  deixada  em  pousio  para 
 atender  a  demanda  nutricional  do  cultivo  agrícola.  Entretanto  o  uso  do  fogo  no  preparo  de  área,  nas 
 condições  atuais  de  elevada  populacional,  pressão  demográfica  e  grande  demanda  por  produção  de 
 alimentos,  tem  tornado  este  sistema  insustentável.  Alternativas  ao  uso  do  fogo  e  técnicas  que  promovam  o 
 aumento  de  biomassa  durante  o  período  de  pousio  vem  sendo  desenvolvido  na  Amazônia  Oriental 
 (RANGEL-VASCONCELOS et al, 2017; MARTINS et al, 2019). 

 O  sistema  também  possibilita  a  seleção  de  espécies  que  podem  contribuir  para  as  melhorias  edáficas  e, 
 consequentemente,  produtivas.  A  exemplo,  tem-se  as  espécies  leguminosas,  as  quais  favorecem  a 
 associação  com  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  e  favorecem  a  ciclagem  de  nutrientes  (GUARINO  et  al., 
 2018). 

 Devido  a  estas  características,  este  tipo  de  espécie  pertencente  à  família  fabaceae  tornaram-se  essenciais 
 para  a  recuperação  de  áreas  degradadas  pela  agricultura  itinerante,  tendo  em  vista  o  empobrecimento  do 
 solo  após  o  uso  do  fogo  (OLIVA,  2015).  Além  disso,  elas  são  ainda  mais  importantes  no  contexto 
 amazônico, tendo em vista a limitação nutricional dos solos do bioma. 

 Como  exemplo,  tem-se  as  espécies  Inga  edulis  Mart.  (ingá)  e  Sclerobium  paniculatum  Vogel  (tachi),  as 
 quais  são  nativas  do  bioma  e  são  amplamente  recomendadas  em  programas  de  restauração  (GUARINO  et 
 al.,  2018;  BARBOSA  et  al.,  2021).  Alguns  estudos  também  apontaram  a  importância  da  adubação  fosfata 
 para  otimizar  o  desenvolvimento  das  mudas,  independentemente  da  espécie  escolhida  (MARTINS  et  al., 
 2018),  no  entanto  é  necessário  utilizar  indicadores  de  restauração,  como  a  decomposição  foliar,  com  o 
 intuito de monitorar o ecossistema. 

 Portanto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  decomposição  foliar  de  Inga  edulis  e  Sclerolobium 
 paniculatum  em sistema de manejo de vegetação de pousio  no nordeste paraense. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Área de estudo 

 O  estudo  foi  desenvolvido  na  Comunidade  São  João  (0°56’24”  e  1°4’12”  S  e  47°34’48”  e  47°39’36”  W), 
 município  de  Marapanim,  Nordeste  do  estado  do  Pará.  O  clima  é  do  tipo  “Ami”,  com  temperaturas  médias 
 variando  de  25,5  a  26,8º  C  e  umidade  relativa  do  ar  de  80  a  89%.  A  precipitação  média  anual  é  de  2000 
 mm,  com  período  de  maior  precipitação  de  fevereiro  a  abril  e  menor  precipitação  de  agosto  a  outubro.  Os 
 solos  são  classificados  como  Argissolo  Amarelo  Distrófico  com  textura  arenosa  a  média.  A  vegetação 
 natural  é  classificada  como  Floresta  Ombrófila  Densa  (IBGE,  2012)  e  dominada  por  florestas  secundárias 
 oriundas da agricultura itinerante. 

 Delineamento experimental 

 Área  experimental  foi  delineada  em  blocos  casualizados  com  2  tratamentos:  NAD  (Enriquecimento  do 
 pousio  Inga  -  Inga  edulis  Mart.  e  tachi-branco  -  Sclerolobium  paniculatum  Vogel)  e  AD  (Enriquecimento 
 do  pousio  +  adubação  fosfatada).  Para  cada  tratamento,  4  unidades  amostrais  (UA)  (10  m  x  12  m)  foram 
 amostradas,  totalizando  8  UA’s.  As  espécies  Inga  edulis  e  Sclerolobium  paniculatum  foram  plantadas 
 alternadamente  com  espaçamento  de  2  m  x  2  m  e  1  m  x  1  m  entre  mudas  e  linhas  de  mandioca, 
 respectivamente. 

 Após  18  meses  de  enriquecimento,  foram  coletadas  folhas  senescentes  das  leguminosas  introduzidas  no 
 sistema,  com  auxílio  de  coletores  instalados  abaixo  da  copa  das  árvores.  Em  laboratório,  após  secagem  ao 
 ar,  pesou-se  aproximadamente  8  g  do  material,  o  qual  foi  armazenado  nos  litterbags  com  dimensões  de  20 
 cm  ×  20  cm.  As  bolsas  foram  distribuídas  nas  parcelas  correspondentes  aos  tratamentos,  sendo  1  bolsa  para 
 cada  espécie,  na  superfície  do  solo.  As  coletas  foram  realizadas  nos  tempos  1,  2,  3  e  4,  correspondendo  a 
 40,  60,  90  e  120  dias,  respectivamente.  O  material  foi  seco  em  estufa  a  65º  C  e  pesado  para  calcular  a 
 massa remanescente a partir do peso inicial. 

 Análise de dados 

 Os  dados  foram  submetidos  ao  teste  de  normalidade  de  Shapiro-Wilk  (p  >  0,05)  e  homocedasticidade  de 
 variância  de  Bartlett  (p  >  0,05).  A  médias  entre  os  tratamentos  foram  comparadas  por  meio  do  teste  t  de 
 Student  (p  <  0,05)  e  as  médias  de  massa  remanescente  entre  os  meses  foram  comparadas  pelo  teste  Tukey 
 (p<0,05). As análises estatísticas e gráficos foram realizadas com o auxílio do software R. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  massa  remanescente  de  I.  edulis  após  120  dias  (T4)  variou  de  4,99  ±  0,64  g  a  5  ±  0,08  g  para  os 
 tratamentos AD e NAD, respectivamente. Para  S. paniculatum  , as médias foram de 4,48 ± 0,45 g a 4,99 
 ±  0,43  g  para  os  mesmos  tratamentos,  respectivamente.  Apenas  para  ingá  não  adubado,  a  decomposição 
 ocorreu  de  maneira  proporcional  ao  tempo,  onde  as  massas  remanescentes  reduziram  significativamente 
 com  o  passar  do  tempo  (Figura  1B).  Não  houve  diferença  estatística  entre  as  espécies  para  o  mesmo 
 tratamento (t>0,05). 



 Figura  1:  Massa  remanescente  (g)  nos  litterbags  após  0,  40,  60,  90  e  120  dias  para  as  espécies  Inga  edulis 
 Mart.  e  Sclerolobium  paniculatum  Vogel.  Letras  maiúsculas  iguais  indicam  que  não  houve  diferença 
 estatística  (t  >  0,05)  para  a  mesma  espécie  entre  tratamentos.  Letras  minúsculas  representam  a  comparação 
 entre  as  massas  remanescentes  para  a  mesma  espécie  e  mesmo  tratamento  ao  longo  do  tempo.  T0=  início 
 do experimento; T1= 30 dias; T2= 40 dias; T3= 60 dias e T4= 120 dias. 

 De  maneira  geral,  a  espécie  I.  edulis  apresenta  taxas  de  polifenóis  superiores  a  outras  regiões,  dificultando 
 a  decomposição  e  a  liberação  de  nutrientes  (GUARINO  et  al.,  2018).  Por  outro  lado,  os  resultados 
 demonstraram  uma  rápida  decomposição  de  biomassa  foliar,  indicando  que  ambas  as  espécies  podem  ser 
 amplamente utilizadas para a adubação verde. 

 A  rápida  decomposição  está  associada  às  características  das  folhas  a  qual  apresenta  baixo  teor  de  lignina  e 
 por  isso  é  deteriorada  com  mais  facilidade  pelos  fungos  saprofíticos.  Alguns  autores  utilizaram  esta 
 característica  como  fonte  de  nutrientes  para  o  cultivo  de  outras  espécies  comerciais  (LIMA;  SILVA; 
 ARISON, 2021). 

 As  espécies  também  são  recomendadas  em  plantios  florestais  devido  ao  seu  rápido  crescimento  e 
 cobrimento  do  solo,  além  da  elevada  capacidade  de  resiliência  e  adaptação  às  características  adversas  de 
 solo e clima (RODRIGUES; GIULLIATI; PEREIRA JÚNIOR, 2020). 

 Neste  estudo,  a  semelhança  entre  os  tratamentos  indicou  que  apesar  dos  benefícios  que  a  fertilização  pode 
 acarretar  no  desenvolvimento  vegetal,  isso  não  implica  nos  incrementos  das  taxas  de  decomposição  foliar. 
 Dessa  maneira,  provavelmente  a  ciclagem  de  nutrientes  também  não  foi  beneficiada  e  os  custos  poderiam 
 ter sido reduzidos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este  estudo  evidenciou  a  potencialidade  do  uso  de  Inga  edulis  Mart.  e  Sclerobium  paniculatum  Vogel  no 
 enriquecimento  de  áreas  de  pousio  no  nordeste  paraense,  devido  a  potencialidade  para  a  ciclagem  de 
 nutrientes,  tendo  em  vista  a  rápida  decomposição.  A  semelhança  entre  os  tratamentos  (adubado  e  não 
 adubado)  demonstrou  que  a  adubação  fosfatada  não  confere  incrementos  nas  taxas  de  decomposição.  Por 
 fim, recomenda-se a ampliação de estudos sobre o tema, sobretudo na região em questão, tendo em 



 vista  a  necessidade  urgente  de  restauração  dos  ecossistemas  amazônicos  degradados  pela  agricultura 
 itinerante. 
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 Resumo 

 Com  a  crescente  preocupação  mundial  em  relação  ao  equilíbrio  dos  ecossistemas  e  a  produção  de  alimentos,  surge  a 
 necessidade  de  ampliar  os  conhecimentos  teórico-práticos  em  sistemas  agrícolas  alternativos,  como  os  Sistemas 
 Agroflorestais  (SAFs).  Este  estudo  teve  como  objetivo  registrar  a  entomofauna  associada  ao  SAF  Dona  Dora,  localizado  na 
 Universidade  Federal  de  Mato  Grosso,  campus  universitário  de  Sinop,  e  agrupar  os  mesmos  de  acordo  com  as  funções 
 ecológicas  e  serviços  ecossistêmicos  prestados  pelos  insetos.  Foi  realizado  o  registro  e  acompanhamento  periódico  da 
 entomofauna  através  de  inspeções  na  vegetação  e  a  cada  observação  foi  realizado  o  registro  em  planilhas  e,  quando  possível,  o 
 registro  fotográfico.  Observou-se  que  o  sistema  apresenta  uma  grande  diversidade  de  espécies  que  desempenham  diferentes 
 funções  no  ambiente,  como  a  presença  e  atividade  de  inimigos  naturais  (predadores  e  parasitóides)  das  Ordens  Hymenoptera, 
 Coleoptera  e  Hemiptera,  espécies  polinizadores  principalmente  da  família  Apidae,  dos  gêneros  Apis  e  Melipona  ,  e  muitas 
 espécies  herbívoras  como  as  vaquinhas  (Coleoptera:  Chrysomelidae),  lagartas  desfolhadoras  (Lepidoptera:  Pieridae  e 
 Nymphalidae)  e  percevejos  sugadores  (Hemiptera:  Coreidae).  No  entanto,  não  foram  registrados  surtos  populacionais  de 
 espécies herbívoras, o que demonstra um certo equilíbrio entre os diferentes grupos. 

 Palavras-chave:  Insecta; Serviços ecossistêmicos;  Predadores; Polinizadores. 

 INTRODUÇÃO 

 A  agricultura  moderna,  principalmente  a  partir  dos  anos  50,  priorizou  um  modelo  tecnológico  com  base  no 
 uso  intensivo  de  fertilizantes  químicos  de  alta  solubilidade  e  agrotóxicos  e  em  muitos  casos,  esses  insumos 
 são  utilizados  de  maneira  inadequada,  gerando  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  (KAMIYAMA  et  al., 
 2011;  ROSSET  et  al.,  2014).  Em  contraponto  a  esse  sistema,  surge  a  agroecologia,  onde  busca-se  alcançar 
 a  sustentabilidade  agrícola  por  meio  de  formas  alternativas  de  agricultura,  favorecendo  o  desenvolvimento 
 de  sistemas  de  produção  menos  prejudiciais  aos  ecossistemas  no  longo  prazo  (CAPORAL  e  AZEVEDO, 
 2011).  Nesse  sentido,  destacamos  os  Sistemas  Agroflorestais  (SAFs)  que,  segundo  Montagnini  (1992), 
 podem  ser  definidos  como  uma  forma  de  uso  e  manejo  dos  recursos  naturais,  onde  são  cultivadas  plantas 
 com  diferentes  estratos,  de  forma  simultânea  ou  em  sequência  temporal.  Essa  diversidade  vegetal  oferece 
 diferentes  tipos  de  microclimas  e  recursos  alimentares,  influenciando  diretamente  na  densidade  e 
 diversidade  da  fauna  (AZEVEDO  et  al.,  2000;  WARREN;  ZOU,  2002;  WINK,  2005).  Dentro  dessa  fauna, 
 um  dos  grupos  mais  importantes  e  responsáveis  por  grande  parte  dos  serviços  ecossistêmicos  prestados  em 
 prol  da  manutenção  do  ambiente,  são  os  insetos.  Gallo  (2002)  aponta  a  classe  Insecta  como  a  mais  evoluída 
 do  filo  Arthropoda  e,  segundo  Stork  (2018),  estima-se  que  existam  aproximadamente  5,5  milhões  de 
 espécies  de  insetos.  Em  razão  dessa  grande  diversidade,  os  insetos  desempenham  várias  funções  na 
 manutenção  dos  processos  naturais  (PRICE,  1984).  Considerando  que  o  funcionamento  dos  ecossistemas 
 naturais  e  manejados  pelo  homem  possuem  uma  relação  intrínseca  com  o  papel  ecológico  dos  insetos 
 (EHRLICH  et  al.,  1980;  BOER,  1981),  o  conhecimento  das  funções  ecológicas  desempenhadas  por  esses 
 animais  é  fundamental  para  o  desenvolvimento  de  modelos  agrícolas  sustentáveis  (DE  SOUZA  et  al., 
 2018).  Tendo  em  vista  a  importância  da  classe  Insecta  nos  agroecossistemas  e  os  inúmeros  benefícios  por 
 eles  fornecidos,  objetivou-se  nesse  trabalho  realizar  o  acompanhamento  entomológico  de  um  Sistema 
 Agroflorestal,  afim  de  identificar  as  interações  existentes  dentro  do  sistema  e  as  contribuições  ecológicas 
 resultantes. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 O  estudo  foi  desenvolvido  no  Sistema  Agroflorestal  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso,  campus  de 
 Sinop,  localizada  no  município  de  Sinop,  distante  500km  de  Cuiabá,  capital  do  Estado.  A  vegetação  na 
 Região  é  do  tipo  Floresta  Estacional  Sempre  Verde,  localizada  na  transição  entre  Amazônia  e  Cerrado,  a 
 temperatura  média  anual  varia  de  27  à  30  °C  e  o  solo  é  classificado  como  Latossolo  Vermelho  Amarelo 
 distrófico  com  textura  argilosa  (SPERA  et  al.,  2019).  O  SAF  é  uma  unidade  de  ensino-aprendizagem 
 implantada  no  Campus  em  2019  pelo  projeto  GAIA  –  Rede  de  Cooperação  para  a  Sustentabilidade, 
 compreende  uma  área  de  1000  m  2  .  A  amostragem  e  monitoramento  da  entomofauna  associada  ao  SAF, 
 vem  sendo  realizada  desde  fevereiro  de  2021,  através  da  coleta  ativa,  observação  direta  e  registros 
 fotográficos.  Para  os  predadores,  parasitoides  e  polinizadores,  é  realizada  a  inspeção  nas  plantas,  registrada 
 a  ocorrência  dos  indivíduos  encontrados  e  quando  possível  feito  o  registro  fotográfico,  tendo  em  vista  que  a 
 coleta  frequente  desses  insetos  pode  causar  impactos  negativos  nos  serviços  ambientais  prestados  por  esses 
 organismos.  Além  disso,  são  anotados  o  local  de  ocorrência  e  os  recursos  vegetais  ou  animais  utilizados. 
 Os  insetos  herbívoros,  quando  apresentam  potencial  risco  de  dano  para  as  culturas  presentes  no  sistema, 
 são  coletados  e  levados  ao  laboratório  de  Ecologia  Florestal  da  UFMT  para  identificação  em  nível  de 
 espécie,  com  o  auxílio  do  estéreomicroscópio  e  chaves  de  identificação.  Os  demais  insetos  são  registrados 
 e  identificados  em  nível  de  Ordem  ou  Família  e  separados  de  acordo  com  os  grupos  funcionais.  Esses 
 dados  de  observação  e  coleta  foram  inseridos  numa  planilha  de  registro  de  ocorrência.  Neste  estudo,  os 
 insetos  foram  separados  em  quatro  grupos:  i)  predadores;  ii)  parasitóides;  iii)  herbívoros  ou  fitófagos;  e,  iv) 
 polinizadores. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram  registradas  seis  ordens  pertencentes  a  Classe  Insecta,  Hemiptera,  Hymenoptera,  Coleoptera, 
 Lepidoptera,  Orthoptera  e  Neuroptera,  sendo  as  de  maior  ocorrência  Hemiptera,  Hymenoptera  e 
 Coleoptera.  Dos  insetos  observados,  aproximadamente  60%  dos  indivíduos  apresentaram  interações  de 
 herbivoria  e,  isso  pode  ser  explicado  pelo  fato  de  que  esta  é  a  maior  interação  planta-animal  registrada 
 (AOYAMA;  LABINAS,  2012).  Em  relação  as  especializações  alimentares  do  grupo  dos  herbívoros,  foram 
 registrados  diferentes  tipos  de  recursos  alimentares  utilizados  (Figura  1).  Insetos  sugadores  de  seiva,  a 
 exemplo  do  gênero  Leptoglossus  (Hemiptera:  Coreidae);  insetos  desfolhadores  como  as  lagartas  do 
 maracujazeiro,  Dione  Juno  Juno  (Cramer,  1779)  (Lepidoptera:  Nymphalidae),  o  besouro  amarelo  do 
 eucalipto  Costalimaita  ferrugínea  e  outras  espécies  de  Chrysomelidae  (Coleoptera),  como  as  vaquinhas.  Os 
 grupos  que  utilizam  os  recursos  florais,  como  néctar,  pólen,  resinas,  óleos  e  odores  foram  observadas 
 abelhas  e  mamangavas  da  família  Apidae  (Hymenoptera),  interação  de  carácter  mutualista,  uma  vez  que 
 ambas  as  espécies  se  beneficiam  (TOREZAN-SILINGARDI,  2012).  Também  foram  registradas  espécies 
 que  se  alimentam  de  néctar  dos  nectários  extraflorais  por  algumas  espécies  de  formigas  e  Crisomelídeos. 
 Besouros  serra-pau,  pertencentes  a  família  Cerambycidae  que,  apesar  de  serem  considerados  importantes 
 causadores  de  dano  nas  monoculturas,  algumas  espécies  se  alimentam  de  troncos  caídos,  auxiliando  assim 
 no  processo  de  decomposição  e  ciclagem  de  nutrientes  de  vegetais  que  apresentam  altos  teores  de  lignina  e 
 hemicelulose  (TRIPLEHORN  et  al.,  2011).  As  principais  contribuições  ecológicas  desenvolvidas  pelos 
 herbívoros  dentro  desse  agroecossistema  relacionam-se  ao  controle  populacional  das  espécies  vegetais  e 
 por se constituírem a base da cadeia alimentar de diversas espécies de artrópodes presentes no SAF. 

 Figura  1.  A)  Diabrotica  speciosa  (Germar,1824)  (Coleoptera:  Chrysomelidae);  B)  Dione  juno  (Cramer, 
 1779)  (Lepidoptera:  Nymphalidae);  C)  Besouro  Serra-pau  (Coleoptera:  Cerambycidae);  D)  lagartas  de 
 Dione  juno;  E)  Lagarta  de  Ascia  Monuste  (Latreille,  1819)  (Lepidoptera:  Pieridae);  F)  Chrysomelidae 
 (Coleoptera). 



 Em  relação  a  espécie  Dione  Juno,  ocorreu  uma  maior  abundância  de  indivíduos  jovens  nos  meses  entre 
 fevereiro  e  junho  e,  apesar  desta  espécie  ser  conhecida  por  causar  grandes  problemas  nas  monoculturas  de 
 maracujá,  neste  caso,  o  margaridão  atuou  como  hospedeiro  alternativo  e  um  excelente  refúgio  para  as 
 mesmas.  Verificou-se  que,  apesar  das  plantas  estarem  muito  próximas,  a  densidade  populacional  destas 
 lagartas  no  maracujá  não  chegou  a  um  terço  da  densidade  presente  no  margaridão,  evitando  possíveis  danos 
 a  cultura  do  maracujá.  Outro  grupo  que  merece  destaque  no  SAF  são  os  que  se  alimentam  em  nectários 
 extra  florais,  como  o  margaridão  e  o  maracujá  que  atraem  muitos  indivíduos,  principalmente  das  famílias 
 Formicidae,  Chrysomelidae  e  Pentatomidae.  Também  foram  observados  insetos  predadores,  como 
 Reduviidae.  Estes,  por  sua  vez,  são  responsáveis  pelo  controle  populacional  de  outros  insetos,  como 
 aqueles  que  são  considerados  potencias  agentes  causadores  de  danos.  Dentre  o  grupo  de  insetos 
 predadores,  alguns  registrados  com  maior  frequência  foram  as  joaninhas  (Coleoptera:  Chrysom  e  lidae), 
 alguns  percevejos  da  família  Reduviidae  (Hemiptera)  e  vespas  (Hymenoptera:  Vespidae),  exercendo  uma 
 intensa atividade de controle natural e regulação da densidade populacional de outras espécies. 

 Figura  2.  A)  Percevejo  do  gênero  Cosmoclopius  (Hemiptera:  Reduviidae)  predando  um  besouro  da  família 
 Chrysomelidae  (Coleoptera);  B)  Percevejo  da  família  Reduviidae  (Hemiptera)  predando  uma  joaninha 
 (Coleoptera:  Chrysomelidae);  Percevejo  da  subfamília  Asopinae  (Hemiptera:  Pentatomidae)  predando  uma 
 Dione  juno  (Lepidoptera:  Nymphalidae);  D)  Joaninha  (Coleoptera:  Chrysomelidae);  D)  Vespa 
 (Hymenoptera: Vespidae) se alimentando. 

 Outro  serviço  ecológico  extremamente  importante  e  observado  frequentemente  neste  sistema,  foi  a 
 polinização,  onde  destacaram-se,  em  termos  de  registros  de  observação,  as  abelhas  dos  gêneros  Apis  e 
 Melipona  ,  pertencentes  a  família  Apidae.  Em  relação  as  melíponas,  vale  ressaltar  que  no  SAF  da  UFMT, 
 foram  instaladas  três  colmeias  voltadas  para  a  criação  racional  de  abelhas  nativas  sem  ferrão,  aumentando, 
 consequentemente,  a  quantidade  de  indivíduos  dentro  do  sistema.  Com  a  grande  quantidade  de  abelhas  do 
 gênero  Apis  presentes  na  área  e,  logo  após  a  inserção  das  colmeias  de  melíponas,  notou-se  a  diminuição  da 
 população  de  mamangavas,  polinizadoras  do  maracujá.  Isso  pode  ter  ocorrido  em  função  de  diversos 
 fatores  ambientais,  como  o  decréscimo  nos  recursos  e  a  competição  por  recursos  alimentares  (GOULSON, 
 2003).  Entretanto,  essa  é  apenas  uma  observação  preliminar,  pois  não  foi  realizado  um  estudo  desta 
 interação. 

 Figura 3.  A) Hymenoptera; B) Nymphalidae (Lepidoptera);  C)  Melipona  sp. (Hymenoptera: Apidae); 
 D  ) Apis  sp. (Hymenoptera: Apidae). 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Verificou-se  nas  observações  e  registros  que  a  diversidade  de  insetos  no  Sistema  Agroflorestal  da  UFMT  – 
 Campus  de  Sinop,  vem  aumentando,  à  medida  que  aumenta  a  diversidade  e  complexidade  estrutural  da 
 vegetação. 

 Foram  registrados  grupos  importantes  pelos  serviços  ecossistêmicos  prestados,  como  os  predadores  e 
 parasitóides,  responsáveis  pelo  controle  natural  de  outras  espécies,  os  polinizadores  e  espécies  detritívoras 
 que auxiliam na decomposição e ciclagem de nutrientes. 

 Percebe-se  no  SAF  um  maior  nível  de  equilíbrio  ecológico,  onde  as  espécies  presentes  se  autorregulam, 
 garantindo a sobrevivência e perpetuação das mesmas. 

 É  necessário  ampliar  os  estudos  na  área,  para  quantificar  a  riqueza  e  abundância  desses  insetos  e 
 compreender  melhor  os  fatores  que  facilitam  ou  dificultam  as  interações,  sejam  elas  benéficas  ou 
 antagônicas. 
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 Resumo 

 As  florestas  amazônicas  estocam  enormes  quantidades  de  carbono.  Atualmente,  o  aumento  do  seu  desmatamento  no  Brasil 
 tem  contribuído  negativamente  para  mudanças  climáticas  em  escalas  continental  e  global.  O  município  de  São  Félix  do 
 Xingu-PA  localiza-se  em  fronteira  agropecuária  que  anualmente  registra  dentre  as  maiores  taxas  nacionais  de  desmatamento, 
 onde  a  floresta  é  convertida  principalmente  em  pastagens.  Além  do  gado,  a  economia  rural  se  baseia  na  cacauicultura, 
 predominantemente  por  agricultores  familiares  que  adotam  sistemas  agroflorestais  com  cacau  (SAF-cacau).  Com  o  mercado 
 em  alta,  o  SAF-cacau  é  apontado  como  uma  alternativa  econômica  de  baixo  carbono  para  recomposição  florestal  de  áreas  com 
 pastagens.  Este  estudo  de  caso  tem  como  objetivo  elucidar  a  capacidade  de  estoque  de  carbono  acima  do  solo  em  SAF-cacau, 
 comparado  com  pastagem  e  floresta.  Coletamos  dados  de  estrutura  da  vegetação  arbórea  para  os  três  tipos  de  uso  e  ocupação 
 do  solo  em  18  áreas,  instalando  duas  parcelas  de  10  x  100  m  em  cada  área  (3,6  ha  amostrados).  Usando  equações  alométricas, 
 nossos  resultados  demonstraram  que  o  estoque  de  carbono  estimado  para  os  SAF-cacau  nas  fases  inicial  e  secundária  de 
 sombreamento  é  de  12  e  35  vezes  superior  ao  pasto,  respectivamente.  No  entanto,  as  florestas  chegam  a  ter  mais  de  6  vezes  o 
 carbono  estocado  pelo  SAF-cacau  em  fase  secundária.  Concluímos  que  o  SAF-cacau  possui  significativo  incremento  de 
 carbono  ao  longo  dos  anos  e  pode  ser  uma  atividade  produtiva  potencial  para  recomposição  florestal  associada  a  este  serviço 
 ambiental, mas ações para proteção e conservação de florestas nativas devem ser mutuamente reforçadas. 

 Palavras-chave:  mudanças climáticas; serviços ambientais;  Amazônia Oriental; Theobroma cacao 

 INTRODUÇÃO 

 O  avanço  do  desmatamento  e  a  degradação  sobre  o  maior  maciço  de  floresta  tropical  do  mundo,  a 
 Amazônia,  provoca  emissões  de  gases  do  efeito  estufa  (GEE)  que  contribuem  para  a  crise  climática  em 
 escala  regional  e  global  (MARENGO;  SOUZA,  2018).  Considerando  que  76%  desse  bioma  está  localizado 
 no  território  nacional,  o  enfraquecimento  de  suas  ações  de  governança  e  políticas  públicas  para 
 conservação  florestal  nos  últimos  anos  é  preocupante  (PENG  et  al.,  2020),  ressaltando-se  a  necessidade  de 
 reduzir  as  emissões  de  GEE  para  cumprir  com  o  Acordo  de  Paris.  Esse  retrocesso  também  distancia  o 
 Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. 

 Em  nível  local,  São  Félix  do  Xingu-PA  é  um  território  em  fronteira  agropecuária  da  Amazônia  Oriental, 
 onde  foram  desmatados  mais  de  11  mil  km  2  nos  últimos  vinte  anos  –  média  de  642  km  2  /ano  –  liderando  o 
 ranking  municipal  de  desmatamento  (PRODES,  2021),  tendo  o  pasto  para  pecuária  bovina  como  principal 
 uso  da  terra.  Além  do  gado,  a  economia  rural  é  movimentada  pela  cacauicultura,  predominantemente,  por 
 agricultores  familiares  que  adotam  sistemas  agroflorestais  com  cacau  (SAF-  cacau).  Este  sistema  produtivo 
 normalmente  inclui  diversas  espécies  florestais,  principalmente  árvores  nativas  para  sombreamento  do 
 cacau  (BRAGA  et  al.,  2018)  e  provê  o  estoque  de  carbono,  dentre  outros  serviços  ambientais 
 (SOMARRIBA  et  al.,  2013).  Com  o  mercado  do  cacau  em  alta,  o  SAF-cacau  tem  sido  apontado  por  órgãos 
 públicos,  empresas  e  agências  de  fomento  em  múltiplos  aspectos,  seja  no  âmbito  da  bioeconomia,  da 
 recomposição  de  áreas  degradadas  ou  como  alternativa  de  produção  de  baixo  carbono.  Neste  contexto,  o 
 presente  estudo  de  caso  tem  como  objetivo  elucidar  a  capacidade  de  estoque  de  carbono  dos  SAF-cacau  em 
 comparação com pasto e floresta. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 São  Félix  do  Xingu  localiza-se  no  sudeste  do  Pará,  com  vegetação  de  florestas  ombrófilas,  2.000  mm/ano 
 de  pluviosidade  e  temperatura  média  25,4°C.  Executamos  as  atividades  em  2014,  dentro  de  pequenas 
 propriedades rurais com SAF-cacau, pasto e floresta. Diferenciamos os SAF-cacau em duas 



 fases  sucessionais,  conforme  BRAGA,  DOMENE  e  GANDARA  (2018).  A  fase  de  sombreamento  inicial 
 (SI)  compreende  áreas  com  3  a  5  anos  de  idade  e  predomínio  de  banana  e/ou  mamão,  além  de  algumas 
 árvores  com  pequeno  porte.  A  fase  de  sombreamento  secundário  (SS)  possui  6  a  13  anos  de  idade  e 
 predomínio  de  árvores  nativas.  As  áreas  de  pasto  possuem  entre  10  e  20  anos  e  algumas  árvores  dispersas. 
 As  florestas  possuem  mais  de  40  anos  (até  idade  indeterminada),  onde  normalmente  houve  retirada  de 
 madeira. 

 A  amostragem  ocorreu  pelo  método  oportunístico  não-aleatório.  Os  primeiros  agricultores  familiares  foram 
 indicados  pelo  Instituto  de  Manejo  e  Certificação  Agrícola  e  Florestal  (Imaflora)  e  os  demais  foram 
 indicados  por  estes,  seguindo  o  método  bola-de-neve.  Foram  amostradas  18  áreas:  SAF-cacau  SI  (5); 
 SAF-cacau  SS  (5);  floresta  (4);  pasto  (4).  Em  cada  área,  coletamos  os  dados  em  duas  parcelas  (10  x  100 
 m),  instaladas  aleatoriamente,  totalizando  36  parcelas  (36.000  m2).  Onde  estimamos  a  altura  total  e 
 mensuramos  a  circunferência  à  altura  do  peito  (CAP  a  1,30m)  de  todas  plantas  de  cacau  e  árvores  com 
 CAP ≥ 15 cm. Coletamos material botânico para posterior identificação no herbário MG. 

 Na  análise  de  dados,  usamos  a  média  de  quatro  equações  alométricas  (Tabela  1)  para  estimar  a  biomassa 
 acima  do  solo  (BAS)  para  cacau,  devido  a  ampla  variação  dentre  as  equações.  Os  resultados  de  BAS  foram 
 multiplicados  por  0.5  para  calcular  o  carbono  estocado  (IPCC,  2003)  e  comparados  pelo  teste 
 não-paramétrico de Conover. 

 Tabela  1.  Modelos  alométricos  para  estimar  biomassa  acima  do  solo  (BAS,  peso  seco).  DAP=  Diâmetro  à 
 altura  do  peito  (CAP/3,14;  cm);  H=  altura  total  (m);  DM=  densidade  da  madeira  (g.cm  -3  );  E=  fator 
 ambiental. 

 *d30 (diâmetro à 30 cm de altura) adaptado para DAP. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nossos  resultados  sugerem  que  o  estoque  de  carbono  acima  do  solo  aumenta  rapidamente  das  áreas  de 
 pasto  para  os  SAF-cacau  na  fase  SI  e  sucessivamente  para  SS.  Como  era  esperado,  o  baixo  número  de 
 árvores  isoladas  nas  pastagens  resultou  em  estoque  de  carbono  próximo  de  zero.  No  entanto,  nossos 
 resultados  são  limitados,  uma  vez  que  utilizamos  equações  alométricas  desenvolvidas  para  outras  regiões  e 
 não  avaliamos  o  carbono  retido  abaixo  do  solo.  Por  exemplo,  sabe-se  que  o  carbono  orgânico  estocado  no 
 solo,  tanto  em  pastagens  quanto  em  SAF-cacau,  podem  ser  equiparáveis  às  florestas,  comumente  variando 
 entre  50  e  200  ton  C  ha  -1  ,  a  depender  da  profundidade  considerada,  idade  e  o  manejo  empregado 
 (MONROE et al., 2016). 

 SAF-cacau  SI  estocou  acima  do  solo  8,69  ton  C.ha  -1  a  mais  do  que  o  pasto  e  pode  aumentar  para  mais  de 

 25,00  ton  C.ha  -1  em  poucos  anos,  conforme  demonstrado  pelo  SAF-cacau  SS  (Tabela  2).  Esse  aumento 
 corresponde  a  mais  de  12  e  de  35  vezes,  nas  respectivas  fases.  As  árvores  de  sombreamento  estocaram  84% 
 do  carbono  em  SI  e  58%  em  SS.  Sabendo  que  a  densidade  de  árvores  influencia  a  biomassa,  observamos 
 que  houve  aumento  na  densidade  do  cacau  e  uma  redução  na  densidade  das  árvores  de  sombreamento, 
 comparando  da  fase  SI  para  SS.  Este  ocorrido  se  explica  devido  às  práticas  de  manejo  empregadas  pelos 
 agricultores,  conforme  descrito  por  Braga  et  al.  (2018).  Comumente,  durante  a  transição  da  fase  SI  para  SS 
 há  o  desbaste  de  árvores  indesejadas  no  sistema  produtivo  e  há  o  replantio  do  cacau  dentro  do  espaçamento 
 pré-estabelecido de 3 x 3 m (1.111 plantas/ha). 

 Tabela  2.  Estoque  de  carbono  nos  usos  do  solo  (ton  C  ha  -1  )  e  estratificação  entre  cacau  e  árvores  de 
 sombreamento.  Letras  a,  b,  c,  d  representam  diferenças  significativas  (p-valor  <  0.05,  teste  de  Conover) 
 entre os usos do solo. 



 Os  montantes  de  carbono  acima  do  solo  obtidos  em  nossas  análises  de  SAF-cacau  estão  de  acordo  com  a 
 variação  apresentada  por  Somarriba  et  al.  (2013),  que  registraram  média  de  49  ±35  ton  C  ha  -1  .  Segundo 
 esses  autores,  a  taxa  de  acumulação  de  carbono  em  SAF-cacau  é  maior  até  15  anos  de  idade,  entre  3  e  8  ton 
 C  ha  -1  ano  -1  ,  a  partir  dessa  faixa  etária  acumula-se  entre  1  e  2  ton  C  ha  -1  ano  -1  .  A  taxa  de  acumulação  obtida 

 em  nossa  amostragem  de  SAF-cacau  é  de  2,3  ±2  ton  C  ha  -1  ano  -1  .  Portanto,  pode-se  equiparar  o  acúmulo 
 anual  de  carbono  dos  SAF-cacau  com  a  regeneração  natural  em  florestas  secundárias  na  Amazônia 
 Oriental, que são capazes de acumular aproximadamente 3 ±1 ton C ha  -1  ano  - 1  (HEINRICH et al., 2021). 

 Dessa  maneira,  destacamos  que  os  SAF-cacau  colaboram  para  mitigar  as  mudanças  climáticas  e,  de  acordo 
 com  Nobre  e  Nobre  (2020),  são  estratégias  relevantes  para  os  modelos  de  desenvolvimento  pautados  pela 
 bioeconomia.  Um  estudo  realizado  pela  Solidaridad  Brasil  (2020)  em  Novo  Repartimento-PA  demonstra 
 que o SAF-cacau funciona como sumidouro de CO  2  , contribuindo  para 
 equilibrar  o  balanço  das  emissões  de  GEE  atribuídas  à  pecuária.  Essa  capacidade  dos  SAF-cacau  reforça 
 seu  emprego  na  atual  demanda  por  estratégias  de  recomposição  florestal  (PENG  et  al.,  2020),  associada  à 
 agricultura  de  baixo  carbono,  e  viabilizar  a  regularização  ambiental  de  propriedades  rurais,  corroborando 
 com o início da chamada “Década da Restauração” das Nações Unidas (DUBEY et al., 2021). 

 Nesse  sentido,  o  estado  do  Pará  prevê  a  utilização  de  SAF-cacau  para  recomposição  de  passivos  ambientais 
 em  áreas  de  Reserva  Legal  (BRASIL,  2012;  PARÁ,  2019).  Schroth  et  al.  (2016)  estudaram  o  contexto  de 
 São  Félix  do  Xingu  e  concluíram  que  os  SAF-cacau  podem  ser  um  método  de  reflorestamento  em  áreas 
 degradadas  ou  pastagens,  capaz  de  conciliar  o  retorno  financeiro  de  uma  commodity  com  benefícios 
 socioambientais.  Os  mesmos  autores  demonstram  que  há  condições  favoráveis  (solos  férteis  e  exigências 
 legais)  para  o  ganho  de  escala  dos  SAF-cacau  no  Pará,  de  modo  a  suprir  a  crescente  demanda  de  mercado. 
 Um  dos  principais  eixos  para  essa  expansão  seria  a  rodovia  Transamazônica  (BR-230),  principal  região 
 produtora  de  cacau  no  Pará  (MENDES;  MOTA,  2016),  contribuindo  para  este  estado  alcançar  a  maior 
 produção nacional. 

 Os  sistemas  produtivos  da  nossa  amostra  estocaram  menos  carbono  do  que  as  florestas,  que  chegam  a 
 estocar  250  vezes  mais  carbono  que  o  pasto  e  19  e  6  vezes  mais  que  os  SAF-cacau  SI  e  SS, 
 respectivamente.  Estudos  indicam  que  as  florestas  amazônicas  podem  estocar  quantidades  de  carbono 
 acima  do  solo  variando  em  torno  de  110  a  230  ton  C  ha  -1  (LOARIE;  ASNER;  FIELD,  2009;  RAPPAPORT 
 et  al.,  2018),  similarmente  aos  nossos  resultados.  Considerando  as  taxas  de  acumulação  anual  de  carbono 
 em  SAF-cacau,  estima-se  que  estes  sistemas  produtivos  poderiam  levar  quase  cem  anos  para  se  equiparar 
 ao carbono estocado nas florestas. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desenvolver  sistemas  produtivos  de  base  agroflorestal  é  fundamental  para  a  Amazônia,  ressaltando  o 
 âmbito  da  bioeconomia  e  aproximando-se  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  da  ONU,  em 
 destaque  o  objetivo  13  “Ação  contra  a  mudança  global  do  clima”.  O  SAF-cacau  se  configura  como  uma 
 dessas  opções  estratégicas,  já  com  décadas  de  experimentação  em  campo.  Adicionalmente,  o  marco 
 regulatório  para  que  os  SAF-cacau  se  enquadrem  como  método  de  recomposição  da  vegetação  está  cada 
 vez  mais  difundido  em  diferentes  regiões  do  Brasil.  Porém,  considerando  o  expressivo  papel  das  florestas 
 em  prover  o  serviço  ambiental  de  estocar  carbono,  o  ganho  de  escala  de  SAF-cacau  justificado  na 
 contenção  do  aquecimento  global  deve  ser  acompanhado  de  estratégias  de  proteção  e  conservação  das 
 florestas e, prioritariamente, não deve implicar em novas áreas desmatadas. 
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 Resumo 

 A  Sabiá  (  Mimosa  caesalpiniifolia  Benth),  é  uma  leguminosa  endêmica  do  Brasil  adequada  às  condições  climáticas  mais 
 elevadas,  apresentando  benefícios  produtivos,  ecológicos,  além  do  conforto  térmico  animal.  Ao  introduzir  componentes 
 arbóreos  em  um  sistema  é  fundamental  que  seja  avaliado  a  disposição  de  nutrientes  essenciais  em  quantidade  satisfatória  a  fim 
 de  suprir  as  exigências  de  todos  os  componentes.  Portanto,  este  trabalho  teve  como  objetivo  quantificar  a  fixação  biológica  de 
 N  (nitrogênio)  da  sabiá  (  Mimosa  caesalpiniifolia  Benth)  em  sistema  agrossilvipastoril,  no  ecótono  do  Cerrado-  Amazônia.  A 
 pesquisa  foi  conduzida  na  Unidade  de  Referência  Tecnológica  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisas  Agropecuária,  unidade 
 Cocais,  em  Pindaré-Mirim  –  MA.  O  delineamento  experimental  foi  em  blocos  casualizados  com  três  repetições.  Cada  bloco 
 possuía  1  ha  que  foram  subdivididos  em  quatro  piquetes  de  0,25ha,  sendo  os  tratamentos  de  0,  100,  200  e  400  Kg/ha/ano  de 
 N.  Para  avaliação  da  sabiá  foram  derrubadas  6  árvores  por  parcelas  em  setembro  de  2020  e  realizado  a  avaliação  da  proporção 
 de  N  proveniente  da  fixação  biológica.  No  qual  o  N  total  (kg  ha  -1  )  não  teve  diferença  significativa  P>0,39.  O  tratamento 
 controle,  89,89  %  do  N  da  planta  foi  derivado  do  ar  (Ndda  %).  Na  abundância  de  δ15N  ocorreu  diferença  significativa  (P> 
 0,05),  apresentando  maior  discriminação  isotópica  (-0,72)  no  tratamento  controle.  Houve  uma  diminuição  na  fixação  da 
 absorção natural de N com aumento da dose de ureia aplicada. 

 Palavras-chave:  Adubação Nitrogenada; Forrageira;  Sabiá. 

 INTRODUÇÃO 

 Na  introdução  de  árvores  em  áreas  de  pastagens,  ou  mesmo  em  estabelecimento  de  um  sistema 
 agrossilvipastoril,  é  importante  que  sejam  disponibilizados  nutrientes  em  quantidades  adequadas  a  fim  de 
 atender  às  exigências  dos  componentes  arbóreos  e  forrageiros  (BERNARDINO  &  GARCIA,  2009).  Diante 
 disso,  Silva  (2011)  ressalta  que  para  a  escolha  do  componente  arbóreo,  é  necessário  que  sejam  realizados 
 experimentos  com  diversas  espécies,  a  fim  de  encontrar  a  que  seja  mais  promissora  e  que  mais  se  destaque 
 em  diferentes  sistemas  implantados.  Dessa  forma,  o  consórcio  de  gramíneas/leguminosas  tem  se 
 apresentado  como  alternativa  em  período  de  escassez,  uma  vez  que  as  leguminosas  podem  possuir  elevado 
 valor  nutritivo  (TERRA;  FLORENTINO,  2019).  De  acordo  com  Oliveira  et  al.  (2016)  a  Mimosa 
 caesalpiniifolia  Benth,  conhecida  como  Sabiá,  é  uma  leguminosa  endêmica  do  Brasil  e  adaptada  as 
 condições  climáticas  mais  elevadas.  Além  disso,  apresenta  outros  benefícios,  como  a  produção  de  madeira, 
 ciclagem  de  nutrientes,  alimentação  animal,  sequestro  de  carbono,  conforto  térmico  para  os  animais.  O  uso 
 de  plantas  fixadores  de  nitrogênio  (N)  é  uma  estratégia  ecológica,  sustentável  e  de  baixo  custo,  levando  em 
 consideração  que  a  disponibilidade  de  N  é  algo  limitante  e  com  alta  rapidez  de  esgotamento  na  matéria 
 orgânica.  Hungria  et  al.  (2010),  relataram  que  condições  de  altas  temperaturas  predominantes  no  país 
 aceleram  o  processo  de  decomposição  da  matéria  orgânica,  o  que  acarreta  na  rápida  perda  de  N.  A  fim  de 
 garantir  um  bom  aporte  desse  nutriente,  é  necessário  que  sejam  realizados  adição  de  compostos  ricos  em  N. 
 Quando  não  ocorre  a  interferência  humana  nesse  sistema,  a  principal  forma  de  obtenção  desse  nutriente,  é 
 por  meio  da  fixação  biológica  de  nitrogênio  (FBN)  por  via  simbiótica  de  leguminosas.  Objetivo  do  trabalho 
 foi  quantificar  a  fixação  biológica  de  N  (nitrogênio)  do  sabiá  em  sistema  agrossilvipastoril  no  ecótono  do 
 Cerrado-Amazônia. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 



 A  pesquisa  foi  conduzida  na  Unidade  de  Referência  Tecnológica  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisas 
 Agropecuária,  Unidade  Cocais,  em  Pindaré-Mirim  –  MA.  Localizada  entre  as  coordenadas  geográficas  3° 
 46’  9.12’’  S  de  latitude,  45°  30’  1.44’’  W  de  longitude  e  33  m  ao  nível  do  mar.  O  clima  da  região  é  do  tipo 
 Aw  segundo  Köppen  (1948),  com  temperatura  média  anual  de  27  ºC  e  uma  média  de  precipitação  de  2.100 
 mm  ano  -1  (INMET,  2021).  A  área  experimental  foi  estabelecida  no  ano  de  2017  em  3  ha,  contendo  em 
 média  28  palmeiras  de  babaçu/ha  (  Atallea  speciosa  Mart)  distribuidas  aleatoriamente,  plantio  da  forrageira 
 massai  (  Megathyrsus  maximus  cv.  Massai)  em  consórcio  com  o  milho  (  Zea  mays  L.)  entre  fileiras  duplas 
 de  sabiá  (  Mimosa  caesalpiniaefolia  Benth)  de  espaçamento  de  30  x  3  x  2  m.  Para  a  safra  do  milho  foi 
 utilizado 1,0 ton. ha  -1  calcário dolomítico e adubação  400 kg/ ha  -1  da fórmula (04 - 30 - 10 + Zn). 

 O  delineamento  do  experimento  foi  em  blocos  casualizados  com  três  repetições.  Cada  bloco  possuí  1  ha,  e 
 foram  subdivididos  em  quatro  piquetes  de  0,25ha.  Cada  piquete  corresponde  a  um  tratamento  da 
 combinação  do  uso  de  leguminosa  e  doses  de  adubação  nitrogenada,  portanto,  os  tratamentos  foram  0,  100, 
 200  e  400  Kg/ha/ano  de  N.  As  adubações  foram  realizadas  com  ureia,  no  período  chuvoso  nos  meses  de 
 maio,  abril,  junho  e  julho  de  2020,  sendo  distribuído  manualmente  após  cada  intervalo  de  28  dias  de 
 avaliação.  Foi  empregado  o  método  da  lotação  contínua  com  carga  variável,  conforme  metodologia 
 proposta  por  Mott  e  Lucas  (1952)  e  ajuste  de  animais  adaptado  de  Sollenberger  et  al.  (2015).  A  avaliação 
 da  sabiá  foi  realizada  em  setembro  2020,  período  seco  do  ano,  derrubando  6  árvores  por  parcelas 
 totalizando  72  árvores  para  coleta.  Foi  avaliado  a  proporção  de  N  proveniente  da  fixação  biológica,  onde  as 
 folhas  foram  secas  em  estufa  até  atingir  peso  constante  e  moídas  em  moinho  de  bola,  sucedendo  a 
 avaliação  da  proporção  de  N  fixado  simbioticamente  em  cada  fração  utilizando  à  metodologia  da 
 abundância  natural  de  15N  (FREITAS  et  al.,  2010).  As  concentrações  de  14N  e  de  15N  foram 
 determinadas  por  espectrometria  de  massa,  na  University  of  Flórida  (UF).  A  análise  estatística  utilizada  foi 
 o  PROC  MIXED  do  pacote  estatístico  SAS  ®  (  StatisticalAnalysis  System  ),  (LITTEL  et  al.,  2006).  As 
 médias de cada tratamento foram comparadas por meio do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para  o  N  total  (kg  ha  -1  )  não  ocorreu  diferença  significativa  P  (0,39)  entre  os  tratamentos  analisados  (Tabela 
 1).  No  tratamento  controle  89,89  %  do  N  da  planta  foi  derivado  do  ar  (Ndda%).  Houve  uma  diminuição  na 
 fixação  da  absorção  natural  de  N  com  aumento  da  dose  de  ureia  aplicada.  O  tratamento  com  400  kg  de 
 N/ha/ano  apresentou  uma  redução  de  38,32%  comparado  com  o  tratamento  controle,  o  que  ressalta  que 
 uma  vez  em  que  existe  uma  fonte  externa  no  nitrogênio  (ureia),  a  planta  diminui  a  fixação  biológica  na 
 tentativa de diminuir gastos de energia. 

 O  Ndda  em  kg,  o  tratamento  controle  obteve  o  dobro  (39,81kg)  de  N  derivado  do  ar  a  mais  que  o 
 tratamento  com  400  N,  reforçando  a  hipótese  de  que  uma  fonte  externa  de  N,  contribui  com  a  diminuição 
 do  processo  de  fixação  via  ao  ar.  A  absorção  de  nitrogênio  via  atmosférica  é  um  caminho  onde  ocorre 
 gastos  energéticos  para  planta  durante  o  processo.  Vieira  et  al.  (2017)  relatam  que  apesar  da  grande 
 abundância  na  atmosfera,  esse  nutriente  é  um  dos  mais  limitantes  para  o  desenvolvimento  das  plantas,  isso 
 pelo  fato  de  que  o  N2,  não  pode  ser  utilizado  por  grande  parte  dos  organismos  por  possuir  uma  ligação 
 tripla entre os átomos (N≡N), para que ocorra a quebra é necessário grande quantidade de energia. 

 Na  abundância  de  δ15N  ocorreu  diferença  significativa  (P>  0,05),  apresentando  maior  discriminação 
 isotópica,  (-0,72)  no  tratamento  controle.  Amostras  com  concentração  de  15N  menor  que  a  do  ar 
 apresentam  δ15N  negativo  (-)  (FREITAS  et  al.,  2010).  Para  variável  abundância  de  δ13C  não  ocorreu 
 diferença  significativa.  Barros  Filho  (2014)  destacou  que  em  espécies  florestais,  as  frações  permanentes 
 como  a  madeira,  podem  ser  amostradas  quanto  aos  isótopos  de  12C  e  13C,  que  reflete  em  um  histórico  de 
 maior ou menor disponibilização hídrica. 

 Tabela 1.  Concentrações de Ndda, NTotal kg ha  -1  , δ  15N e δ13C de sabiá no sistema agrossilvipastoril 
 com babaçu sob diferentes níveis de adubação nitrogenada. 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A medida em que a adubação nitrogenada (ureia) foi inserida no sistema, as leguminosas diminuíram os 
 seus gastos de energia para fazer absorção de nitrogênio de forma natural. 
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 IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO DE POLINIZAÇÃO E DA PAISAGEM PARA O 
 AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NO CULTIVO DE SOJA 
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 Resumo 

 O  Brasil  se  destaca  como  maior  produtor  de  soja  (  Glycine  max  L.  Merril)  e  a  presença  de  polinizadores,  especialmente  as 
 abelhas,  pode  contribuir  para  o  aumento  da  produção.  O  objetivo  deste  estudo  foi  identificar  se  a  polinização  auxilia  na 
 produção  de  soja,  em  termos  quantitativos  e  qualitativos,  e  relacionar  a  paisagem  ao  redor  do  cultivo  em  três  propriedades  na 
 cidade  de  Leme,  SP.  Para  avaliar  a  dependência  dos  polinizadores  sobre  o  rendimento  da  soja  montamos  dois  tratamentos  de 
 polinização  em  cada  local  de  amostragem  durante  a  floração.  Os  tratamentos  realizados  utilizaram  gaiolas  feitas  de  molduras 
 com  1  m  2  ,  cobertas  com  o  tecido  voal  para  impedir  o  acesso  dos  polinizadores  às  flores  de  soja.  Um  dos  tratamentos  excluiu 
 os  polinizadores  ao  utilizar  a  gaiola  fechada  e  o  outro  demarcou  a  área  permitindo  a  polinização  a  céu  aberto.  Dois  blocos  de 
 gaiolas  foram  posicionados  a  50  m  da  borda  da  floresta  e  os  dois  blocos  a  150  m  do  fragmento.  Armadilhas  foram  colocadas 
 perto  dos  tratamentos  para  capturar  os  polinizadores.  E  os  comportamentos  dos  animais  que  visitaram  a  flor  da  soja  foram 
 observados  atráves  de  caminhadas.  Constatamos  que  a  produtividade  da  soja  aumentou  nas  plantações  de  soja  que  estavam 
 próximas  de  áreas  naturais  e  seminaturais  maiores  e  contínuas  do  que  nas  áreas  que  estão  próximas  de  áreas  naturais  menores 
 e  descontínuas.  A  soja  é  uma  espécie  autopolinizada,  porém  a  produtividade  é  aumentada  se  as  flores  forem  visitadas  por 
 polinizadores, dessa forma é preciso conservar as áreas naturais ao redor dos cultivos. 

 Palavras-chave:  Fragmentos; serviço ecossistêmico;  Glycine max; abelhas 

 INTRODUÇÃO 

 Os  serviços  ecossistêmicos  são  benefícios  fornecidos  por  processos  ecológicos  de  forma  direta  ou  indireta 
 para  o  bem-estar  humano  (Costanza,  2017).  A  polinização  é  um  serviço  ecossistêmico  de  regulação, 
 provisão  e  cultural  (IPBES  2016;  BPBES/REBIPP  2019)  sendo  importante  para  regular  a  manutenção  e  a 
 variabilidade  genética  de  populações  de  plantas  nativas,  sustentar  a  biodiversidade,  prover  e  garantir  o 
 fornecimento  de  frutos,  sementes,  mel  e  ainda  valores  culturais  relacionados  ao  conhecimento  tradicional 
 (Pavanelo, 2019). 

 Calcula-se  que  a  polinização  relacionada  à  produção  agrícola  pode  ser  capitalizada  no  Brasil  em  um 
 montante  anual  de  US  $12  bilhões,  a  cultura  da  soja  é  responsável  por  metade  dessas  cifras 
 (BPBES/REBIPP, 2019). 

 A  soja  (  Glycine  max  (L.)  Merril)  é  uma  espécie  autógama,  com  mecanismos  que  facilitam  a 
 autopolinização,  dificultando  a  identificação  de  déficits  de  polinização,  já  que  a  cultura  consegue  produzir 
 em  níveis  economicamente  viáveis,  embora  aquém  de  seu  potencial  real,  sendo  que  algumas  características 
 das  flores  da  soja  sugerem  que  nesta  espécie  também  pode  haver  polinização  cruzada  natural  por  abelhas 
 melíferas  como  presença  de  nectários  e  néctar,  pétala  com  guia  de  néctar  bem  definido  e  visível  a 
 ultravioleta e aroma particular (Milfont, 2012). 

 Alguns  estudos  também  relacionam  a  paisagem  ao  redor  do  cultivo  como  um  fator  determinante  para 
 melhorar  a  qualidade  e  aumentar  a  quantidade  dos  frutos  e  sementes  da  soja.  Em  áreas  próximas  a 
 fragmentos  florestais  a  produção  de  soja  pode  ser  consideravelmente  maior  devido  a  disponibilidade  de 
 insetos  (principalmente  abelhas)  que  podem  auxiliar  no  processo  de  polinização.  (Klein  et  al.  2007, 
 Monasterolo  et  al.  2015,  Blettler  et  al.  2018).  Assim  como  os  serviços  de  polinização  são  positivamente 
 relacionados  à  proporção  de  habitat  natural  nas  proximidades  das  áreas  agrícolas,  a  estabilidade  e  a 
 previsibilidade  dos  serviços  de  polinização  aumentam  com  a  proximidade  e  a  ampliação  da  área  de  habitat 
 natural (Kremen, 2002). 

 Portanto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  testar  a  hipótese  que  cultivos  mais  próximos  de  áreas  naturais  podem 
 ter produção aumentada devido a maior oferta do serviço de polinização. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  realizado  em  três  propriedades  distintas:  Propriedade  Tuche,  Pepa  e  Davi,  no  município  de 
 Leme  (interior  de  São  Paulo).  Cada  propriedade  apresentou  um  tipo  de  soja:  a  propriedade  Tuche 
 apresentou  soja  tipo  Monsoy  6410,  com  plantas  baixas;  Propriedade  Pepa  o  tipo  de  soja  era  a  Brasmax 
 foco,  com  plantas  altas  e  muitas  vagens  com  muitos  grãos;  Propriedade  Davi,  soja  era  do  tipo  TMG  7067, 
 dentre as propriedades foi a que apresentou maior grão, com plantas baixas e com muitas ramificações. 

 As  áreas  foram  escolhidas  pela  proximidade  do  cultivo  de  soja  aos  fragmentos  florestais.  Armadilhas  (pan 
 traps)  foram  colocadas  para  verificar  a  riqueza  de  abelhas.  As  pan  traps  triplas  (amarela,  azul  e  branca) 
 foram  colocadas  na  margem  entre  a  plantação  e  os  fragmentos  florestais  e  dentro  do  cultivo  (50m  e  150m 
 em  relação  ao  fragmento  florestal),  totalizando  9  armadilhas  (3  de  cada  cor).  As  armadilhas  foram 
 instaladas  às  9:00  até  às  17:00.  Para  avaliar  as  características  comportamentais  dos  visitantes  e 
 polinizadores,  observamos  os  comportamentos  dos  animais  que  visitaram  a  flor  da  soja  durante  caminhadas 
 pelo  campo.  As  propriedades  foram  amostradas  em  três  momentos:  25%,  50%  e  75%  do  cultivo  em 
 floração. 

 Para  verificarmos  a  importância  dos  visitantes  florais  na  produção  de  frutos  e  sementes  realizamos  dois 
 tratamentos  em  cada  propriedade:  1)  Exclusão  dos  polinizadores:  parcelas  de  1  m  2  cercadas  por  molduras 
 semelhantes  a  gaiolas  e  cobertas  com  voal,  impedindo  os  polinizadores  de  acessarem  as  flores  de  soja  e  2) 
 Controle:  polinização  aberta,  com  parcelas  de  1  m  2  ,  sem  o  uso  de  voal,  permitindo  acesso  para  visitantes 
 florais.  Após  o  período  de  floração  verificamos  o  número  de  frutos  e  sementes  por  1  m²,  o  número  de 
 sementes por vagem e o peso das sementes. 

 Para  avaliar  a  importância  dos  fragmentos  florestais  no  suprimento  de  polinizadores  para  as  plantações  de 
 soja,  em  cada  área  utilizamos  os  mesmos  tratamentos  de  exclusão  dos  polinizadores  e  polinização  aberta, 
 mas  estes  foram  dispostos  a  50  m  e  a  150m  em  relação  ao  fragmento  florestal.  A  distância  entre  os 
 tratamentos  foi  de  100  m,  formando  um  quadrado  (Figura  1).  As  análises  foram  feitas  através  de  modelos 
 lineares mistos generalizados e os gráficos produzidos utilizaram o RMarkdown. 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  principais  visitantes  florais  são  abelhas,  borboletas  e  percevejos,  esses  foram  observados  contactando  os 
 elementos  reprodutivos  das  plantas,  ou  seja,  podem  ser  considerados  polinizadores.  Os  animais  que  foram 
 coletados  nas  armadilhas  (pan  traps)  ainda  estão  sendo  identificados  e  comparados  as  fotos  tiradas  durante 
 as caminhadas pelo campo. 

 Vários  estudos  mostram  que  a  abelha  do  mel  é  uma  das  mais  abundantes  no  cultivo  de  soja  (Delaplane  e 
 Mayer  2000  ;  Zelaya,  2017),  sendo  eficiente  para  polinizar  diferentes  variedades  de  soja  (Milfont  et  al. 
 2013;  Blettler  et  al.  2018),  mas  novos  estudos  revelam  que  insetos  nativos,  como  abelhas  nativas  (Milfont 
 et  al.  2013  ;  Fujita  et  al.  1997  ;  Monasterolo  et  al.  2015  ;  Santos  et  al.  2013  )  e  Diptera,  Coleoptera  (Santos  et 
 al.  2013  ; Fagúndez et al.  2016  ) e Lepidoptera são  importantes no cultivo de soja (Garibaldi et al. 2021). 

 Com  relação  à  importância  dos  polinizadores  para  produção  de  frutos  e  sementes  observamos  que  a 
 variedade  TMG  7067  (propriedade  Davi)  apresentou  maior  quantidade  de  sementes  no  tratamento  aberto 
 (Figura  2A).  Na  variedade  Monsoy  6410  (propriedade  Tuche)  e  Brasmax  foco  (propriedade  Pepa)  a 
 diferença  entre  tratamentos  foi  menor,  mas  o  tratamento  de  polinização  aberta  ainda  demonstrou  maiores 
 valores  em  comparação  ao  tratamento  fechado  (Figura  2A).  Assim  é  evidente  que  nos  tratamentos  com 
 polinização  aberta  ocorre  maior  formação  de  sementes  do  que  nos  tratamentos  de  exclusão  de 
 polinizadores  (Figura  2A).  Ao  analisarmos  o  peso  médio  das  sementes  em  gramas  em  comparação  ao 
 tratamento  aberto  e  fechado  (Figura  2B),  percebemos  que  o  tratamento  aberto  apresenta  maior  peso  médio 
 das  sementes,  possivelmente  isso  ocorre  devido  ao  maior  número  de  sementes  oriundas  do  tratamento 
 aberto,  o  que  representa  ganho  de  produtividade  aliado  a  polinização.  Em  relação  ao  peso  seco  das  plantas, 
 esse  foi  maior  no  tratamento  aberto  (Figura  2C).  A  comparação  entre  peso  seco  das  plantas  e  o  tratamento 
 aberto  (Figura  2C)  revela  que  as  plantas  se  desenvolvem  mais  ao  estarem  fora  das  gaiolas,  sem  a  presença 
 do  voal,  esse  resultado  pode  significar  que  as  plantas  se  desenvolveram  mais  na  ausência  da  gaiola.  O 
 número  de  sementes  é  maior  conforme  aumenta  o  peso  seco  da  planta,  principalmente  nos  tratamentos 
 abertos,  ou  seja,  temos  plantas  maiores  com  mais  sementes  que  também  são  mais  pesadas  do  que  no 
 tratamento  fechado  (Figura  2B  e  2C).  Analisando  as  distâncias  em  relação  à  produção,  podemos  perceber 
 que  os  tratamentos  abertos  em  relação  aos  fechados  apresentam  melhor  produtividade  (Figura  2A,  2B  e 
 2C). 

 Segundo  o  estudo  de  Garibaldi  et  al.  2021,  a  produção  de  soja  pode  se  beneficiar  com  o  manejo  de 
 polinizadores  aliados  a  políticas  de  controle  da  expansão  agrícola,  auxiliando  a  restauração  de  ambientes 
 sem  prejudicar  a  produção  de  soja,  como  também  pudemos  analisar  com  nossos  dados,  onde  a 
 produtividade é maior ao termos os polinizadores na área. 

 Com  relação  à  importância  dos  fragmentos  florestais  para  produtividade  do  cultivo  de  soja,  o  tratamento  a 
 50  m  do  fragmento  florestal  apresentou  pouca  diferença  na  quantidade  de  sementes  formadas  em  relação  ao 
 tratamento  a  150  m,  no  tratamento  aberto  (Figura  2A).  Nos  tratamentos  com  polinização  aberta  as  sementes 
 apresentam  maior  peso,  mas  é  importante  mencionar  que  não  houve  diferença  significativa  em  relação  às 
 distâncias  da  área  de  vegetação  natural  (Figura  2B).  Em  relação  ao  peso  seco  das  plantas,  esse  foi  maior  no 
 tratamento  aberto  a  150  metros  da  vegetação  nativa  (Figura  2C).  O  tratamento  aberto  à  150  m  apresentou 
 sementes  mais  pesadas  em  relação  à  distância  de  50  m  (Figura  2B).  No  tratamento  fechado,  a  distância  de 
 50  m  apresenta  resultados  melhores  que  150  m  (Figura  2A,  2B,  2C).  Os  resultados  das  distâncias  podem 
 ser  explicados  pelo  tipo  de  inseto  na  região,  se  esses  polinizadores  voam  mais  longe  naturalmente  para 
 forragear,  a  distância  de  150  metros  pode  ter  sido  pequena  para  esses.  É  preciso  mais  estudos  em  relação  a 
 distância,  já  que  os  polinizadores  são  afetados  por  diversos  fatores  presentes  na  paisagem,  especialmente 
 nas  paisagens  agrícolas,  sendo  que  as  repostas  das  abelhas  aos  impactos  podem  ser  influenciadas  pelo 
 bioma em que essas se encontram (Kennedy et al. 2013). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nosso  estudo  demonstra  que  há  várias  espécies  de  animais  que  visitam  e  polinizam  o  cultivo  de  soja,  entre 
 eles  borboletas,  abelhas  e  percevejos.  Os  polinizadores  proporcionam  o  aumento  da  produtividade  no 
 cultivo  de  soja,  pois  aumenta  o  número  e  o  peso  das  sementes.  A  distância  do  cultivo  em  relação  ao 
 fragmento  florestal  aparentemente  não  afeta  a  produtividade  do  cultivo,  pois  os  polinizadores  apresentam 
 capacidade de voo maior do que as distâncias determinadas para a montagem dos experimentos. 
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 Resumo 

 A  sensibilidade  da  fauna  edáfica  aos  diferentes  sistemas  de  manejo  depende  do  quanto  determinada  prática  pode  ser 
 considerada  sustentável  ou  não,  no  que  se  refere  à  qualidade  do  solo.  Desse  modo,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a 
 comunidade  da  mesofauna  edáfica  em  três  sistemas  de  produção  de  café:  sistema  agroflorestal,  consórcio  café  com  banana  e 
 monocultivo,  utilizando  como  referência  um  fragmento  de  floresta  nativa.  A  área  de  estudo  está  localizada  no  município  de 
 Planalto  (BA).  A  amostragem  da  mesofauna  foi  realizada  pelo  método  do  funil  de  Berlese-Tullgren  modificado.  Foram 
 estimadas  as  densidades,  riqueza  total,  riqueza  média  e  índices  de  diversidade  de  Shannon  e  de  Pielou.  O  SAF  promoveu 
 maior  riqueza  e  favoreceu  a  ocorrência  de  organismos  detritívoros/decompositores  e  predadores  da  mesofauna  do  solo, 
 quando  comparado  aos  sistemas  produtivos,  indicando  que  o  sistema  proporciona  um  ambiente  mais  equilibrado,  favorecendo 
 o desenvolvimento de diferentes grupos, maior oferta de alimentos e microclima mais favorável. 

 Palavras-chave:  Fauna edáfica; SAF; Organismos 

 INTRODUÇÃO 

 O  café  é  uma  das  principais  culturas  agrícolas  do  Brasil,  compondo  uma  área  total  de  aproximadamente  2,2 
 milhões  de  hectares  cultivados  no  ano  de  2018,  com  destaque  para  a  espécie  Coffea  arabica  ,  que  representa 
 79%  da  produção  (IBGE,  2021).  Esta  cultura  é  amplamente  difundida  no  estado  da  Bahia  e  de  fundamental 
 importância para o desenvolvimento econômico e social da região. 

 Diversos  autores  destacam  que  a  adoção  de  sistemas  agroflorestais  proporciona  efeito  positivo  nos 
 atributos  biológicos  do  solo  (Silva  et  al.,  2011;  Cunha  et  al.,  2014).  Esses  sistemas  podem  estimular  a 
 colonização  da  fauna  (Martins  et  al.,  2019)  ou  ainda  o  aumento  da  sua  diversidade,  como  resultado  da 
 diversificação  de  espécies  que  proporciona  um  ambiente  mais  heterogêneo  para  os  seres  vivos  que  vivem 
 no solo, além de uma maior entrada de serapilheira mais rica em nitrogênio (Sales et al., 2018). 

 A  sensibilidade  da  fauna  edáfica  aos  diferentes  sistemas  de  manejo  depende  do  quanto  determinada  prática 
 pode  ser  considerada  sustentável  ou  não,  no  que  se  refere  à  qualidade  do  solo  (  Correia,  2002  ).  Por  ser 
 sensível  e  reagir  rapidamente  às  mudanças  provocadas  por  atividades  antrópicas  e  naturais,  a  comunidade 
 da  fauna  edáfica  (estrutura,  diversidade  e  presença  de  grupos  específicos)  pode  ser  utilizada  para  indicar  a 
 qualidade do solo e avaliar o nível de sustentabilidade de sistemas de produção (  Silva et al., 2011  ,  2012  ). 

 Alguns  grupos  da  fauna  incluem  organismos  com  tamanho  entre  0,2  a  2  mm  de  comprimento,  que  são 
 nomeados  como  mesofauna  (Berude  et  al.,  2015).  Esses  grupos  desenvolvem  principalmente  funções 
 detritívoras  e  predatórias  nas  teias  tróficas  na  serapilheira  e  no  solo,  sendo  de  fundamental  importância 
 para  a  manutenção  da  produtividade  do  ecossistema.  Essas  funções  ecológicas  podem  ser  associadas  a 
 diversos  processos  como  a  ciclagem  de  nutrientes,  o  revolvimento  do  solo,  a  incorporação  de  matéria 
 orgânica e o controle biológico de pragas do solo (Melo et al. 2009). 

 Desse  modo,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  comunidade  da  mesofauna  edáfica  em  três  sistemas  de 
 produção  de  café:  sistema  agroflorestal,  consórcio  café  com  banana  e  monocultivo,  utilizando  como 
 referência um fragmento de floresta nativa. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 
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 O  presente  estudo  foi  conduzido  no  distrito  de  Lucaia,  município  de  Planalto,  estado  da  Bahia.  A  região 
 apresenta  clima  tropical  de  altitude  (Cwb,  segundo  classificação  de  Köppen),  com  altitude  média  de  943 
 metros,  temperatura  média  anual  de  19,2  °C  e  pluviosidade  média  anual  de  750  mm,  com  estação  seca  de 
 maio a setembro. 

 Foram  avaliados  três  sistemas  produtivos  de  café  e  uma  vegetação  nativa:  (1)  SAF  –  sistema  agroflorestal 
 Coffea  arábica  x  Grevilea  robusta  ,  com  área  de  1  ha,  espaçamento  3,5  x  3,5  m  (entre  árvores)  e  1,5  x  2,5  m 
 (entre  cafeeiros),  com  idade  de  17  anos;  (2)  CB  –  Coffea  arabica  consorciado  com  banana,  com  área  de  5,3 
 ha,  espaçamento  1,5  x  4,0  m  (entre  cafeeiros)  e  1,0  x  16,0  m  (entre  bananeiras)  e  17  anos  de  idade 
 (incluindo  uma  poda  drástica  do  café  aos  oito  anos  de  idade);  (3)  CM  –  Coffea  arábica  em  monocultivo, 
 com  área  de  6  ha,  espaçamento  1,5  x  2,5  m  e  15  anos  de  idade  (incluindo  duas  podas  drásticas);  (4)  FN  - 
 floresta  nativa  (Floresta  Estacional  Semidecidual)  em  estágio  médio  de  regeneração,  utilizada  como 
 referência. 

 O  solo  das  áreas  de  estudo  é  classificado  como  Latossolo  Amarelo  Distrófico.  As  coletas  de  solo  foram 
 realizadas  na  camada  0-10cm,  em  fevereiro  de  2020.  Em  cada  área  foram  lançadas,  de  forma  aleatória, 
 quatro  parcelas  com  dimensões  de  20  x  20  m  e  em  cada  parcela  foram  definidos  dois  pontos  de 
 amostragem,  totalizando  oito  pontos  por  sistema  estudado.  Os  dados  obtidos  foram  utilizados  para  obter 
 uma média de cada parcela. 

 Para  extração  da  mesofauna  edáfica  utilizou-se  a  metodologia  do  funil  de  Berlese-Tullgren  modificado 
 (Aquino  et  al.,  2008).  As  amostras  de  solo  foram  colocadas  em  funis  e  submetidas  à  luz  e  calor  de 
 lâmpadas  incandescentes  de  20W  por  sete  dias,  com  objetivo  dos  organismos  se  deslocarem  para  a  parte 
 inferior  do  funil,  caindo  em  uma  solução  de  álcool  70%.  Os  invertebrados  foram  identificados,  contados  e 
 separados em nível de grupo taxonômico de acordo com Dindal (1990). 

 Foi calculada a riqueza total, a riqueza média e os índices de Shannon-Weaver (  H’  ) e de equabilidade  de 
 Pielou (  J  ) (ODUM; BARRETT, 2011). 

 Os  dados  obtidos  para  a  mesofauna  do  solo  foram  testados  quanto  à  homogeneidade  (teste  de  Bartlett  a 
 5%)  e  normalidade  (teste  de  Kolmogorov-Smirnov  a  5%).  Após  verificar  a  não  normalidade  e 
 homogeneidade  dos  dados,  adotou-se  o  teste  não  paramétrico  de  Kruskal-Wallis  a  5%  de  significância,  para 
 comparação de médias. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Considerando  os  sistemas  estudados,  foram  registrados  208,63  ind  cm³,  distribuídos  em  17  níveis 
 taxonômicos,  verificando-se  diferenças  significativas  entre  os  sistemas  estudados  (Tabela  1).  Os  resultados 
 de  densidade  e  riqueza  média  evidenciaram  diferenciação  do  SAF,  que  foi  superior  aos  demais  sistemas. 
 No  entanto,  foi  possível  notar  valores  menos  expressivos  de  riqueza  média  e  índices  de  Shannon  e 
 equabilidade de Pielou no CM, em comparação aos demais sistemas. 

 Tabela  1.  Abundância,  riqueza  e  índices  de  Shannon  e  de  Pielou  da  comunidade  da  mesofauna  edáfica  em 
 três sistemas produtivos de café e floresta nativa, no município de Planalto, Bahia, Brasil. 



 Os  maiores  resultados  de  densidade  e  riqueza  no  SAF  em  relação  aos  demais  sistemas,  sugere  que  esse 
 sistema  favoreceu  o  estabelecimento  da  mesofauna  edáfica,  provavelmente  por  ser  composto  por  mais  de 
 uma  espécie.  Indicando  que  esse  sistema  oferece  condições  mais  propícias  ao  desenvolvimento  dos 
 diferentes  grupos  de  organismos  edáficos  e,  consequentemente,  melhores  condições  para  a  sobrevivência 
 desses  organismos.  Sistemas  mais  conservacionistas,  como  os  SAFs,  em  virtude  da  presença  do 
 componente  arbóreo  e  semelhança  com  sistemas  naturais  em  estrutura  e  diversidade  podem  proporcionar 
 condições  favoráveis  à  fauna  invertebrada  do  solo  (Barros  et  al.,  2008).  Dentre  estas  condições,  o  acúmulo 
 de  matéria  orgânica  nas  camadas  mais  superiores  do  solo  influencia  positivamente  a  densidade  e  riqueza  de 
 grupos da fauna (Aquino; Correia; Alves, 2006). 

 Os  resultados  menos  expressivos  de  riqueza  média,  H’  e  J  no  sistema  CM  podem  ter  relação  com  a  maior 
 incidência  do  táxon  Acari  em  detrimento  aos  demais  grupos.  Isso  demonstra  que  um  maior  número  de 
 indivíduos  não  implicou  necessariamente  em  aumento  da  diversidade  associada  a  este  sistema.  Segundo 
 Walker  (1989),  quanto  maior  a  densidade  de  fauna  em  determinada  cobertura  vegetal,  maior  será  a  chance 
 de algum grupo estar predominando e, portanto, reduzindo a equabilidade. 

 Os  grupos  mais  representativos  em  todos  os  sistemas  foram  Acari  e  Collembola  (Entomobryomorpha, 
 Poduromorpha  e  Symphypleona).  A  dominância  dos  grupos  Acari  e  Collembola  é  esperada,  uma  vez  que 
 estes  são,  em  geral,  os  organismos  mais  abundantes  da  mesofauna  do  solo  e  juntos  desempenham  papel 
 primordial  na  melhoria  da  fertilidade  do  solo,  na  atividade  microbiana  e  no  controle  de  pragas  (Berude  et 
 al.,  2015).  Os  colêmbolos  são  a  base  alimentar  de  uma  grande  variedade  de  outros  organismos  e  por  isso 
 sua  presença  favorece  a  diversidade  do  ecossistema  (  Baretta  et  al  .,  2011  ).  Nossos  resultados  são 
 corroborados  pelos  de  Sales  et  al.  (2018),  que  também  estudando  a  fauna  edáfica  em  sistema  agroflorestal  e 
 em  monocultivo  de  café,  observaram  que  o  grupo  Acari  foi  o  que  apresentou  maior  densidade  de 
 indivíduos em ambos nos dois sistemas. 

 A  maior  abundância  da  ordem  Chilopoda  no  SAF  e  na  FN  e  da  ordem  Araneae  no  SAF,  deve  estar 
 relacionada  à  menor  quantidade  e  diversidade  de  recursos  disponíveis  nesse  sistema.  Por  serem  predadores, 
 esses  organismos  dependem  da  ocorrência  de  outros  organismos,  que  é  condicionada  pelas  condições  do 
 ambiente  e  disponibilidade  de  alimento.  Nesse  sentido,  a  presença  de  predadores  nesses  sistemas  pode  ser 
 atribuída a tendência de maior abundância de alguns grupos (Machado et al., 2015; Begon et al. 2005). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-50982019000200632&B2


 O  SAF  promoveu  maior  riqueza  e  favoreceu  a  ocorrência  de  organismos  detritívoros/decompositores  e 
 predadores  da  mesofauna  do  solo,  indicando  que  o  sistema  proporciona  um  ambiente  mais  equilibrado, 
 com maior oferta de alimentos e microclima mais favorável aos organismos edáficos. 
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 Resumo 

 As  árvores  nos  centros  urbanos  conferem  diversos  benefícios  ambientais  e  sociais,  corroborando  para  a  melhoria  e  qualidade 
 de  vida  das  cidades  e  de  seus  habitantes,  além  de  embelezar  o  ambiente.  O  plantio  desordenado  nessas  áreas  ocasiona  a 
 utilização  de  espécies  não  adequadas  e  que  podem  vir  a  causar  problemas  como  danos  nas  estruturas  físicas  das  cidades, 
 competição  com  as  espécies  nativas  e  risco  de  invasão  biológica  dos  ecossistemas  próximos.  Dessa  forma,  esse  trabalho  teve 
 como  objetivo  realizar  o  levantamento  florístico  das  espécies  exóticas  utilizadas  na  arborização  urbana  do  município  de 
 Colonia  Leopoldina  no  estado  de  Alagoas.  As  árvores  foram  identificadas  pelo  método  de  inventário  de  caráter  quantitativo 
 do  tipo  censo,  percorrendo  a  cidade  para  realizar  a  contagem  dos  indivíduos  para  realizar  a  posterior  classificação  botânica  das 
 mesmas.  No  levantamento  foram  identificados  193  indivíduos  exóticos,  distribuídos  em  20  espécies.  Foi  observado  que  a 
 arborização  do  município  é  de  maioria  exótica,  o  que  pode  ser  atribuído  à  falta  de  legislação  que  regulamente  a  prática, 
 fazendo  com  que  a  própria  população  busque  realizar  o  plantio,  evidenciando  a  arborização  deficiente  no  local.  Dessa  forma,  é 
 necessário a criação de um projeto de arborização urbana que possa melhorar a qualidade de vida da população. 

 Palavras-chave:  Levantamento de espécies, zona urbana,  levantamento florístico. 

 INTRODUÇÃO 

 A  arborização  urbana  visa  harmonizar  os  componentes  naturais  com  os  elementos  construídos  dentro  de 
 uma  cidade  (BORBA,  2006),  assim,  é  fundamental  que  ocorra  a  implantação  de  projetos  de  arborização 
 urbana  para  que  esse  equilíbrio  ocorra  através  do  planejamento.  Segundo  Martins  Neto  et  al.  (2016)  a  falta 
 de  planejamento  também  contribuiu  para  a  introdução  de  espécies  que  não  possuem  características 
 desejadas  para  a  arborização  urbana.  Entre  as  espécies  introduzidas  nas  cidades,  ocorreu  a  implantação 
 excessiva de espécies exóticas à flora brasileira. 

 A  utilização  de  espécies  exóticas  nas  vias  públicas,  ocasiona  competição  com  as  espécies  nativas,  risco  de 
 invasão  biológica  dos  ecossistemas  próximos,  além  de  problemas  toxicológicos  e  na  danificação  das 
 estruturas  viárias  (ZENNI  e  ZILLER,  2011).  A  maioria  das  prefeituras  brasileiras  não  se  preocupam  na 
 elaboração  de  planejamento  para  a  arborização,  deixando  os  moradores  escolherem  a  espécies  a  serem 
 plantadas (SILVA et al., 2008), onde sem o conhecimento técnico, a população introduz qualquer espécie. 

 Para  o  planejamento  da  arborização  urbana  é  necessário  que  as  árvores  sejam  escolhidas  de  forma 
 adequada  para  que  cumpram  seu  papel  a  curto,  médio  e  longo  prazo  (OLIVEIRA  et  al.,  2017).  Segundo 
 Trichez  (2008)  esse  planejamento  também  inclui  se  manter  dentro  dos  objetivos  propostos  e  não  atropelar 
 as  funções  ou  papéis  que  a  árvore  desempenha  no  meio  urbano,  levando  em  consideração  critérios 
 técnico-científicos para a composição da arborização local de forma ideal. 

 Diante  do  exposto  este  presente  trabalho  teve  como  objetivo  realizar  o  levantamento  florístico  das  espécies 
 exóticas utilizadas na arborização urbana do município de Colonia Leopoldina-AL. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Caracterização da área de estudo 
 O  estudo  foi  realizado  na  cidade  de  Colonia  Leopoldina,  localizada  na  Zona  da  Mata  do  estado  de  Alagoas, 
 possuindo  área  Territorial  de  207,935  km²,  população  estimada  de  21.818  pessoas  e  densidade  demográfica 
 de  96,29  hab/km²  de  acordo  (IBGE,  2017).  O  clima  em  Colônia  Leopoldina  é  tropical  apresentando  nas 
 estações chuvosas muito mais pluviosidade do que na seca. Segundo Köppen a 



 classificação do clima é (As) com temperatura média de 23.2 °C e uma pluviosidade média de 1383 mm. 

 Levantamento quantitativo das espécies 
 Para  a  amostragem  da  arborização  da  zona  urbana  de  Colônia  Leopoldina-AL  foi  utilizado  o  método  de 
 inventário  de  caráter  quantitativo,  do  tipo  censo,  onde  se  utilizou  ficha  de  campo  contendo  os  seguintes 
 dados:  nome  vulgar,  nome  científico,  número  de  indivíduos,  origem  (nativa  e  exótica).  Seguiu-se  os 
 critérios  de  Dantas  e  Souza  (2004)  levando  em  conta  a  quantidade  das  árvores  e  arbustos  e  a  classificação 
 das  espécies.  Percorreu-se  todas  as  ruas  da  cidade  fazendo  a  contagem  direta  dos  indivíduos  arbóreos.  Com 
 auxílio  da  literatura  especializada  realizou-se  a  classificação  botânica  das  plantas  inventariadas, 
 relacionadas  à  família,  gênero,  nome  científico  e  origem.  Quanto  à  origem,  as  espécies  foram  classificadas 
 em  nativas  ou  exóticas,  em  relação  à  flora  do  Brasil,  independente  do  bioma.  Após  a  obtenção  dos  dados 
 no  levantamento,  estes  foram  tabelados,  prosseguindo  posteriormente  à  análise  quantitativa  para  expressar 
 os  resultados  encontrados.  A  frequência  relativa  de  cada  espécie  foi  calculada  através  da  razão  entre  o 
 número de indivíduos da espécie e o número total de indivíduos, multiplicada por 100. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As  espécies  exóticas  com  maior  representatividade  de  indivíduos  foram,  respectivamente:  127  Ficus 
 benjamina  L.  (65,80%)  e  15  Terminalia  catappa  L.  (7,77%),  correspondendo  a  73,57%  do  total  de  árvores 
 (Tabela  1).  Plantas  do  gênero  Ficus  se  destacam  por  sua  utilização  no  paisagismo  e  na  arborização  urbana, 
 onde  a  maioria  de  suas  espécies  se  sobressaem  por  sua  beleza  e  porte  marcante  (SANTOS  e  RAMALHO, 
 1997).  Assim,  o  conhecimento  da  flora  urbana  pode  proporcionar  o  desenvolvimento  de  um  plano  de 
 arborização  que  valorize  não  apenas  os  aspectos  paisagísticos,  mas  também  os  ecológicos,  trazendo  com 
 isso benefícios para a população (KRAMER e KRUPEK, 2012). 

 O  alto  valor  no  número  de  espécies  exóticas  não  está  de  acordo  com  a  frequência  aceitável,  tendo  em  vista 
 que  não  é  recomendando  que  cada  espécie  exceda  a  frequência  de  15%  do  número  total  de  indivíduos 
 arbóreos  (GREY  e  DENEKE,  1986).  O  predomínio  de  uma  espécie  ou  grupo  de  espécies  pode  facilitar  a 
 propagação  de  pragas,  muito  comum  nas  árvores  do  meio  urbano  (MILANO  e  DALCIN,  2000).  Ficus 
 benjamina apresentou uma frequência muito acima desse limite (65,80%). 

 Tabela 1.  Levantamento florístico urbano de espécies  exóticas 



 A  falta  de  planejamento  da  arborização  urbana  leva  a  utilização  de  espécies  exóticas  sem  o  conhecimento 
 de  suas  características  botânicas,  podendo  favorecer  o  risco  de  bioinvasão  (MORO  e  WESTERKAMP, 
 2011).  Assim,  enquanto  a  valorização  das  espécies  exóticas  é  ampliada,  o  conhecimento  sobre  as  espécies 
 regionais  é  restringido,  sendo  necessário  mais  suporte  para  a  conservação  e  conhecimento  dos  benefícios 
 do uso das espécies nativas nas cidades (MORO et al., 2014; MORO e CASTRO, 2015). 

 O  número  elevado  de  espécies  exóticas  pode  ser  atribuído  à  ausência  de  legislações  que  regulamentem  o 
 planejamento  urbano  nas  cidades.  Desta  forma  o  plantio  das  árvores  acaba  sendo  realizado  pela  população, 
 evidenciando  o  cultivo  desordenado  das  espécies,  sem  a  presença  de  critérios  técnicos  (ALMEIDA  e 
 RONDON NETO, 2010). 

 As  plantas  exóticas  também  apresentam  grande  competividade  em  relação  à  outras  espécies  em  busca  por 
 água  e  nutrientes,  além  do  seu  alto  poder  de  disseminação  no  ambiente  (PACHECO  e  SILVA,  2019).  Em 
 termos  paisagísticos,  a  arborização  urbana  deve  ser  diversificada,  a  fim  de  preservar  a  fauna  e  a 
 biodiversidade vegetal e regional (GONÇALVES et al., 2018). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  município  possui  problemas  ecológicos  e  sociais  devido  à  falta  de  planejamento  urbano  para  a  realização 
 da arborização na cidade, possuindo uma flora predominantemente exótica. Se faz necessário 



 um projeto de arborização urbana para trazer melhorias de vida para a população urbana, priorizando o uso 
 de espécies nativas e adaptadas a região. 
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 Resumo 

 Informações  sobre  a  fauna  edáfica  permitem  a  avaliação  da  qualidade  e  sustentabilidade  do  solo,  podendo  auxiliar  na 
 adequação  de  práticas  de  manejo  e  sistemas  de  produção.  Diante  disso,  o  presente  estudo,  objetivou  avaliar  a  influência  de  três 
 sistemas  de  cultivo  de  café  (SAF  -  sistema  agroflorestal,  CB  -  consórcio  de  café  com  banana  e  CM  –  monocultivo  de  café)  e 
 da  sazonalidade  na  comunidade  da  macrofauna  edáfica,  tendo  como  referência  a  floresta  nativa.  A  amostragem  da  fauna 
 edáfica  seguiu  a  metodologia  proposta  pela  Tropical  Soil  Biology  and  Fertility  (TFSB).  Foi  encontrado  um  total  de  19  grupos 
 taxonômicos,  distribuídos  em  242  indivíduos  na  época  úmida  e  326  na  época  seca.  O  SAF  apresentou  maior  riqueza  da 
 macrofauna,  sem  variação  entre  épocas  seca  e  úmida.  De  maneira  geral,  houve  redução  dos  índices  de  Shannon  e  de  Pielou  na 
 época  seca  em  relação  a  época  úmida.  O  sistema  agroflorestal  foi  o  sistema  de  cultivo  que  mais  se  aproximou  da  floresta 
 nativa,  influenciando  positivamente  a  comunidade  da  macrofauna,  em  densidade  e  riqueza  total.  A  sazonalidade  não  provocou 
 interferência  na  riqueza  total  do  sistema  agroflorestal,  enquanto  os  sistemas  de  consórcio  e  monocultivo  mostraram-se  mais 
 suscetíveis a influência do clima. 

 Palavras-chave:  Bioindicadores; índices de qualidade;  manejo do solo; microbiota. 

 INTRODUÇÃO 

 Historicamente,  o  Brasil  é  reconhecido  no  mercado  internacional  por  sua  atuação  na  produção  e  exportação 
 de  café  de  qualidade.  O  país  tem  investido  em  infraestrutura  e  tecnologia  em  todas  as  regiões  produtoras,  a 
 fim de melhorar a qualidade e os atributos sensoriais do café produzido (Giomo e Borém, 2011). 
 No  estado  da  Bahia,  a  partir  da  década  de  70,  a  cafeicultura  teve  grande  influência  no  desenvolvimento 
 econômico  de  alguns  municípios,  ocupando  atualmente  a  quarta  posição  na  produção  das  variedades 
 Coffea arábica L. (café arábica) e Coffea conephora Pierre (café conilon) (CONAB, 2021). 
 A  introdução  de  espécies  arbóreas  em  sistemas  de  café  vem  ganhado  visibilidade,  como  alternativa  aos 
 tradicionais  monocultivos  de  café  a  pleno  sol,  visando  atenuar  os  efeitos  das  condições  climáticas  extremas 
 e  proporcionar  maior  sustentabilidade  aos  sistemas  de  produção,  com  menor  impacto  sobre  a  biota  do  solo 
 (Guimarães  et  al.,  2015).  Além  disso,  a  presença  do  componente  arbóreo  em  sistemas  de  cultivo  de  café, 
 possibilita  o  incremento  na  rentabilidade  econômica  e  a  conservação  ambiental,  constituindo  elemento 
 estratégico para alcançar a sustentabilidade do agroecossistema e da qualidade do solo (Rocha et al., 2014). 
 A  avaliação  de  bioindicadores,  como  a  macrofauna  edáfica,  costuma  ser  usada  no  monitoramento  da 
 qualidade  do  solo  (Manhaes  e  Francelino,  2013).  Dessa  forma,  o  presente  estudo  objetivou  avaliar  a 
 influência  de  três  sistemas  produtivos  de  café  na  comunidade  da  macrofauna  edáfica,  bem  como  a 
 interferência da sazonalidade nessa comunidade, tendo como referência uma floresta nativa. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  no  município  de  Planalto,  BA,  sob  três  sistemas  de  cultivo  de  café  e  uma  floresta 
 nativa:  SAF  –  Sistema  agroflorestal  de  café  com  Grevillea  robusta;  CB  –  consórcio  de  café  com  banana, 
 CM  –  café  em  monocultivo  e  floresta  nativa  (FN),  que  está  localizada  nas  proximidades  dos  sistemas  de 
 café e possui vegetação classificada como Floresta Estacional Semidecidual. 
 A  região  possui  clima  tropical  de  altitude  (Cwb),  de  acordo  com  a  classificação  de  Köppen,  temperatura 
 média  anual  de  19,2  °C  e  pluviosidade  média  anual  de  750  mm.  O  solo  é  classificado  como  Latossolo 
 Amarelo Distrófico. 
 O  SAF  foi  estabelecido  a  partir  da  abertura  de  sulcos,  adubação  de  plantio  (20  Mg  ha-1  de  superfosfato 
 simples)  e  adubação  de  cobertura  (32  Mg  ha-1  de  esterco  bovino).  No  sistema  CB  e  CM,  adotou-se  preparo 
 do solo tradicional com aração, gradagem e abertura de sulcos, e adubações de plantio (20 Mg 



 ha-1  de  superfosfato  simples)  e  cobertura  (17  Mg  ha-1  de  ureia  e  33  Mg  ha-1  de  NPK  20-00-20).  O  café  do 
 sistema  CB  foi  submetido  a  uma  poda  drástica  aos  oito  anos  de  idade  e  o  do  MC  foi  submetido  a  duas 
 podas drásticas, uma aos oito anos e outra aos 14 anos. 
 A  macrofauna  foi  amostrada  pelo  método  recomendado  pela  Tropical  Soil  Biology  and  Fertility  (TSBF) 
 (Anderson  e  Ingram,  1993)  com  adaptação  da  profundidade.  Em  cada  sistema  estudado,  foram  coletados 
 aleatoriamente  oito  monólitos  de  solo,  na  época  seca  e  úmida,  com  dimensões  de  25  x  25  cm  à  10  cm  de 
 profundidade,  totalizando  oito  repetições  por  sistema  em  cada  época.  Os  organismos  visíveis  a  olho  nu 
 foram  acondicionados  em  frascos  plásticos  (contendo  solução  de  álcool  70%),  contados  e  identificados  em 
 grandes  grupos  taxonômicos,  de  acordo  com  Ruggiero  et  al.  (2015).  Foi  calculado  o  número  de  indivíduos 
 total  e  por  grupo  para  cada  sistema  e  época  de  coleta,  extrapolando  as  médias  para  indivíduos  em  m². 
 Também  foi  calculada  a  riqueza  média  e  total  e  os  índices  de  Shannon-Weaver  (H’)  e  de  equabilidade  de 
 Pielou (J) (Odum e Barrett, 2011). 
 Os  dados  foram  analisados  quanto  a  homogeneidade  e  normalidade.  Após  constatar  a  não  normalidade  e 
 homogeneidade  dos  dados,  adotou-se  os  testes  não  paramétricos  de  Kruskal-Wallis  e  Wilcoxon  para 
 comparação dos sistemas e épocas, respectivamente. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram  observadas  diferenças  significativas  no  número  de  indivíduos  entre  as  duas  épocas  do  ano,  sendo 
 contabilizados  242  indivíduos  na  época  úmida  e  326  na  época  seca,  distribuídos  em  19  níveis  taxonômicos 
 (Tabela  1).  De  modo  geral,  na  época  seca  não  foram  observadas  diferenças  significativas  entre  os  três 
 sistemas  de  cultivo  e  a  floresta.  Sob  o  aspecto  da  abundância,  o  sistema  CB  assemelhou-se  a  floresta  nativa 
 na  época  úmida,  enquanto  na  época  seca  não  houveram  evidências  de  diferenças  entre  sistemas.  A  maior 
 densidade  no  sistema  CB  e  FN  pode  ter  relação  com  um  maior  acúmulo  de  serapilheira,  possivelmente 
 influenciado pela poda drástica do café, que estaria favorecendo o estabelecimento da macrofauna do solo. 
 Ao  comparar  a  densidade  de  cada  um  dos  grupos  entre  épocas,  apenas  os  oligochaetas  apresentaram 
 diferença  significativa,  com  maior  densidade  no  sistema  CB  na  época  úmida  e  no  SAF  na  época  seca.  As 
 minhocas  são  organismos  detritívoros  e  sua  atuação  depende  da  disponibilidade  de  recursos  alimentares 
 advindos  da  deposição  de  restos  vegetais  (Casaril  et  al.,  2019).  Sendo  assim,  é  provável  que  a  maior 
 deposição  e  diversidade  de  resíduos  orgânicos,  esteja  favorecendo  a  abundância  deste  grupo  nos  dois 
 períodos analisados. 
 O  sistema  CM  apresentou  resultados  menos  expressivos  de  riqueza  total  e  média,  nas  duas  épocas 
 estudadas.  Além  disso,  na  época  úmida,  este  sistema  foi  o  único  que  não  se  assemelhou  a  riqueza 
 encontrada  na  floresta  nativa.  Esse  comportamento  pode  estar  associado  a  menor  diversidade  de  espécies 
 do  monocultivo,  que  tem  reflexo  na  deposição  e  diversidade  de  serapilheira  e  disponibilidade  de  recursos 
 alimentares para macrofauna do solo. 



 A  menor  diversidade  observada  no  sistema  CM  reflete  a  baixa  complexidade  e  equilíbrio  ecológico  desse 
 sistema.  Esse  sistema  foi  o  único  que  não  apresentou  ocorrência  do  grupo  aranae.  A  ocorrência  ou  ausência 
 de  determinada  classe  de  macrofauna  fornece  indícios  sobre  o  nível  de  perturbação  do  ambiente,  a  exemplo 
 do  grupo  araneae,  que  indica  alta  riqueza,  maior  complexidade  e  equilíbrio  do  ecossistema  (Menezes  et  al., 
 2009). 
 O  SAF  mostrou  menor  variabilidade  da  riqueza  total  entre  as  épocas  estudadas,  sugerindo  menor  influência 
 das  condições  climáticas  e  maior  estabilidade  do  sistema.  Isso  é  um  indicativo  da  manutenção  das 
 condições ideias para a sobrevivência dos organismos, independentemente da época do ano. 
 A  maior  expressividade  dos  índices  de  Shannon  (H’)  e  Pielou  (J)  na  época  úmida  pode  ser  explicada  pelo 
 ambiente  tornar-se  mais  favorável  ao  desenvolvimento  de  maior  diversidade  de  grupos  taxonômicos  nessa 
 época. O SAF foi o sistema que mais se aproximou da floresta nativa quanto ao H’ na época úmida. 
 Os  oligochaeta,  formicidae  e  isoptera  obtiveram  destaque  em  pelo  menos  uma  das  duas  épocas  avaliadas. 
 Esses  grupos  são  considerados  os  mais  representativos  e  de  maior  influência  na  estrutura  do  solo  (Baretta 
 et al., 2011). 
 Alguns  grupos  foram  observados  apenas  na  época  úmida,  como  os  auchenorrhyncha,  hymenoptera, 
 sternorrhyncha,  symphyla  e  trichopter,  indicando  maior  sensibilidade  às  variações  de  temperatura  e 
 umidade do solo. 
 A  presença  do  grupo  Symphyla  no  SAF  e  FN  apenas  na  época  úmida  pode  estar  associado  a  presença  do 
 componente  arbóreo  e  disponibilidade  de  matéria  orgânica  no  solo.  Esses  organismos  normalmente  são 
 encontrados  na  serapilheira,  sob  troncos  em  decomposição  e  em  ambientes  úmidos  (Berude  et  al.,  2015), 
 com  maior  sensibilidade  as  variações  ambientais,  geralmente  não  ocorrendo  em  áreas  perturbadas  (Blasi  et 
 al., 2013). 
 Durante  a  época  seca,  os  grupos  Acari  e  Blattodea,  ocorreram  exclusivamente  na  floresta  nativa.  A 
 incidência  de  ácaros  acontece  em  ambientes  equilibrados,  com  maior  teor  de  matéria  orgânica  e  umidade, 
 recursos  que  acarretam  o  surgimento  de  fungos,  dos  quais  muitos  deles  se  alimentam  (Ducatti,  2002).  A 
 diversidade  e  quantidade  de  material  vegetal  depositado  também  é  um  condicionante  a  ocorrência  de 
 Blattodea (Pompeo et al., 2016). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 Os  sistemas  produtivos  com  a  inclusão  de  mais  de  uma  espécie  (sistema  agroflorestal  café  com  Grevillea 
 robusta  e  consórcio  café  com  banana)  influenciaram  positivamente  e  de  maneira  semelhante  a  comunidade 
 edáfica,  em  densidade  e  riqueza  de  espécies.  A  sazonalidade  não  interferiu  na  riqueza  total  da  macrofauna 
 edáfica  no  sistema  agroflorestal,  enquanto  os  sistemas  de  consórcio  e  monocultivo  mostraram-se  mais 
 suscetíveis a influência do clima. 
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 Resumo 

 A  macrofauna  edáfica  participa  ativamente  na  dinâmica  do  solo,  é  sensível,  responde  com  rapidez  às  alterações  no  ambiente, 
 refletindo  e  evidenciando  as  diferenças  nos  usos  e  manejos  no  solo  agrícola.  O  objetivo  do  estudo  foi  avaliar  se  os  diferentes 
 usos  e  manejos  influenciaram  a  comunidade  de  macrofauna  edáfica,  em  um  Sistema  Agroflorestal  (SAF- 
 Fruticultura/Madeira),  um  Sistema  de  integração-lavoura-pecuária-floresta  (ILPF),  uma  área  de  Pastagem,  e  uma  área  de 
 vegetação  nativa.  O  estudo  foi  realizado  na  Fazenda  da  Toca,  Itirapina-SP.  A  coleta  da  macrofauna  edáfica  foi  realizada  na 
 estação  seca  (setembro/2018  e  maio/2019)  e  na  estação  chuvosa  (novembro/2019  e  março/2020),  seguindo  o  método 
 recomendado  pelo  Programa  “Tropical  Soil  Biology  and  Fertility”  (TSBF),  ocorrendo  por  meio  da  extração  de  monólitos  de 
 solo  em  forma  de  bloco,  com  o  uso  de  um  gabarito  metálico  (0.25  m  x  0.25  m  x  0.10  m),  na  camada  da  serapilheira  e  nas 
 profundidades  de  0.00-0.10,  0.10-0.20  e  0.20-0.30  m,  em  cinco  pontos,  distanciados  10  m  entre  si,  em  linha,  totalizando  320 
 amostras.  Foram  quantificados  e  qualificados  1.420  indivíduos,  distribuídos  em  sete  classes  e  18  ordens,  sendo  os 
 “engenheiros  do  ecossistema”  (minhocas,  besouros  e  formigas)  os  grupos  mais  abundantes.  Os  diferentes  usos  e  manejos  do 
 solo  influenciaram  a  comunidade  de  macrofauna  edáfica,  e  o  SAF  apresentou  maior  riqueza,  abundância  e  densidade  de 
 organismos. 

 Palavras-chave:  biota  do  solo,  comunidade  de  invertebrados  do  solo,  biodiversidade,  sistema 
 conservacionista, manejo ecológico. 

 INTRODUÇÃO 

 O  atual  modelo  de  desenvolvimento  agropecuário  necessita  ser  repensando  de  forma  mais  ampla,  com  uma 
 visão  a  médio  e  longo  prazo  no  desenvolvimento  realmente  sustentável  na  ótica  de  produção  e  conservação 
 dos  recursos  naturais,  pois  33%  dos  solos  do  mundo  estão  degradados,  e  a  expansão  das  atividades 
 produtivas  insustentáveis  é  uma  das  causas  do  desaparecimento  da  biodiversidade  mundial, 
 comprometendo  a  produção  de  alimentos  e  o  desempenho  do  setor  agrícola  no  futuro  (FAO  e  ITPS,  2015; 
 Gomes  et  al.,  2017;  Bélanger  e  Pilling,  2019).  Sistemas  conservacionistas,  como  os  Sistemas 
 Agroflorestais  (SAF),  semelhantes  aos  sistemas  naturais,  apresentam  potencial  para  reduzir  a  degradação 
 do  solo  e  diminuir  a  pressão  sobre  as  áreas  florestais,  favorecendo  o  equilíbrio  entre  o  solo,  a  água,  o  ar,  o 
 microclima,  a  paisagem,  a  flora  e  a  fauna,  aumentando  a  resiliência  e  a  capacidade  adaptativa  dos 
 agroecossistemas,  viabilizando  sua  recuperação,  ao  promover  o  restabelecimento  de  processos  ecológicos, 
 estrutura  e  função  (Lima  et  al.,  2010;  Miccolis  et  al.,  2016;  Amaral  et  al.,  2018.  As  intervenções  na 
 cobertura  vegetal  promovem  alterações  na  densidade  e  na  diversidade  da  fauna  do  solo,  gerando  o 
 desaparecimento  de  determinados  grupos  em  função  da  relação  interdependente  da  fauna  edáfica  e  da 
 diversidade  de  recursos,  indicando  a  ocorrência  e  problemas  ambientais  (Wink  et  al.,  2005;  Vargas  et  al., 
 2013).  A  fauna  edáfica  é  sensível  e  responde,  com  relativa  rapidez,  ao  impacto  de  diferentes  tipos  de 
 sistemas  de  produção,  possibilitando  o  seu  uso  como  componente  ativo  na  avaliação  da  qualidade  do  solo 
 (Silva  et  al.,  2013).  O  estudo  das  comunidades  de  invertebrados  do  solo  é  importante  para  monitorar 
 mudanças  em  ambientes,  fornecendo  informações  sobre  conservação  e  manutenção  do  equilíbrio  em 
 agroecossistemas  (Vasconcelos  et  al.,  2020).  O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  se  os  diferentes  usos  e 
 manejos  do  solo  influenciam  na  diversidade,  na  densidade  e  na  abundância  da  comunidade  da  macrofauna 
 edáfica. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  realizado  em  campo  na  Fazenda  da  Toca,  nas  coordenadas  geográficas  de  22º12'  (S’)  e  47º44' 
 (W’),  com  atitude  aproximada  de  800  m,  no  município  de  Itirapina,  estado  de  São  Paulo.  O  clima  da  região 
 é  tropical  de  altitude,  com  chuvas  no  verão  e  seca  no  inverno  (Cwa)  segundo  a  classificação  de 
 Köppen-Geiger,  com  temperatura  média  anual  de  20,7  ºC  e  precipitação  média  anual  de  1.346  mm 
 (ALVARES  et  al.,  2013).  A  vegetação  original  é  de  mata,  Cerrado  e  formações  higrófilas.  A  faixa  de  solo 
 que compreende as áreas é formada por Neossolo Quartzarênico, com textura arenosa, 



 composto  por  92%  de  areia,  6%  de  argila  e  2%  de  silte.  Foram  definidos  quatro  tratamentos,  (i)  Sistema 
 Agroflorestal (SAF-Fruticultura/Madeira); (ii) Sistema de Integração-lavoura-pecuária-floresta (ILPF); 
 (iii)  Pastagem  (PAS);  e  (iv)  Vegetação  nativa  (VN).  O  delineamento  utilizado  foi  a  amostragem  aleatória 
 simples,  com  quatro  repetições,  sendo  realizadas  na  estação  seca  (setembro/2018  e  maio/2019)  e  na  estação 
 chuvosa  (novembro/2019  e  março/2020).  A  amostragem  seguiu  o  método  recomendado  pelo  Programa 
 “Tropical  Soil  Biology  and  Fertility”  (TSBF),  de  acordo  com  Anderson  e  Ingram  (1993),  por  meio  da 
 extração  de  monólitos  de  solo  em  forma  de  bloco,  com  o  uso  de  um  gabarito  metálico  (0,25  m  x  0,25  m  x 
 0,10  m),  na  camada  da  serapilheira  e  nas  profundidades  de  0.00-0.10,  0.10-0.20  e  0.20-0.30  m,  em  cinco 
 pontos,  distanciados  10  m  entre  si,  em  linha.  Foram  coletadas  um  total  de  320  amostras,  distribuídas  em  80 
 amostras  por  tratamento  e  80  amostras  por  profundidade.  A  triagem  dos  organismos  foi  manual,  com  a 
 coleta  de  todos  os  indivíduos  maiores  que  10,0  mm  de  comprimento  ou  com  diâmetro  corporal  superior  a 
 2,0  mm,  seguida  pela  preservação  em  solução  de  álcool  a  70%  e  caracterização  com  auxílio  de  microscópio 
 estereoscópio  binocular.  A  comunidade  da  macrofauna  edáfica  foi  caracterizada  em  termos  de  composição, 
 na  qual,  os  indivíduos  foram  identificados  e  classificados  ao  nível  taxonômico  de  Classe/Ordem.  Os 
 atributos  populacionais  da  estrutura  da  comunidade  foram  expressos  em  termos  de  riqueza,  abundância  e 
 densidade.  A  densidade  foi  obtida  a  partir  da  transformação  do  número  total  de  indivíduos  em  cada 
 sistema, em número de indivíduos por metro quadrado (ind/m  -2  ). 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram  identificados  1.420  indivíduos  para  a  comunidade  da  macrofauna  edáfica,  distribuídos  em  sete 
 classes  e  18  ordens,  nas  duas  estações.  Na  estação  seca  foram  coletados  592  indivíduos,  e  na  estação 
 chuvosa,  828  indivíduos.  Os  atributos  populacionais  da  estrutura  da  comunidade  da  macrofauna,  expressos 
 em termos de riqueza, abundância e densidade, são apresentados na Tabela I. 

 Tabela I.  Atributos populacionais da estrutura da  comunidade da macrofauna nos diferentes usos do 
 solo na área de estudo. 



 SAF: Sistema Agroflorestal (Fruticultura/Madeira); ILPF: Sistema de Integração-lavoura-pecuária- 
 floresta (ILPF); PAS: Pastagem; VN: Vegetação nativa. 

 O  SAF  apresentou  o  maior  número  total  de  indivíduos,  seguido  pelo  ILPF>VN>PAS.  O  ILPF  apresentou  a 
 maior  abundância  média  de  indivíduos,  seguido  pelo  SAF>VN>PAS.  A  maior  densidade  relativa  foi  obtida 
 no  SAF,  seguida  pelo  ILPF>VN>PAS.  O  SAF  obteve  o  maior  número  de  indivíduos  por  metro  quadrado, 
 seguido  pelo  ILPF>VN>PAS.  Como  também,  apresentou  a  maior  riqueza  média,  seguido  pelo 
 ILPF>VN>PAS.  O  SAF  apresentou  a  maior  riqueza  exclusiva,  seguido  pelo  ILPF>VN>PAS.  O  SAF  foi  o 
 tratamento  que  apresentou  a  maior  riqueza,  abundância  e  densidade  de  organismos,  estando  de  acordo  com 
 os  resultados  obtidos  por  Lima  et  al.  (2010),  cujo  manejo  agroflorestal  proporcionou  a  melhor  cobertura  do 
 solo,  com  aporte  de  restos  culturais  e  do  material  das  podas,  e  favoreceu  a  ocorrência  de  “engenheiros  do 
 ecossistema”  (minhocas,  besouros  e  formigas).  Como  descrito  por  Moço  et  al.  (2009),  esses  sistemas 
 depositam  grandes  quantidades  de  resíduos  vegetais  no  solo  e  elevam  os  níveis  de  matéria  orgânica, 
 aumentando  sua  biodiversidade  e  melhorando  sua  conservação.  Vargas  et  al.  (2013),  demonstraram  que  as 
 diferenças  observadas  para  a  riqueza  de  táxons  entre  os  ambientes  refletem  a  sensibilidade  frente  as 
 alterações  na  estrutura  do  solo,  conferindo  alterações  também  na  umidade  e  temperatura,  alterando  a 
 distribuição  dos  grupos  nos  ambientes  e,  salientam  que  o  uso  do  solo  impõe  restrições  a  alguns  grupos  e 
 tende  a  favorecer  outros.  De  acordo  com  Lima  et  al.  (2010),  sistemas  conservacionistas,  como  os  SAF,  em 
 virtude  da  semelhança  com  sistemas  naturais,  podem  representar  a  combinação  ideal  para  a  biologia  do 
 solo,  pela  oferta  de  refúgio  e  a  alta  disponibilidade  de  matéria  orgânica,  para  macro  e  microrganismos,  sem 
 que  haja  grandes  perturbações  advindas  de  manejo  intensivo  e,  podem  até  mesmo  favorecer  o 
 restabelecimento  da  fauna  do  solo  e  dos  diversos  benefícios  decorrentes  da  atividade  desses  organismos  ao 
 sistema.  Segundo  Pezarico  et  al.  (2013),  os  SAF  tem  apresentado  resultados  significativos  na  melhora  dos 
 atributos  físicos,  químicos  e  biológicos  dos  solos.  E,  para  Amaral  et  al.  (2018),  aumentam  a  resiliência  e  a 
 capacidade  adaptativa  dos  agroecossistemas,  pois  reduzem  a  degradação  do  solo  e  diminuem  a  pressão 
 sobre  as  áreas  florestadas,  favorecendo  o  equilíbrio  entre  o  solo,  a  água,  o  ar,  o  microclima,  a  paisagem,  a 
 flora e a fauna. 



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  diferentes  usos  e  manejos  do  solo  influenciaram  a  comunidade  de  macrofauna  edáfica.  O  SAF 
 apresentou melhores condições para maior riqueza, abundância e densidade dos organismos. 
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 MUDANÇAS NA BIOMASSA MICROBIANA E RESPIRAÇÃO ACUMULADA 
 DO SOLO INDUZIDAS POR DIFERENTES SISTEMAS PRODUTIVOS DE 
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 Resumo 

 A  qualidade  do  café  é  influenciada  por  diversos  fatores,  entre  eles  as  práticas  de  manejo  e  a  composição  das  espécies.  O 
 estudo  objetivou  avaliar  o  efeito  de  três  sistemas  produtivos  de  café  sobre  a  biomassa  e  atividade  microbiana.  Os  tratamentos 
 foram:  monocultivo  convencional  de  Coffea  arabica;  consórcio  de  Coffea  arabica  x  banana  com  adubação  convencional; 
 sistema  agroflorestal  de  Coffea  arabica  x  Grevilea  robusta  com  adubação  orgânica;  e  floresta  nativa.  Foram  realizadas  análises 
 dos  teores  de  carbono  da  biomassa  (CBM)  carbono  orgânico  (COS),  carbono  lábil  e  respiração  acumulada  (RA).  Foram 
 calculados  os  índices:  C  lábil:COS,  qMic  e  qCO2.  Os  sistemas  heterogêneos  apresentaram  valores  maiores  de  CBM  em 
 relação  ao  monocultivo.  Houve  uma  redução  do  COS  e  RA  nas  áreas  de  café.  O  cultivo  do  café  altera  os  atributos 
 microbiológicas  do  solo  como  CBM  e  RA,  porém  esta  alteração  é  mais  intensa  em  sistemas  com  menos  componentes  em 
 relação aos sistemas heterogêneos. 

 Palavras-chave:  Agrofloresta; Coffea arabica; Qualidade  do solo; Sistemas produtivos heterogêneos. 

 INTRODUÇÃO 

 O  Brasil  foi  responsável  por  3  das  10,2  milhões  de  toneladas  de  café  produzidas  no  mundo  em  2019,  com 
 grande  destaque  na  qualidade  dos  grãos  produzidos  (FAO  2020).  A  qualidade  do  café  produzido  é 
 influenciada  por  diversos  fatores,  porém  as  práticas  de  manejo  adotadas  e  a  composição  de  espécies  do 
 sistema  produtivo  são  os  fatores  com  efeitos  diretos  sobre  a  qualidade  do  solo  e,  portanto,  são  decisivos 
 para  a  sustentabilidade  produtiva.  Assim,  sistemas  de  produção  que  diversifiquem  as  funções  ecológicas 
 edáficas,  como  os  sistemas  agroflorestais  (SAF’s)  e  consórcios,  constituem  importante  alternativa  para  a 
 manutenção  ou  melhoria  da  fertilidade  do  solo,  uma  vez  que  melhoram  o  acúmulo  de  matéria  orgânica, 
 ciclagem  de  nutrientes  e  aumento  da  biodiversidade  edáfica  (Gama  Rodrigues  2011,  Silva  et  al.  2017).  Este 
 estudo  teve  por  objetivo  investigar  o  efeito  de  diferentes  sistemas  produtivos  de  café  sobre  a  biomassa  e 
 atividade  microbiana,  assim  como  avaliar  a  sua  relação  com  outros  atributos  do  solo,  utilizando  como 
 referência  uma  área  de  floresta  nativa  no  Sudoeste  da  Bahia.  Assumiu-se  a  hipótese  de  que  cultivos  com 
 mais  de  uma  espécie  promovem  maior  eficiência  da  biomassa  microbiana,  se  aproximando  da  floresta 
 nativa, o que é benéfico para o equilíbrio do solo. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  local  de  estudo  foi  o  distrito  de  Lucaia,  situada  no  município  Planalto,  Bahia.  O  local  possui  clima 
 tropical  de  altitude  (Cwb),  de  acordo  com  a  classificação  de  Koppen,  com  altitude  média  de  943  metros, 
 pluviosidade  média  anual  de  750  mm  (estação  seca  de  maio  a  setembro)  e  temperatura  média  anual  de  19,2 
 °C  (Prefeitura  Municipal  de  Planalto  2019).  O  solo  das  áreas  de  estudo  é  classificado  como  Latossolo 
 Amarelo Distrófico (Santos et al. 2018). 
 Os  tratamentos  avaliados  foram:  monocultivo  convencional  de  Coffea  arabica  (MCC);  (2)  consórcio  de 
 Coffea  arabica  x  banana  com  manejo  de  adubação  convencional  (CCB);  (3)  sistema  agroflorestal  de  Coffea 
 arabica  x  Grevilea  robusta  manejado  com  adubação  orgânica  (SAF);  e  (4)  floresta  nativa  (FN),  que  foi 
 utilizada  como  sistema  de  referência.  O  MCC  possui  espaçamento  de  1,0  x  3,5m,  enquanto  o  CCB  foi 
 implantado  em  espaçamento  de  1,5  x  4,0  m  (entre  plantas  de  café)  e  1,0  x  16  (entre  plantas  de  banana).  Os 
 sistemas  convencionais  (MCC  e  CCB)  tiveram  o  preparo  de  solo  baseado  em  aração,  gradagem  e 
 sulcagem,  com  adubação  química  de  plantio  e  de  manutenção.  O  SAF  possui  espaçamento  de  1,5  x  2,5  m 
 (entre  cafeeiros)  e  3,5  x  15,0  m  (entre  árvores)  e  o  solo  foi  preparado  com  roçagem  e  sulcagem,  com 
 adubação química de plantio e depois apenas adubação orgânica. 
 As  amostras  de  solo  foram  submetidas  ao  peneiramento  em  malha  de  2mm,  e  posteriormente  pré 
 incubadas, com a finalidade de retorno da taxa respiratória ao nível anterior ao peneiramento. Após o 



 ajuste  para  40%  da  capacidade  de  saturação  de  água  das  amostras,  foram  realizadas  as  análises:  Biomassa 
 microbiana  (BMS)  do  solo  pelo  método  da  fumigação  extração  (Tate  et  al.  1988);  Respiração  acumulada 
 (RA)  (Jenkinson  &  Powlson,  1976);  carbono  orgânico  do  solo  (COS)  (Yeomans  &  Bremner,  1988);  e 
 Carbono  lábil  do  solo  (C  lábil)  (Blair  et  al.,  1995).  Posterior  às  análises  foi  calculada  a  relação  C  lábil/C 
 orgânico e os índices microbiológicos: quociente microbiano (qMic) e quociente metabólico (qCO2). 
 Os  resultados  foram  submetidos  aos  testes  de  normalidade  e  homogeneidade  e  após  as  transformações 
 necessárias,  sujeitos  à  análise  de  variância  (ANOVA).  Adotou-se  o  teste  LSD  de  Fisher  a  5%  de 
 significância  para  comparação  das  médias.  Os  cálculos  estatísticos  foram  realizados  com  auxílio  do 
 programa STATISTICA® v.10.0. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os  sistemas  produtivos  de  café  apresentaram  teores  de  COS  cerca  de  44,6%  menores  que  a  floresta  nativa. 
 O  SAF  obteve  destaque  entre  os  sistemas  de  café,  com  resultado  superior  ao  CCB,  embora  sem  distinção 
 do  MCC.  Entretanto,  os  teores  de  C  lábil  não  evidenciaram  diferenças  entre  os  sistemas  estudados  (Tabela 
 1), apresentando valores médios de 5,11 g kg-1 para os cultivos de café e 5,69 g kg-1 para a floresta nativa. 

 Tabela  1.  Carbono  orgânico  (COS),  carbono  lábil  (C  Lábil),  carbono  da  biomassa  microbiana  (CBM), 
 respiração acumulada (RA) de solo sob três sistemas produtivos de café e floresta nativa. 

 *onde:  MCC  =  monocultivo  café  convencional;  CCB  =  consórcio  café  x  banana;  SAF  =  sistema 
 agroflorestal; FN = floresta nativa. 

 A  redução  do  teor  de  COS  nos  cultivos  pode  ser  explicada  pela  menor  diversidade  de  espécies  presentes 
 nas  áreas,  proporcionando  uma  menor  quantidade  e  diversidade  de  resíduos  depositados  sobre  o  solo  e, 
 como  consequência,  menor  incorporação  de  matéria  orgânica.  A  adubação  orgânica  também  pode  ter 
 influenciado  o  maior  teor  de  COS  no  SAF  em  relação  ao  CCB.  De  acordo  com  Nanzer  et  al.  (2019),  a 
 adubação  orgânica  e  a  manutenção  dos  resíduos  vegetais  na  superfície  do  solo  contribuem  para  incremento 
 do  conteúdo  de  COS.  Gomez  (2018),  estudando  sistemas  de  café  com  manejo  orgânico,  tradicional  e 
 convencional, também observou teores superiores de COS em sistema adubado com esterco animal. 
 O  monocultivo  apresentou  o  menor  valor  de  CBM,  representando  uma  diminuição  de  76  %  em  relação  a 
 FN  (Tabela  1).  Os  demais  sistemas  produtivos  de  café  não  se  diferenciaram  entre  si  e  em  relação  à  FN.  O 
 menor  resultado  de  CBM  no  sistema  MCC  pode  estar  ligado  com  a  homogeneidade  do  cultivo,  acarretando 
 menor  acúmulo  de  serapilheira  e  menor  cobertura  do  solo,  fornecida  apenas  pelo  próprio  cafeeiro  e  por 
 poucas  plantas  espontâneas.  Além  disso,  quando  o  solo  é  submetido  ao  cultivo  convencional,  o 
 revolvimento  pode  acelerar  a  oxidação  do  carbono  orgânico  (Freitas  et  al.  2018,  Castro  Filho  et  al.  1991). 
 Por  outro  lado,  a  diversidade  de  espécies  nos  sistemas  heterogêneos  aproximou  estas  áreas  da  floresta 
 nativa  devido  a  influência  positiva  da  matéria  orgânica,  que  é  fonte  de  energia  e  nutrientes  para  o 
 crescimento e manutenção da população de microrganismos edáficos. 
 De modo geral, a RA foi maior nos cultivos de café, embora sem diferenciação entre o CCB e a FN, 



 que  apresentou  menor  resultado  (Tabela  1).  Segundo  Reis  Junior  e  Mendes  (2007)  uma  biomassa  mais 
 eficiente  é  aquela  que  perde  menos  carbono  pela  respiração  e  o  imobiliza  maiores  quantidades  nos  tecidos 
 microbianos. 
 A  relação  C  lábil:COS  foi  maior  nos  sistemas  de  café  quando  comparados  à  floresta  nativa,  com  maior 
 valor  no  CCB,  valores  intermediários  no  MCC  e  SAF  e  menor  na  floresta  nativa  (Tabela  2).  Já  a  relação 
 qMic  foi  superior  nos  sistemas  produtivos  heterogêneos  (CCB  e  SAF)  em  relação  ao  sistema  homogêneo 
 (monocultivo),  o  que  demonstra  que  a  introdução  de  mais  de  uma  espécie  vegetal  em  sistemas  produtivos 
 estimula  de  maneira  positiva  a  biomassa  microbiana,  proporcionando  condições  mais  favoráveis  ao 
 estabelecimento  e  manutenção  das  comunidades  microbianas.  Em  contrapartida,  a  homoneneidade  do 
 monocultivo  estaria  dificultando  o  uso  e  conversão  do  COS  pelos  microorganismos,  uma  vez  que  valores 
 reduzidos  de  qMic  indicam  uma  redução  do  CBM  em  relação  à  quantidade  de  carbono  orgânico  disponível 
 (Colodel  et  al.  2018).  O  qCO2  não  apresentou  diferenças  significativas  entre  as  áreas,  apresentando  valor 
 médio de 8,07 μ g-1 dia-1 (Tabela 2). 

 Tabela  2.  Relação  C  lábil:COS  e  índices  microbiológicos  quociente  microbiano  e  quociente  metabólico  de 
 solo sob três sistemas produtivos de café e floresta nativa. 

 *onde:  MCC  =  Monocultivo  Café  Convencional;  CCB  =  Consórcio  Café  x  Banana;  SAF  =  Sistema 
 Agroflorestal; FN = Floresta Nativa. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  cultivo  do  café  possui  influência  em  atributos  microbiológicas  do  solo  como  CBM  e  AM,  porém  esta 
 interferência  é  mais  acentuada  em  sistemas  com  número  menor  de  componentes,  caso  do  monocultivo,  em 
 relação  aos  sistemas  heterogêneos  (SAF  e  CCB).  Portanto,  os  cultivos  mistos  foram  mais  eficientes  e 
 promoveram imobilização temporária de carbono, resultando em menores perdas. 
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 Resumo 

 A  importância  das  abelhas  para  o  meio  ambiente  e  agricultura  é  extremamente  relevante.  Nesse  sentido,  o  objetivo  do  presente 
 trabalho  foi  de  comparar  a  produtividade  e  qualidade  do  mel  em  apicultura  orgânica  e  agroflorestal  nos  biomas  Pampa  e  Mata 
 Atlântica.  Para  isso,  instalou-se  um  apiário  em  cada  bioma,  com  12  colmeias  de  abelha  Apis  mellifera  L.,  Apidae,  com  uma 
 caixa  ninho  e  até  três  melgueiras  por  colmeia  no  sistema  Langstroth  em  cada  bioma,  totalizando  24  colméias.  O  período  de 
 avaliação  compreende  os  anos  de  2021  a  2023,  e  serão  realizadas  duas  colheitas  de  mel  por  safra  em  cada  apiário.  Os  dados 
 parciais  indicam  um  rendimento  de  aproximadamente  22  kg  de  mel/colmeia  na  primeira  colheita  da  safra  de  2021  no  apiário 
 da  mata  Atlântica.  Posteriormente  serão  realizadas  novas  colheitas  e  análises  da  qualidade  do  mel.  Acredita-se  que  a  produção 
 de  mel  em  ambientes  preservados  deve  ser  estimulada,  especialmente  pela  afinidade  do  ambiente  nativo  com  as  abelhas,  e  da 
 necessidade de geração de renda para os proprietários de áreas rurais menos aptas para a agricultura e pecuária. 

 Palavras-chave:  Mel; Apis melífera; orgânica; agroflorestal. 

 INTRODUÇÃO 

 Os  sistemas  agroflorestais  e  a  produção  orgânica  representam  uma  forma  de  produção  agrícola  mais 
 sustentável  em  uma  perspectiva  socioambiental  e  econômica  para  diferentes  ecossistemas,  sendo 
 implantados  e  avaliados  em  diferentes  regiões  brasileiras  (JOSE,  2009;  MARTINS;  RANIERI,  2014). 
 Nesta  perspectiva,  a  importância  das  abelhas  para  o  meio  ambiente  e  agricultura  é  extremamente  relevante, 
 pois,  além  da  atuação  direta  destes  insetos  nos  processos  de  polinização  de  diversas  culturas  agrícolas  e 
 frutíferas,  e  de  outras  culturas  de  subsistência  plantadas,  especialmente  pela  agricultura  familiar,  são 
 responsáveis  também  pela  polinização  e  reprodução  de  espécies  vegetais  na  natureza  que  mantem  os 
 ecossistemas  equilibrados  e  a  possibilidade  de  pastoreio  para  espécies  herbívoras  (FRANCISCO,  et  al. 
 2016).  Assim,  verifica-se  que  esses  processos  de  polinização  realizados  pelas  abelhas  estão  diretamente 
 vinculados  à  segurança  alimentar  e  ambiental  (GEMIM;  SILVA,  2017).  Assim,  as  ações  que  incentivem  a 
 manutenção  da  biodiversidade  nativa  e  dos  serviços  ecossistêmicos  no  Noroeste  do  Rio  Grande  do  Sul  são 
 recomendadas  por  especialistas  (PROBIO,  2007),  considerando  que  a  paisagem  regional  natural  (transição 
 entre  os  biomas  Pampa  e  Mata  Atlântica)  está  bastante  alterada  por  conta  de  processos  históricos  de 
 interação  entre  sociedades,  meio  ambiente  e  matriz  produtiva  agrícola  (soja  e  trigo)  (EMBRAPA,  2005; 
 COREDE  MISSÕES,  2017).  Nesse  sentido,  o  objetivo  do  presente  trabalho  é  de  comparar  a  produtividade 
 e  qualidade  do  mel  em  apicultura  orgânica  e  agroflorestal  nos  biomas  Pampa  e  Mata  Atlântica.  O  trabalho 
 se  justifica  pela  importância  de  valorizar  os  processos  produtivos  que  privilegiem  a  produção  orgânica, 
 agroflorestal  e  sustentável,  de  forma  a  apresentar  estes  dados  para  a  sociedade  acadêmica  e  profissional  de 
 forma a estimular os produtores e população em geral a esta iniciativa. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os  apiários  foram  instalados  no  município  de  Alecrim-RS  (-27.708430°/-54.801347°)  na  Mata  Atlântica 
 onde  predomina  a  vegetação  arbórea  (  Helieta  apiculata,  Cupania  vernalis,  Sebastiannia  comersoniana, 
 Eugenia  uniflora,  dentre  outras),  dentro  de  um  sistema  agroflorestal  em  processo  de  certificação 
 agroflorestal  pela  SEMA-RS.  E  outro  apiário  em  Bossoroca-RS  (-28.717175°/-55.196255°)  no  Bioma 
 Pampa,  onde  predomina  a  vegetação  gramínea  (  Andropogon  lateralis,  Aristida  jubata  ,  Axonopus 
 compressus,  Paspalum  notatum,  Bothriochloa  laguroides,  dentre  outras),  em  sistema  de  produção  orgânica, 
 em área de predomínio da pecuária extensiva no entorno (figura 1). As regiões 
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 noroeste  e  missões  do  RS  são  caracterizadas  por  um  mosaico  composto  pelos  campos  do  bioma  Pampa  e 
 por  fragmentos  de  Florestas  Deciduais  da  Mata  Atlântica.  De  acordo  com  o  MMA  (2016),  a  região  se 
 destaca  pela  presença  de  muitas  espécies  endêmicas  da  fauna  e  da  flora,  além  do  elevado  número  de  rios 
 que  cruzam  pela  paisagem.  Em  relação  ao  solo,  as  classes  que  predominam  são  os  Latossolos  Vermelhos 
 Distroférricos  e  os  Neossolos  Litólicos  e  Regolíticos  (STRECK  et  al.  2008).  Já  o  clima  caracteriza-se  como 
 subtropical,  com  temperaturas  que  variam  de  5ºC  a  35ºC.  A  média  pluviométrica  anual  é  de  1.300  mm.  A 
 vegetação  nativa  presente  na  região  representa  um  Ecótono  entre  os  biomas  Mata  Atlântica  (floresta 
 estacional  decidual  (HÜLLER  et  al.  2011)  e  Pampa  (gramíneas  em  maioria  e  vegetação  arbórea  e 
 arborescente  nas  margens  de  cursos  de  água  (BENCKE,  2009).  Para  o  presente  estudo  foram  instalados  12 
 colmeias  de  abelha  Apis  mellifera  L.,  Apidae.,  contendo  1  caixa  ninho  e  até  3  melgueiras  por  colmeia  no 
 sistema  Langstroth  ,  em  ambos  os  apiários  (totalizando  24  colméias).  O  período  de  avaliação  compreende 
 os  anos  de  2021  a  2023,  e  serão  realizadas  duas  colheitas  de  mel  por  safra  em  cada  apiário.  A  pesagem, 
 desoperculação  e  centrifugação  do  mel  serão  realizadas  na  casa  do  mel  da  cidade  de  Santa  Rosa-RS.  Ao 
 final,  pretende-se  avaliar  a  produtividade  em  ambos  os  apiários,  de  forma  a  comparar  a  produção  nos  dois 
 biomas  (Pampa  e  Mata  Atlântica),  montando-se  um  calendário  apícola  e  mapa  florístico  para  as  duas 
 regiões.  Ainda,  a  partir  do  segundo  ano  pretende-se  realizar  análises  físico-químicas  (pH,  A,  U,  Cin,  HMF) 
 em laboratório referentes à qualidade do mel e um comparativo destes parâmetros entre os dois biomas. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  presente  trabalho  apresenta  até  o  momento  resultados  parciais,  ou  iniciais,  mas  mesmos  assim,  optou-se 
 pela  sua  apresentação,  bem  como,  da  proposta,  por  que  entende-se  ser  de  grande  importância  para  a 
 discussão  de  temas  e  iniciativas  que  convirjam  para  a  produção  orgânica  e  sustentável,  especialmente  em 
 eventos  científicos  desta  natureza.  No  ano  de  2021,  até  o  presente  momento  realizou-  se  a  seleção  dos 
 locais  para  a  instalação  dos  apiários,  sendo  que,  buscou-se  áreas  com  as  características  pretendidas  para  o 
 presente  estudo,  prevalecendo  a  produção  de  mel  em  ambiente  preservado.  Assim,  no  apiário  pertencente 
 ao  bioma  Mata  Atlântica,  localizado  no  município  de  Alecrim  foi  o  primeiro  a  ser  instalado,  com  enxames 
 já pertencentes no local. Já no apiário do Bioma Pampa o mesmo está em fase final de instalação. 

 Figura  1.  Localização  geográfica  dos  dois  apiários  (Bossoroca-RS  -28.717175°/-55.196255°  e  Alecrim-RS 
 -27.708430°/-54.801347°). 

 Os  manejos  realizados  foram:  limpeza  do  apiário,  colocação  das  melgueiras  e  coleta  do  mel  (no  apiário  da 
 Mata Atlântica – Figura 2). 



 Figura  2.  Instalação  do  apiário  da  Mata  Atlântica  e  primeira  colheita  de  mel.  Alecrim-RS,  outubro  de 
 2021. 

 Neste  primeiro  ano  não  foi  realizada  a  alimentação  artificial  dos  enxames  no  período  de  pré-safra,  sendo 
 que,  nos  anos  de  2022  e  2023,  pretende-se  realizar  uma  suplementação  alimentar  em  ambos  os  locais,  de 
 forma  a  estimular  o  aumento  dos  enxames  e  maior  produtividade  de  mel.  Na  primeira  colheita  da  safra 
 2021  no  apiário  do  bioma  Mata  Atlântica  obteve-se  a  produtividade  de  264  kg,  com  rendimento  de 
 aproximadamente  22kg/colmeia,  onde  originalmente  os  agricultores  colhem  em  média  18  a 
 25Kg/colmeia/ano  durante  o  ano.  Ressalta-se  que,  a  produtividade  será  comparada  em  apiários 
 convencionais  para  fins  de  comparação.  Ainda,  como  restaram  ainda  alguns  caixilhos  com  mel 
 parcialmente  operculados  e  com  crias,  que  serão  coletados  na  segunda  colheita  da  safra,  prevista  para  o 
 mês  de  dezembro  de  2021.  Posteriormente,  no  segundo  ano,  pretende-se  realizar  a  inserção  de  rainha  nova 
 para  padronizar  a  produtividade  e  comparar  esta,  com  a  produtividade  da  respectiva  colmeia  com  a  rainha 
 antiga  (ano  anterior).  A  produção  de  mel  promove  a  economia  local  e  o  desenvolvimento  endógeno  nos 
 Biomas  Mata  Atlântica  e  Pampa  no  RS  (EMBRAPA,  2017).  O  mel  é  constituído  na  sua  maior  parte  por 
 hidrocarbonetos  (75%),  os  açucares  simples  (Glicose  e  frutose);  água  (20%);  minerais  (cálcio,  cobre, 
 magnésio,  fósforo,  potássio,  entre  outros),  por  cerca  de  metade  dos  aminoácidos  existentes,  por  ácidos 
 orgânicos  (acido  acético,  acido  cítrico,  entre  outros)  e  vitaminas  do  complexo  B,  vitaminas  C,  D,  e  E;  além 
 de  possuir  um  teor  considerável  de  antioxidantes  (flavonoides  e  fenólicos)  (BARTH  et  al.,  2005).  Portanto, 
 extremamente  nutricional  e  até  medicinal,  sendo  muito  importante  que  este  seja  produzido  em  ambiente 
 natural  favorável.  Com  a  iniciativa,  além  de  mostrar  que  a  apicultura  pode  ser  extremamente  rentável, 
 oferecendo-se  como  uma  oportunidade  de  geração  de  renda  para  agricultura  familiar,  se  trata  de  um 
 processo  de  valorização  da  biodiversidade  e  estímulo  aos  processos  naturais  de  regeneração  nos  sistemas 
 agroflorestais  e  em  áreas  adjacentes.  Ainda,  acredita-se  que  a  coleta,  o  cultivo  e  a  venda  de  colônias  de 
 abelhas  e  meliponíneos,  podem  ser  outra  fonte  de  renda  aos  produtores,  facilitada  pela  baixa  necessidade 
 de  manutenção  dos  enxames.  Além  disso,  espera-se  que  o  processo  de  polinização  seja  estimulado  em 
 ambos  os  biomas  e  interagindo  com  os  SAF’s.  As  espécies  de  vegetação  arbórea  recomendadas  para  SAF’s 
 no  Bioma  Mata  Atlântica  são  (  Helieta  apiculata,  Cupania  vernalis,  Sebastiannia  comersoniana,  Eugenia 
 uniflora,  dentre  outras).  Já  no  Bioma  Pampa,  as  espécies  gramíneas  recomendadas  (  Andropogon  lateralis, 
 Aristida jubata  ,  Axonopus compressus, Paspalum notatum,  Bothriochloa laguroides,  dentre outras). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como  a  produção  de  mel,  tanto  de  A.  mellifera  ,  como  das  abelhas  nativas  sem  ferrão,  é  uma  atividade 
 estritamente ligada á agricultura familiar, e pequenas propriedades rurais, deve ser fomentada e 



 incentivada,  especialmente  de  forma  sustentável  e  orgânica,  trazendo  assim,  benefícios  ambientais  e  sociais 
 e  incentivos  econômicos.  A  produção  de  mel  em  ambientes  preservados  deve  ser  estimulada,  especialmente 
 pela  afinidade  do  ambiente  nativo  com  as  abelhas,  bem  como,  pela  necessidade  de  geração  de  renda  para  os 
 proprietários  de  áreas  rurais  menos  aptas  para  a  agricultura  e  pecuária.  Da  mesma  forma,  nestes  locais 
 diminuem-se  consideravelmente  as  perdas  de  enxame  por  problemas  com  uso  de  agrotóxicos/defensivos 
 agrícolas nas lavouras adjacentes. 
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 Resumo 

 Estudos  sobre  sistemas  agrícolas  itinerantes  (SAIs)  os  relacionam  a  impactos  negativos  como  emissões  de  gases  de  efeito 
 estufa,  perdas  de  biodiversidade  e  degradação  do  solo.  Por  outro  lado,  há  evidências  de  que  as  paisagens  de  florestas 
 secundárias  que  contêm  estes  sistemas  são  importantes  para  a  manutenção  de  serviços  ecossistêmicos,  dentre  eles,  acúmulo  de 
 carbono  e  ciclagem  de  nutrientes.  Este  estudo  busca  avaliar  as  variações  dos  estoques  de  carbono  acima,  abaixo  e  sobre  o  solo 
 em  áreas  de  pousio  comparadas  a  fragmentos  de  floresta  preservada.  Foram  estabelecidas  cronossequências  de  pousio  em 
 SAIs  de  cinco  famílias  caiçaras  residentes  no  Bairro  Santa  Maria,  Cananéia  –  SP.  Três  parcelas  de  300  m²  foram  estabelecidas 
 em  12  áreas  em  estágios  inicial,  médio  e  avançado  de  pousio,  assim  como  em  5  fragmentos  de  floresta  preservada  (controle). 
 Os  estoques  de  carbono  acima  e  abaixo  do  solo  foram  estimados  por  modelos  alométricos  usando  medidas  de  diâmetro  acima 
 do  peito  (DAP  ≥  5  cm)  de  árvores  e  arbustos.  Já  os  estoques  de  carbono  na  serapilheira  foram  calculados  a  partir  da  massa 
 seca  (g)  de  9  amostras  tomadas  em  cada  área  estudada,  multiplicando-se  por  um  fator  0,43.  A  soma  dos  estoques  de  carbono 
 acima,  abaixo  e  sobre  o  solo  nas  áreas  em  diferentes  estágios  de  pousio  foi  significativamente  menor  que  a  floresta  preservada 
 até  cerca  de  30  anos  de  pousio.  Portanto,  a  áreas  de  vegetação  secundária  em  pousio  parecem  conservar  serviços 
 ecossistêmicos de captura de carbono e ciclagem de nutrientes através da produção de serapilheira. 

 Palavras-chave:  coivara; derruba e queima; agricultura  tradicional; biomassa; Mata Atlântica 

 INTRODUÇÃO 

 Os  sistemas  agrícolas  itinerantes  (SAIs),  conhecidos  como  agricultura  de  corte  e  queima,  coivara  ou  roça, 
 são  formas  de  uso  do  solo  em  que  florestas  secundárias  são  derrubadas  e  queimadas  para  abertura  de 
 parcelas  de  cultivo  utilizadas  por  um  período  restrito  e,  em  seguida,  deixadas  em  longo  período  de  pousio 
 para  recuperar  sua  capacidade  produtiva.  Esta  alternância  de  usos  do  solo  e  os  períodos  de  cultivo  mais 
 curtos  do  que  o  período  de  pousio  caracterizam  esse  tipo  de  sistema  (Conklin,  1961;  Pedroso  Júnior; 
 Murrieta; Adams, 2008). 

 Os  SAIs  ocupam  cerca  de  280  milhões  de  hectares  na  região  Pantropical,  especialmente  América  e  África 
 (Heinimann  et  al.,  2017).  Existe  uma  tendência  à  redução  destas  áreas  e  sua  substituição  por  cultivos 
 permanentes, normalmente para produção de  commodities  (Van Vliet et al., 2012). 

 São  poucos  os  estudos  que  buscam  compreender  os  efeitos  da  agricultura  itinerante  sobre  os  recursos 
 naturais  e  os  serviços  ecossistêmicos  mantidos  por  estas  paisagens  de  florestas  secundárias  (Mukul; 
 Herbohn,  2016).  Ainda  assim,  estes  sistemas  são  constantemente  associados  a  desmatamento,  redução  da 
 biodiversidade,  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  e  outros  impactos  (Fox  et  al.,  2000;  Padoch; 
 Pinedo-Vasquez,  2010).  Por  isso,  os  SAIs  são  alvo  das  políticas  de  redução  de  emissões  por  desmatamento 
 e degradação florestal (REDD+), sendo proibidos em alguns países (Mertz et al., 2009). 

 A  biomassa  regenerada  durante  o  período  de  pousio  garante  a  recuperação  dos  estoques  de  carbono  perdido 
 na  etapa  de  cultivo.  Estudos  recentes  indicam  que  o  tempo  de  recuperação  da  estrutura  e  da  diversidade  da 
 vegetação  em  SAIs  pode  ser  menor  que  o  tempo  de  regeneração  em  áreas  que  sofreram  perdas  drásticas  de 
 cobertura  por  intempéries  (Borah;  Evans;  Edwards,  2018;  Gomes  et  al.,  2020).  Isto  depende  do  tamanho  da 
 parcela  cultivada  em  relação  a  área  de  florestas  secundárias,  além  do  conteúdo  de  carbono  orgânico  do  solo 
 após cultivo e da duração do período sob pousio (Mukul; Herbohn; Firn, 2020). 

 Visando  avaliar  os  impactos  dos  SAIs  praticados  por  caiçaras  de  Cananéia,  São  Paulo,  propõe-se  avaliar  as 
 variações  dos  estoques  de  carbono  nos  compartimentos  serapilheira,  acima  e  abaixo  do  solo  em  áreas  de 
 pousio comparadas a fragmentos de floresta preservada. 



 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  área  do  estudo  foi  o  Bairro  Santa  Maria,  localizado  na  porção  continental  do  município  de  Cananéia, 
 Litoral  Sul  de  São  Paulo.  Os  locais  de  coleta  foram  áreas  sob  pousio  que  compõem  os  SAIs  de  cinco 
 famílias residentes nesta comunidade. 

 Uma  cronossequência  de  áreas  em  pousio  em  diferentes  estágios  de  sucessão  secundária  foi  estabelecida, 
 sendo  as  áreas  com  até  20  anos  de  pousio  classificadas  como  Estágio  Inicial,  áreas  com  20  a  40  anos  de 
 pousio  estão  em  Estágio  Médio  e  as  áreas  com  mais  de  40  anos  de  pousio  classificadas  como  em  Estágio 
 Avançado  de  sucessão  secundária.  Também  foram  estudados  fragmentos  de  floresta  preservada,  isto  é,  sem 
 registro de uso nos últimos 100 anos, para estabelecer comparações. 

 O  inventário  foi  realizado  em  três  parcelas  de  300  m²  estabelecidas  em  cada  área  sob  pousio  ou  de  floresta 
 preservada.  Foram  medidos  os  diâmetros  à  altura  do  peito  de  todos  os  indivíduos  do  componente 
 arbóreo-arbustivo,  com  diâmetro  de  inclusão  maior  ou  igual  a  5,0  cm.  Para  estimar  os  estoque  de  carbono 
 acima do solo, foi utilizado o modelo proposto por Lacerda et al. (2009): 

 CT = exp(-1,84511+1,98505.ln(DAP)) Equação 1 

 Onde:  CT  =  estoque  de  carbono  total  da  parte  aérea  (kg) 

 DAP = Diâmetro à altura do peito (cm) 

 O  estoque  de  carbono  de  raízes  (abaixo  do  solo)  foi  estimado  pela  razão  raiz/parte  aérea  de  0,20,  proposto 
 por  Tiepolo  e  Calmon  (2002)  com  base  em  dados  de  biomassa  de  raízes  em  florestas  tropicais 
 sistematizados por Cairns et al. (1997). 

 Por  sua  vez,  o  estoque  de  carbono  sobre  o  solo  (serapilheira)  foi  determinado  a  partir  de  amostras  de 
 serapilheira  coletadas  em  três  pontos  de  cada  parcela,  totalizando  nove  pontos  amostrais  em  cada  área  em 
 pousio  ou  fragmento  florestal.  As  amostras  foram  coletadas  com  o  auxílio  de  um  quadrante  de  madeira 
 com  50  x  50  cm  e  uma  espátula.  O  material  coletado  foi  acondicionado  em  sacos  de  papel  identificados  e 
 levados  a  secar  em  estufa  de  ventilação  forçada  a  65°C  até  atingirem  peso  constante.  A  massa  seca  (g)  foi 
 determinada  por  balança  digital  de  precisão.  O  estoque  de  carbono  foi  estimado  considerando  o  teor  médio 
 de 43% da massa seca de serapilheira, conforme Barbosa et al. (2017). 

 As  médias  dos  valores  estimados  dos  estoques  de  carbono  nos  compartimentos  acima  do  solo,  sobre  o  solo 
 e  raízes  nas  áreas  em  pousio  foram  somadas  e  comparadas  com  os  resultados  médios  obtidos  para  as  áreas 
 de floresta preservada. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  Figura  1  apresenta  as  variações  nos  estoques  de  carbono  acima  do  solo,  das  raízes  e  da  serapilheira  em 
 áreas de diferentes estágios de sucessão, comparadas à floresta preservada. 



 Figura  1  –  Variações  dos  estoques  de  carbono  acima  do  solo,  de  raízes  e  da  serapilheira  em  áreas  de 
 agricultura  itinerante  em  nos  estágios  de  pousio  inicial  (até  20  anos),  médio  (20  a  40  anos)  e  avançado  de 
 pousio  (acima  de  40  anos),  comparados  a  fragmento  de  floresta  preservada,  Floresta  Ombrófila  Densa  de 
 Terras Baixas, Bairro Santa Maria, Cananéia-SP. 

 Os  estoques  de  carbono  foram  significativamente  menores  nas  áreas  em  estágio  inicial  de  pousio,  mas  a 
 partir  do  estágio  médio  de  sucessão  secundária  (entre  20  e  40  anos),  atingiram  valores  equivalentes  aos 
 estoques  estimados  para  as  áreas  de  floresta.  A  recuperação  dos  estoques  de  carbono  em  curto  intervalo  de 
 pousio  foi  observada  em  estudos  anteriores,  o  que  indicaria  que  estas  áreas  poderiam  servir  como  drenos  de 
 carbono (McNicol; Ryan; Williams 2015; Mukul; Herbohn; Firn 2016). 

 O  tempo  de  recuperação  de  uma  floresta  secundária  em  áreas  de  agricultura  itinerante  está  relacionado  à 
 distância  de  florestas  preservadas,  histórico  de  cultivo  (número  de  ciclos)  antes  do  pousio,  tempo  de  pousio 
 e  presença  de  espécies  dominantes  de  crescimento  rápido  que  competem  por  espaço  nas  áreas  em 
 regeneração  (Sovu  et  al.,  2009).  No  caso  das  áreas  em  Cananéia,  diversos  fatores  devem  contribuir  para 
 que  a  estrutura  da  floresta  se  recupere  mais  rapidamente:  normalmente  os  períodos  em  que  a  área  está  em 
 cultivo  são  curtos,  não  ultrapassando  3  anos;  a  matriz  florestal  é  abundante,  sendo  que  as  áreas  de  cultivo 
 itinerante  são  formadas  por  mosaicos  de  fragmentos  de  florestas  preservadas  e  secundárias  em  estágio 
 avançado;  as  espécies  dominantes  que  se  estabelecem  nos  primeiros  anos  de  pousio  são  poáceas  pouco 
 tolerantes à sombra. 

 Portanto,  considera-se  que  as  paisagens  de  florestas  secundárias  criadas  pelos  sistemas  agrícolas  itinerantes 
 conservam  serviços  ecossistêmicos  de  captura  de  carbono  e  manutenção  da  ciclagem  de  nutrientes  através 
 da  produção  de  serapilheira.  Porém,  vale  ressaltar  que  a  grande  diversidade  de  condições  e  de  formas  de 
 manejo  dentre  os  sistemas  agrícolas  itinerantes  aponta  a  necessidade  de  considerar  as  especificidades  da 
 situação estudada e a necessidade de desenvolver novos estudos naquela região. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  estoques  de  carbono  perdidos  em  sistema  agrícola  itinerante  caiçara  pelo  corte  e  queima  da  biomassa 
 acima do solo são recuperados após cerca de 30 anos de pousio. 
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 FÉLIX DO XINGU - PARÁ 

 Marco Araujo Bonamico  1  , Daniel Palma Perez Braga1  1  , Flavio Bertin Gandara  1 

 1  USP-ESALQ, Universidade de São Paulo, Piracicaba,  SP 

 Resumo 

 Diante  das  mudanças  climáticas  pelas  emissões  de  gases  do  efeito  estufa  e  o  desmatamento  na  Amazônia,  é  necessário 
 compreender  alternativas  de  produção  agrícola  com  potencial  mitigatório.  Neste  sentido,  coletamos  dados  em  sistemas 
 agroflorestais  com  cacau  (SAF-cacau)  em  20  pequenas  propriedades  no  município  de  São  Félix  do  Xingu/PA,  visando 
 relacionar  o  estoque  de  carbono  acima  do  solo  e  a  produção  de  cacau.  Os  dados  referentes  ao  SAF-cacau  foram  analisados  por 
 meio  de  regressões  polinomiais.  Como  resultado,  constatamos  que  os  SAFs-cacau  possuem  em  média  14  ±  5  anos  de  plantio, 

 produzem  em  média  354  ±  335  kg  de  amêndoa  seca  de  cacau.ha  -1  .ano  -1  estocando  em  média  29,6  ±  24,4  MgC.ha  -1  ,  sendo 

 13,53  ±  6,53  MgC.ha  -1  em  cacaueiros  e  16,0  ±  23,6  MgC.ha  -1  em  árvores  de  sombreamento.  As  regressões  polinomiais 
 indicam  que  há  potencial  para  enriquecer  os  SAFs-cacau  com  árvores  de  sombreamento  de  uso  econômico,  compensando  a 
 perda de renda advinda da menor produtividade do cacaueiro sombreado, além de prover serviços ambientais. 

 Palavras-chave:  Agrofloresta; Estoque de Carbono;  Theobroma cacao; Amazônia Oriental 

 INTRODUÇÃO 

 O  aumento  dos  gases  do  efeito  estufa  (GEE)  na  atmosfera  tem  acelerado  o  aquecimento  global  e, 
 consequentemente,  provocado  drásticas  mudanças  climáticas  (IPCC,  2018).  Os  efeitos  dessas  mudanças 
 impactam  negativamente  a  biodiversidade  e  o  bem-estar  das  populações  humanas,  principalmente  aquelas 
 em  contexto  de  maior  vulnerabilidade  econômica  e  ambiental  (KARKI;  BURTON;  MACKEY,  2020). 
 Sabe-se  que  o  sistema  de  produção  de  alimentos  corresponde  por  aproximadamente  um  terço  das  emissões 
 antropogênicas  de  GEE,  sendo  que  a  produção  agrícola  responde  por  até  86%  destas  emissões 
 (VERMEULEN;  CAMPBELL;  INGRAM,  2012).  Portanto,  é  urgente  que  novos  modelos  de  produção, 
 como  a  agricultura  de  baixo  carbono  e  os  sistemas  agroflorestais  (SAF),  ganhem  maior  escala  para  garantir 
 desenvolvimento sustentável nas perspectivas socioeconômicas e ambientais. 

 Os  SAF  com  cacau  (SAF-cacau)  têm  protagonizado  essa  vertente,  que  alia  a  produção  agrícola  e  a 
 conservação  ambiental  no  Brasil,  destacando  sua  importância  para  os  meios  de  vida  de  diversos 
 agricultores  familiares  na  Amazônia  paraense  (BRAGA,  2019).  Dentre  os  serviços  ambientais  prestados 
 pelos  SAF-cacau,  destaca-se  o  sequestro  de  carbono  (SOMARRIBA  et  al.,  2013).  No  entanto,  pouco  se 
 sabe  sobre  a  quantidade  de  carbono  estocado  nesses  sistemas  que  vem  sendo  implantados  no  sudeste  do 
 Pará e qual sua relação com a produtividade do cacau. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  no  município  de  São  Félix  do  Xingu/PA,  entre  2015  e  2016,  conforme 
 BONAMICO  (2017).  A  amostragem  abrangeu  20  propriedades  rurais,  localizadas  em  3  regiões  –  Xadá, 
 Tancredo  Neves  e  Nova  Vida.  Foram  incluídos  plantios  com  mais  de  7  anos  de  implantação  (plena 
 produtividade),  quando  se  espera  que  o  sombreamento  temporário  já  tenha  sido  eliminado,  conforme  as 
 fases  sucessionais  do  manejo  agroflorestal  (BRAGA  et  al.,  2018;  BRAGA;  DOMENE;  GANDARA, 
 2018).  Devido  à  inexistência  de  dados  oficiais  sistematizados  sobre  produção  regional  e  idade  dos  plantios 
 de  cacau  no  município,  a  coleta  de  dados  seguiu  o  método  ‘bola  de  neve’,  no  qual  o  agricultor  amostrado 
 indica  o  próximo,  segundo  os  critérios  da  pesquisa  (VINUTO,  2014).  Os  primeiros  agricultores  do  estudo 
 foram apontados por ONGs atuando na região (TNC e IMAFLORA). 

 Em  cada  área  de  cacau  amostrada  foram  instaladas  2  parcelas  de  20  x  50  m  (ao  todo,  40  parcelas),  que 
 foram subdivididas em 10 subparcelas de 10 x 10 m a fim de coletar dados para estimar a biomassa 



 acima  do  solo  e  a  produtividade  de  cacau.  Para  calcular  a  biomassa  (Tabela  2)  e  o  carbono  estocado, 
 aferimos:  (i)  altura  do  cacau,  estimada  nos  pontos  centrais  de  cada  subparcela,  e  altura  das  árvores  de 
 sombreamento  observada  por  árvore;  (ii)  diâmetro  do  cacau,  medindo-se  sua  circunferência  a  30  cm  do 
 solo  (ANDRADE  et  al.,  2008;  SOMARRIBA  et  al.,  2013);  e  (iii)  diâmetro  das  árvores  de  sombra, 
 medindo-se sua circunferência à altura do peito (CAP >10). 

 Tabela 2.  Equações alométricas para estimar a biomassa  acima do solo (BAS). Ln: log neperiano. 
 DAP: diâmetro a 1,30 m de altura. H: altura (m). D30: diâmetro a 30 cm do solo. 

 #  indivíduos arbóreos com DAP < 20 cm;  ##  indivíduos  arbóreos com DAP > 20 cm. Fontes: ¹ 
 (SOMARRIBA et al., 2013a; ² SALDARRIAGA et al., 1988; ³ SCHROTH et al., 2013; 4 HIGUCHI et al., 

 1998). 

 A  biomassa  calculada  foi  convertida  em  carbono  multiplicando  seu  valor  por  0,5  (IPCC,  2003).  A 
 produtividade  das  áreas  de  cacau  foi  estimada  por  adaptação  do  método  da  CEPLAC  (2015).  Visando 
 relacionar  carbono  e  produtividade,  usamos  a  correlação  de  Pearson  para  ajuste  e  posterior  uso  de  modelo 
 de  regressões  linear  e  não-linear.  Devido  à  falta  de  normalidade  dos  resíduos,  os  dados  de  produtividade 
 foram transformados por meio da função boxcox() do pacote MASS do software “R”. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A  produtividade  média  de  amêndoas  secas  de  cacau  dos  SAFs-cacau  foi  de  354,3  ±  335,5  kg.ha  -1  ano  -1  .  O 

 SAF-cacau  normalmente  pode  estocar  entre  14  e  39  MgC.ha  -1  acima  do  solo,  considerando  a  amplitude 
 interquartílica.  Nas  40  parcelas,  contamos  581  árvores  de  sombreamento  (33%  de  bananeiras),  o  que  nos 
 indica  145  árvores.ha  -1  ,  contendo  em  média  0,015  ±  0,013  MgC  por  árvore.  Estimamos  906 

 cacaueiros.ha  -1  ,  contendo  em  média  0,015  ±  0,013  MgC  de  carbono  por  cacaueiro.  Devido  às  diferentes 
 intensidades  de  manejo  do  sombreamento  dos  SAF-cacau,  desde  o  anelamento  seletivo  à  eliminação  quase 
 completa  de  árvores,  o  carbono  das  árvores  de  sombreamento  apresentou  maior  de  variação  do  que  o 
 carbono  dos  cacaueiros.  Esta  ampla  variação  é  comumente  encontrada  em  sistemas  de  produção  de  cacau 
 ao redor do mundo (SOMARRIBA et al., 2013). 

 Ao  testar  a  correlação  das  variáveis  de  carbono  com  a  produtividade,  obtivemos  que  o  carbono  das  árvores 
 de  sombreamento  seria  a  variável  mais  relevante  (R=-0,62;  p<0,001)  para  ajustar  o  modelo  de  regressão. 
 Este  resultado  corrobora  que  quanto  maior  o  carbono  de  sombreamento,  menor  a  produtividade  do  cacau, 
 conforme esperado. 

 Apenas  a  regressão  polinomial  de  primeiro  grau  foi  significativa  (p<0,01),  mas  seu  coeficiente  de 
 determinação  (R  2  )  mostra  que  o  modelo  explica  somente  27%  da  variação  encontrada,  revelando  que  nas 
 presentes  condições  do  estudo  há  73%  de  variação  que  deve  ser  explicada  por  outros  fatores,  como  manejo, 
 condições  ambientais  e  genética  do  cacaueiro,  por  exemplo  (MÜLLER;  VALLE,  2012;  PIASENTIN; 
 SAITO,  2014).  Outro  fator  que  pode  auxiliar  na  explicação  do  baixo  coeficiente  de  determinação  é  o  fato 
 do  carbono  do  cacau,  incluído  no  carbono  total,  não  ter  apresentado  correlação  significativa  com 
 produtividade.  A  equação  da  regressão  (Figura  2)  mostra  um  coeficiente  de  inclinação  (m)  negativo  de 
 -9,89,  evidenciando  correlação  negativa  entre  produtividade  e  carbono  total,  como  previsto  pela  correlação 
 de Pearson. 



 Figura 2  . Regressão linear entre Carbono total (em  MgC.ha  -1  ) e Produtividade (em kg de amêndoas 

 secas.ha  -1  .ano  -1  ). 

 SOMARRIBA  et  al.  (2013)  indicaram  que  mesmo  com  estoques  idênticos  de  carbono,  duas  parcelas 
 podem  ter  produtividade  completamente  distintas.  Diferenças  na  forma  de  alocação  do  carbono  acima  do 
 solo,  principalmente  nas  árvores  de  sombreamento,  como  alocação  em  árvores  grandes  em  menor 
 densidade,  versus  um  grande  número  de  árvores  menores,  geram  com  suas  copas  padrões  diferentes  de 
 transmissão  de  energia  luminosa  e,  portanto,  de  irradiância  solar  sobre  os  pés  de  cacau,  afetando  sua 
 produção de forma diferencial. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Há correlação negativa não-linear entre: (a) Carbono acima do solo total e produtividade do cacaueiro; 
 (b)  Carbono  acima  do  solo  de  árvores  de  sombreamento  e  produtividade  do  cacaueiro.  Como  descrito  na 
 literatura,  tanto  em  Gana,  na  África  (WADE  et  al.,  2010)  quanto  na  América  Latina  (SOMARRIBA  et  al., 
 2013)  espera-se  redução  da  produtividade  com  aumento  do  estoque  de  carbono  em  SAFs-cacau.  No 
 entanto,  é  preciso  considerar  a  baixa  explicação  estatística,  (R²)  de  27%,  que  o  modelo  oferece  sobre 
 nossos  resultados.  Adicionalmente,  são  áreas  com  manejo  pouco  intensivo  de  insumos  agrícolas.  Em 
 modelos  agroflorestais,  consideramos  que  há  potencial  para  enriquecer  com  árvores  de  sombreamento  de 
 uso  econômico,  a  fim  de  compensar  a  perda  de  renda  advinda  da  menor  produtividade  do  cacaueiro 
 sombreado, além de prover serviços ambientais. 
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 Resumo 

 Os  sistemas  agroflorestais  têm  se  destacado  como  grandes  aliados  às  estratégias  de  mitigação  das  mudanças  climáticas  pela 
 capacidade  destes  em  imobilizar  carbono,  além  de  seus  diversos  benefícios  ecológicos  e  serviços  ecossistêmicos.  No  Pontal 
 do  Paranapanema,  os  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  biodiversos  com  café  sombreado  foram  implantados  como  estratégia  de 
 restauração  da  paisagem  e  conectores  de  fragmentos  de  florestas  remanescentes,  simultaneamente  gerando  renda  e  segurança 
 alimentar.  Os  objetivos  gerais  da  pesquisa  foram  estimar  e  comparar  a  biomassa  acima  do  solo  e  riqueza  de  espécies  em  SAFs 
 biodiversos  com  15-19  anos,  remanescentes  conservados,  remanescentes  degradados  e  restauração  ativa  de  10  anos, 
 considerando  os  indivíduos  com  DAP  ≥  5  cm  (árvores,  arbustos  e  palmeiras).  As  florestas  remanescentes  conservadas 
 apresentaram  maior  estimativa  de  biomassa  acima  do  solo,  enquanto  os  SAFs  apresentaram  mais  biomassa  do  que  a 
 restauração  ativa  e  remanescentes  degradados,  ainda  que  estes  apresentem  uma  densidade  de  indivíduos  arbóreos  superior.  Os 
 remanescentes  florestais  conservados  e  degradados  apresentaram  valores  similares  e  superiores  de  riqueza  de  espécies.  Nossos 
 resultados  reforçam  que  esses  sistemas  produtivos  apresentam  potencial  de  produção  de  biomassa  mesmo  em  menores 
 adensamentos  de  plantios  comparáveis  a  outras  tipologias  puramente  florestais,  ao  mesmo  tempo  que  colaboram  na 
 manutenção da biodiversidade da paisagem. 

 Palavras-chave:  Mudanças climáticas; indicadores ecológicos;  café sombreado; biodiversidade; 

 INTRODUÇÃO 

 O  planeta  terra  enfrenta  consequências  do  aquecimento  global  e  mudanças  climáticas,  frutos  das  atividades 
 antrópicas,  a  exemplo  da  queima  de  combustíveis  fósseis  e  das  conversões  de  florestas  naturais  para  outros 
 usos  de  solos,  voltados  para  culturas  agrícolas  e  pastagens.  Na  atual  circunstância  da  crise  climática,  não 
 bastará  somente  reduzir  a  emissão  de  CO2,  é  preciso  aumentar  as  fontes  de  sequestro  (IPCC,  2019).  A 
 descaracterização,  desmatamento  e,  como  consequência,  fragmentação  das  florestas  para  expansão 
 agropecuária  acarretam  em  perdas  significativas  na  provisão  de  serviços  ecossistêmicos  e  biodiversidade 
 nativa  (SHIMAMOTO  et  al.,  2018).  Por  outro  lado,  a  conciliação  dos  indivíduos  arbóreos  com  culturas 
 agrícolas  aumentam  o  sequestro  de  CO2  da  atmosfera,  além  de  propiciarem  diversificação  de  produtos, 
 possibilitando  cultivos  e  fluxo  de  caixa  durante  o  ano  inteiro,  a  depender  do  manejo  e  da  escolha  das 
 espécies,  otimizando  assim  o  uso  da  terra  (ENGEL,  1999).  Entendendo  o  contexto  atual  da  alta  demanda 
 em  restaurar  amplas  coberturas  florestais  no  mundo  (LATAWIEC  et  al.,  2016),  os  sistemas  agroflorestais 
 têm  se  destacado  como  metodologia  alternativa  para  essa  finalidade,  devido  aos  seus  diversos  benefícios 
 ecológicos  e  serviços  ecossistêmicos  evidenciados  na  literatura  (JOSE,  2009).  Dentro  desse  contexto,  os 
 sistemas  agroflorestais  também  têm  se  destacado  como  grandes  aliados  às  estratégias  de  mitigação  das 
 mudanças  climáticas  e  aquecimento  global  (ZOMER  et  al.,  2016),  propiciando  um  cenário  “win-win”, 
 onde  há  produção,  mas  também  a  provisão  de  outros  benefícios  ambientais  e  socioeconômicos  (POWER, 
 2010).  Considerando  que  os  sistemas  agroflorestais  biodiversos  com  café  sombreado  foram  implantados 
 como  estratégia  de  restauração  da  paisagem  e  conectores  de  fragmentos  na  região  do  Pontal  do 
 Paranapanema,  simultaneamente  gerando  renda  e  segurança  alimentar,  os  objetivos  gerais  da  pesquisa 
 foram  estimar  e  comparar  a  biomassa  acima  do  solo  e  riqueza  de  espécies  de  SAFs  biodiversos  em 
 diferentes tipologias florestais na região do Pontal do Paranapanema. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  na  região  do  Pontal  do  Paranapanema,  nos  municípios  de  Teodoro  Sampaio  e 
 Mirante  do  Paranapanema,  localizados  no  Planalto  Ocidental  Paulista,  oeste  do  Estado  de  São  Paulo.  A 
 fitofisionomia  é  classificada  como  Floresta  Estacional  Semidecidual  e,  segundo  a  classificação  Köppen,  o 
 clima é do tipo Cwa, caracterizado pelo inverno seco e verão quente e chuvoso, com temperaturas 



 médias  anuais  de  21º  C  e  precipitação  anual  média  de  1341  mm  (ALVARES  et  al,  2003).  Foram  avaliadas 
 quatro  tipologias  distintas:  áreas  de  SAFs  entre  15  -  19  anos  de  plantio  (n=4);  restauração  ativa  com  10 
 anos  de  plantio  (n=4),  florestas  remanescentes  conservadas,  distribuídas  no  Parque  Estadual  do  Morro  do 
 Diabo  (n=3)  e  floresta  remanescentes  degradadas  (n=6).  Assim,  o  delineamento  foi  estruturado  em  4 
 tratamentos  e  17  áreas.  Os  modelos  de  SAFs  implantados  na  região  do  Pontal  do  Paranapanema  constituem 
 em  indivíduos  arbóreos  nativos  com  espaçamento  de  8m  ×  2m,  consorciados  nas  entrelinhas  com  duas 
 linhas  de  café  e  outra  linha  de  abacaxi.  Os  plantios  de  restauração  ativa  foram  implantados  com 
 espaçamento  de  3  m  x  3  m,  com  aproximadamente  80-100  espécies  nativas  (BADARI  et  al.,  2020).  Todas 
 as  áreas  de  SAFs  em  questão  possuem  cerca  de  1  hectare  dentro  da  propriedade.  Os  dados  foram  coletados 
 entre  os  meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  2021  em  parcelas  de  900  m²  (30m  ×  30m)  alocadas  nas  áreas  de 
 estudo,  sendo  instalada  uma  por  área,  totalizando  17  parcelas.  Indivíduos  com  pelo  menos  um  fuste 
 apresentando  DAP  ≥  5  cm  (árvores,  arbustos  e  palmeiras)  foram  identificados,  mensurados  DAP  e  altura, 
 utilizando  uma  fita  diamétrica  e  vertex,  respectivamente  e  tiveram  uma  amostra  vegetativa  coletada 
 (inclusive  dos  órgãos  reprodutivos,  quando  possível)  para  identificação  da  espécie.  As  espécies  coletadas 
 foram  identificadas  no  herbário  ESA  da  Escola  Superior  de  Agricultura  “Luiz  de  Queiroz.  A  partir  da 
 coleta  de  dados  foram  estimadas  a  biomassa  acima  do  solo  baseada  na  equação  desenvolvida  para  florestas 
 tropicais utilizando o pacote  BIOMASS  do  software  R 
 4.0.1  e  riqueza  de  espécies  arbóreas.  Comparamos  a  biomassa  acima  do  solo  e  riqueza  de  espécies  arbóreas 
 através  da  ANOVA  seguido  do  teste  Tukey  (  α  =  0.05)  para  dados  de  distribuição  normal.  Todas  as  análises 
 foram geradas no  software  R 4.0.1. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram  identificadas  nos  remanescentes  conservados,  remanescentes  degradados,  restauração  ativa  e 
 sistemas  agroflorestais  um  total  de  57,  68,  59  e  28  espécies  de  indivíduos  arbóreos,  respectivamente.  Os 
 plantios  de  restauração  ativa  apresentaram  uma  média  significativamente  superior  comparadas  as  outras 
 tipologias  florestais  (Figura  1B).  As  florestas  remanescentes  conservadas,  com  densidade  média  de 
 indivíduos  arbóreos  de  1444,43  ind.ha  -1  ,  apresentaram  uma  estimativa  de  biomassa  acima  do  solo  superior 
 em  59,64%,  40,44%  e  51,72%  comparadas  aos  sistemas  agroflorestais  (p=0,29),  restauração  ativa  (p=0,07) 
 e  remanescentes  degradados  (p=0,12),  respectivamente.  Contudo,  os  tratamentos  não  apresentaram 
 diferenças  estatísticas,  muito  provavelmente  devido  ao  baixo  número  amostral  dos  tratamentos  (Figura 
 1A). 

 Os  valores  estimados  para  a  biomassa  acima  do  solo  nos  sistemas  agroflorestais  implantados  na  região 
 foram  superiores  comparados  a  restauração  ativa  (p=0,78)  e  aos  remanescentes  degradados  (p=0,97),  ainda 
 que  as  duas  últimas  tipologias  apresentem  uma  densidade  de  indivíduos  arbóreos  de  1083,33  ind.ha  -1  e 

 1094,45  ind.ha  -1  ,  respectivamente,  enquanto  a  densidade  de  indivíduos  arbóreos  em  SAF  seja  de  311 

 ind.ha  -1  .  Essa  diferença  pode  ser  explicada  parcialmente  pela  diferença  de  idade  entre  os  SAFs  e  os 
 plantios  de  restauração,  e  consequentemente,  na  diferença  do  desenvolvimento  da  estrutura  horizontal  da 
 floresta  (GARCIA  et  al.,  2016),  ou  por  uma  maior  abundância  em  indivíduos  de  menor  porte,  que 
 contribuem  pouco  para  a  biomassa  da  floresta  (CÉSAR  et  al.,  2018),  afetando  diretamente  na  estimativa  da 
 biomassa  acima  do  solo.  Por  outro  lado,  Badari  et  al  (2020)  encontraram  estimativas  superiores  de 
 biomassa  acima  do  solo  em  SAFs  mesmo  quando  comparados  a  plantios  de  restauração  ativa  de  idades 
 equivalentes,  ambos  com  12-15  anos,  evidenciando  que  os  sistemas  agroflorestais  são  tão  eficientes  quanto 
 ou  superior  ao  modelo  convencional  de  restauração  florestal  na  produção  de  biomassa  acima  do  solo.  É 
 possível  que,  por  conta  das  perturbações  e  níveis  de  degradação,  os  remanescentes  degradados  apresentem 
 alterações  na  composição  de  espécies  e  proporção  entre  grupos  sucessional,  com  maior  frequência  de 
 espécies  pioneiras  e  com  menor  densidade  demadeira  (VIDAL;  WEST;  PUTZ,  2016),  o  que  explicaria  esse 
 resultado  apesar  de  apresentarem  quase  o  triplo  de  indivíduos  arbóreos  por  hectare  e  o  dobro  da  riqueza  de 
 espécies arbóreas encontradas nos SAFs. 



 Figura  1.  Valores  médios  encontrados  para  A)  biomassa  acima  do  solo  (Mg.ha  -1  )  e  B)  riqueza  de  espécies 
 arbóreas,  considerando  DAP  ≥  5  cm,  para  remanescentes  de  florestas  conservadas  (RemCon), 
 remanescentes  de  florestas  degradadas  (RemDeg),  restauração  florestal  com  10  anos  e  sistemas 
 agroflorestais com 15-19 anos na região do Pontal do Paranapanema. 

 Outras  pesquisas  realizadas  em  SAFs  de  idades  similares  nessa  região  identificaram  valores  superiores  para 
 riqueza  de  espécies  árboreas  nativas  quando  comparados  ao  valor  encontrado  no  presente  estudo 
 (BADARI  et  al,  2020;  GONCALVES  et  al.,  2021).  Entendemos  que  esse  valor  encontrado  por  nós 
 referente  aos  sistemas  agroflorestais  biodiversos  da  região  do  Pontal  do  Paranapanema  esteja  subestimado, 
 provavelmente  porque  a  avaliação  de  indicadores  de  riqueza  de  espécies  em  florestas  tropicais  apresente 
 tendência  em  variar  os  resultados  encontrados  para  uma  mesma  região  dependendo  do  esforço  amostral,  ou 
 seja,  é  provável  que  quanto  maior  o  número  de  parcelas  amostradas,  maior  será  o  valor  de  riqueza  de 
 espécies  encontrado  (VIANI  et  al.,  2018).  De  qualquer  forma,  por  serem  sistemas  produtivos,  os  sistemas 
 agroflorestais  colaboram  com  a  manutenção  da  biodiversidade  dentro  da  paisagem.  Como  os  SAFs  foram 
 implantados  com  o  mesmo  arranjo  e  apresentem  idades  próximas  dentro  de  uma  mesma  paisagem,  a 
 composição  das  espécies  árboreas  e  o  manejo  empregado  na  área  são  variáveis  que  podem  justificar  a 
 variação  nos  valores  de  biomassa  acima  do  solo  entre  as  áreas  avaliadas  (DIXON,  1995;  GONCALVES  et 
 al., 2021; JOSE, 2009; RAMACHANDRAN NAIR et al., 
 2010), conforme observado na Figura 1A. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  sistemas  agroflorestais,  embora  sejam  sistemas  produtivos,  desempenham  um  papel  ecológico 
 importante  na  região  do  Pontal  do  Paranapanema,  ao  ajudar  na  conservação  da  biodiversidade  e  produção 
 de  biomassa  acima  do  solo  mesmo  em  menores  adensamentos  de  plantios,  reforçando  que  são  estratégias 
 importantes na mitigação e adaptação das mudanças climáticas. 
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 Resumo 

 Os  sistemas  agroflorestais  são  considerados  sistemas  de  uso  da  terra  com  potencial  de  melhorar  a  qualidade  do  solo  e  de 
 contribuir  na  mitigação  das  mudanças  climáticas,  por  meio  do  estoque  de  carbono  do  solo.  Diante  disso,  o  objetivo  deste 
 trabalho  foi  avaliar  se  sistemas  agroflorestais  com  dendê  estocam  mais  carbono  em  agregados  do  solo  do  que  monocultivo  de 
 dendê  na  Amazônia.  Coletamos  amostras  deformadas  e  indeformadas  na  camada  0-10  cm  do  solo,  em  dois  sistemas  de  uso 
 com  dendê  (sistema  agroflorestal  e  monocultivo),  no  município  de  Tomé  Açu,  no  Estado  do  Pará,  para  avaliarmos  o  estoque 
 de  carbono  em  macro  e  microagregados  do  solo.  Usamos  teste  t  para  testar  o  efeito  dos  sistemas  sobre  as  variáveis  do  solo. 
 Sistemas  agroflorestais  com  dendê  estocam  mais  carbono  em  macro  e  microagregados  do  solo  do  que  o  monocultivo.  O  maior 
 estoque  de  carbono  nos  sistemas  de  uso  ocorre  na  fração  macroagregados.  Concluímos  que  o  dendê  em  sistema  diversificado 
 possui  maior  potencial  de  estocar  carbono  em  agregados  do  solo  do  que  em  monocultivo.  Portanto,  o  cultivo  de  dendê  em 
 sistema  diversificado,  comparado  ao  monocultivo,  pode  ser  uma  alternativa  de  agricultura  mais  sustentável  ambientalmente 
 para os agricultores de dendê na Amazônia. 

 Palavras-chave:  Amazônia; Atributos físicos; Macroagregados;  Sustentabilidade 

 INTRODUÇÃO 

 O  Estado  do  Pará,  na  Amazônia  brasileira,  é  tradicionalmente  o  maior  produtor  de  dendê  (Sedap,  2021).  O 
 cultivo  desta  oleaginosa  de  importância  mundial  é  realizado  principalmente  em  sistema  de  monocultivo  na 
 Amazônia.  No  entanto,  o  cultivo  diversificado  de  dendê  pode  representar  uma  opção  mais  sustentável  à 
 monocultura,  porque  proporciona  maior  qualidade  do  solo,  por  meio  do  maior  estoque  de  carbono  do  solo 
 (Gomes et al., 2021). 

 Geralmente,  o  cultivo  diversificado  de  culturas  agrícolas  tem  contribuído  para  maior  prestação  de  serviços 
 ambientais,  por  meio  da  melhoria  dos  atributos  físicos  (Polanía-Hincapié  et  al.,  2021)  e  por  estocar  mais 
 carbono  em  agregados  do  solo  do  que  sistemas  de  monocultivo  (Chen  et  al.,  2017).  Como  agropecuária  e 
 outras  formas  de  uso  da  terra  são  uma  das  principais  fontes  emissoras  de  gás  carbônico  na  atmosfera  (Ipcc, 
 2020), os sistemas agroflorestais podem ser uma estratégia importante em tempos de mudanças climáticas. 

 Os  sistemas  agroflorestais  possuem  maior  potencial  de  sequestrar  carbono  em  agregados  devido  ao  maior 
 aporte  de  serapilheira  sobre  o  solo  e  a  maior  diversidade  de  sistemas  radiculares  (Chatterjee  et  al.,  2020; 
 Gama  Rodrigues  et  al.,  2010).  A  maior  disponibilidade  de  matéria  orgânica  pode  aumentar  a  agregação  do 
 solo,  promovendo  inúmeros  benefícios,  como  maior  porosidade,  infiltração  de  água  e  sequestro  de  carbono 
 no  solo  (Madari  et  al.,  2005;  Wang  et  al.,  2018).  O  carbono  do  solo  fica  protegido  fisicamente  no  interior 
 dos  agregados,  podendo  ser  liberado  quando  o  solo  sofre  distúrbios  que  rompem  os  agregados  (Hobley  et 
 al.,  2014;  Loss  et  al.,  2015).  No  entanto,  estudos  sobre  o  estoque  de  carbono  em  diferentes  frações  de 
 agregados,  em  sistemas  agroflorestais  com  dendê  em  comparação  ao  monocultivo  de  dendê,  não  foram 
 ainda relatados na Amazônia. 

 Portanto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  se  sistemas  agroflorestais  com  dendê  estocam  mais  carbono 
 em macro e microagregados do solo do que monocultivo de dendê. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  dois  sítios  experimentais,  localizados  no  município  de  Tomé-Açu,  Estado 
 do Pará, Brasil. O solo das áreas de estudo é caracterizado como Latossolo Amarelo distrófico 



 (Embrapa,  2018).  O  estudo  foi  realizado  em  plantios  de  dendê  em  sistema  agroflorestal  e  monocultivo.  O 
 sistema  agroflorestal  era  composto  de  linhas  duplas  de  dendê  (espaçamento  de  7,5  m  entre  linhas  e  9,0  m 
 entre  plantas)  alternadas  por  faixas  de  plantio  de  outras  espécies  (  Acacia  mangium,  Bixa  orellana,  Cecropia 
 peltata  ,  Gliricidia  sepium  ,  Inga  edulis  ,  Mangifera  indica  ,  Piper  nigrum  ,  Platonia  insignis  ,  Spondias  lutea  , 
 Swietenia macrophylla  ,  Theobroma cacao  e  Theobroma  grandiflorum  ). 

 Delimitamos  quatro  parcelas  medindo  30  x  30  m  no  sistema  agroflorestal  e  no  monocultivo  para  coleta  das 
 amostras  de  solo.  As  amostras  foram  coletadas  nos  sistemas  em  diferentes  zonas  de  manejo  (Gomes  et  al., 
 2021;  Ramos  et  al.,  2018).  Coletamos  três  amostras  simples  indeformadas  de  solo  em  cilindros 
 volumétricos,  duas  amostras  simples  com  estrutura  preservada  na  forma  de  monólitos  (10  cm  x  10  cm  x  10 
 cm)  em  trincheiras  e  cinco  amostras  simples  deformadas,  para  compor  uma  amostra  composta  deformada. 
 Coletamos  as  amostras  nas  camadas  0-5  e  5-10  cm  do  solo;  utilizamos  a  média  das  camadas  para 
 representar a camada 0-10 cm. 

 Determinamos  a  estabilidade  de  agregados  por  meio  do  peneiramento  via  úmida  (Yoder,  1936),  utilizando 
 um  conjunto  de  sete  peneiras  de  abertura  de  malha  decrescente:  4,0  mm;  2,0  mm;  1,0  mm;  0,5  mm;  0,25 
 mm;  0,106  mm  e  0,053  mm.  Após  tamisamento  via  úmida,  transferimos  as  amostras  de  agregados  de  cada 
 classe  de  diâmetro  de  peneiras  para  recipientes  de  alumínio  e,  em  seguida,  secamos  as  amostras  em  estufa 
 de  circulação  forçada  de  ar  a  40  ºC  por  48  h.  Determinamos  a  densidade  do  solo  conforme  Embrapa  (2017) 
 e  o  estoque  de  carbono  em  macroagregados  (agregados  de  diâmetro  igual  e  superior  a  0,25  mm)  e 
 microagregados  (agregados  de  diâmetro  inferior  a  0,25  mm),  conforme  a  seguinte  equação  (Chatterjee  et 
 al., 2020). 

 Estoque de C = C x Ds x Cam x massa de agregado 

 Estoque  de  C:  estoque  de  carbono,  em  Mg  ha  -1  ;  C:  teor  de  carbono,  em  g  kg  -1  ;  Ds:  densidade  do  solo,  em  g 

 cm  -3  ; Cam: camada do solo, em cm. Massa de macro ou  microagregados, em g. 

 Usamos  teste  t  (p≤  0,05)  para  testar  o  efeito  dos  sistemas  sobre  as  variáveis  adotando  o  delineamento 
 inteiramente casualizados. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O  estoque  de  carbono  em  macro  e  microagregados  do  solo  foi  maior  estatisticamente  no  sistema 
 agroflorestal com dendê do que no monocultivo de dendê (Figura 1). 

 Figura 1.  Estoque de carbono em macro (A) e microagregados  (B) do solo em plantios de dendê em 
 sistema agroflorestal e monocultivo, no Estado do Pará, Brasil. 



 O  maior  estoque  de  carbono  em  macroagregados  do  que  em  microagregados  corroboram  com  outros 
 estudos  realizados  em  sistemas  agroflorestais  aqui  no  Brasil  e  em  outras  partes  do  mundo  (Chatterjee  et  al., 
 2020;  Chen  et  al.,  2017;  Gama-Rodrigues  et  al.,  2010).  O  maior  estoque  de  carbono  nos  macroagregados 
 do  solo  no  sistema  agroflorestal  provavelmente  está  relacionado  ao  maior  aporte  de  serapilheira  sobre  o 
 solo  e  à  maior  diversidade  de  sistemas  radiculares,  neste  sistema,  do  que  no  monocultivo,  que  aumentam  o 
 teor  de  carbono  nos  macroagregados  (Chatterjee  et  al.,  2020;  Gama-  Rodrigues  et  al.,  2010).  Os  sistemas 
 diversificados,  no  geral,  têm  maior  potencial  do  que  a  monocultura  de  aumentar  os  teores  de  matéria 
 orgânica,  o  que  contribui  para  a  formação  e  a  estabilização  dos  macroagregados  e,  consequentemente,  a 
 proteção  física  do  carbono  do  solo  (Loss  et  al.,  2015;  Tisdall  e  Oades,  1982).  Os  sistemas  diversificados 
 promovem  aumento  do  teor  de  carbono  do  solo  que  está  associado  a  maior  produção  de  biomassa  (acima  e 
 abaixo  do  solo),  o  que  resulta  numa  melhor  qualidade  do  solo  (Polanía-Hincapié  et  al.,  2021).  A  ausência 
 de  revolvimento  do  solo  no  sistema  agroflorestal  com  dendê  contribui  para  aumentar  a  permanência  do 
 carbono no interior dos agergados. 

 Assim,  a  diversificação  do  cultivo,  maiores  diversidades  de  sistemas  radiculares  e  o  manejo  da  adubação 
 orgânica  podem  ter  favorecido  um  maior  estoque  de  carbono  no  sistema  agroflorestal  (Figura  1).  Vários 
 estudos  têm  reportado  que  sistemas  agroflorestais  sequestram  mais  carbono  em  agregados  do  solo  do  que 
 monoculturas  (Chen  et  al.,  2017;  Chen  et  al.,  2020;  Gama-Rodrigues  et  al.,  2010),  possivelmente  por  causa 
 do maior aporte de biomassa acima e abaixo do solo que em geral, é maior nos sistemas diversificados. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O  dendê  em  sistemas  agroflorestais  apresenta  maior  potencial  de  armazenar  carbono  em  diferentes  frações 
 de  agregados  do  solo  do  que  cultivado  em  monocultivo.  Independentemente  do  sistema  de  cultivo  de 
 dendê, macroagregados armazenam mais carbono do que microagregados. 

 Portanto,  o  plantio  de  dendê  em  sistema  diversificado,  comparado  ao  monocultivo,  pode  ser  uma 
 alternativa de agricultura mais sustentável ambientalmente para os agricultores de dendê na Amazônia. 
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 Resumo 

 A  termografia  vem  ganhando  novos  usuários  pelo  potencial  da  tecnologia  ao  apontar  dados  quantitativos  de  rápida  obtenção  e 
 alta  aplicabilidade  em  diversas  áreas  da  ciência,  por  ser  altamente  precisa,  não  invasiva  e  de  fácil  análise  dos  termogramas.  O 
 objetivo  neste  trabalho  foi  utilizar  a  termografia  infravermelho  na  avaliação  de  regulação  térmica  pelos  serviços  ambientais, 
 prestados  por  sistemas  agroflorestais  (SAFs),  no  Oeste  do  Pará.  Foram  realizadas  atividades  de  campo  para  obtenção  de 
 diagnósticos  termográficos  no  infravermelho.  Para  cada  padrão  de  cor  foram  separados  cinco  tipos  (solo  1,  2,  3  4,  folhas  e 
 troncos),  sendo  coletadas  10  amostras  em  cada  alvo,  totalizando-se  240  valores  de  temperatura,  os  quais  foram  apresentados 
 em  forma  de  box-plot  e  utilizados  na  análise  de  variância.  Verificou-se  que  as  áreas  mais  quentes  foram  as  mais  expostas  a 
 incidência  dos  raios  solares.  O  componente  arbóreo  é  decisivo  como  regulador  térmico  evidenciando  a  importância  dos  SAFs 
 como  prestadores  de  regulação  térmica.  Evidentemente  que  estes  sistemas  também  apontam  indicadores  de  provisão,  suporte  e 
 cultural,  mas  a  termografia  reforça  o  potencial  de  uso  dessa  ferramenta  na  certificação  destas  áreas  na  regulação  térmica  em 
 ambientes antrópicos, anteriormente em vias de degradação florestal, como na área de estudo 

 Palavras-chave:  Amazônia: SAFs: Qualidade Ambiental:  Arranjos. 

 INTRODUÇÃO 

 Apesar  da  descoberta  da  radiação  no  infravermelho  ter  ocorrido  em  1800  (Século  XIX)  a  aplicação  foi 
 iniciada  na  segunda  guerra  mundial  pelo  exército  Alemão  usando  câmeras  em  carros  tanques,  devido  o 
 equipamento  ser  muito  pesado  (LUZI  et  al.  2013).  A  possibilidade  de  uso  em  diferentes  horários, 
 principalmente  no  período  noturno,  foi  sendo  aprimorado  aos  equipamentos  como  uma  excelente  estratégia 
 militar  de  ataque  (ROGALSKI,  2011).  A  termografia  passou  a  ser  utilizada  para  prognosticar  respostas 
 térmicas  na  área  humana  (RING,  AMMER,  2012),  por  ser  uma  técnica  não  invasiva  e  altamente  precisa, 
 detectando  variações  térmicas  inclusive  em  multiplicação  neoplásica  (VIERIA;  ESTEVES,  2005).  Nas 
 ciências  agrárias  as  pesquisas  com  a  termografia  infravermelho  vem  crescendo  (ROGALSKI,  2011,  LUZI, 
 2013),  sendo  utilizadas  por  exemplo  para  apontar  condições  de  conforto  e/ou  estresse  térmico,  respostas 
 técnicas  sobre  condições  de  sanidade  animal  (BARROS  et  al.,  2016  ),  evidências  da  temperatura  do  solo 
 sob  condições  de  focos  de  calor  comparando  áreas  de  floresta  e  áreas  antrópicas  no  oeste  do  Pará 
 (SANTOS  et  al.,  2016),  condições  térmicas  em  pastagens  degradas  ao  comparar  com  áreas  vegetadas 
 (PILATO  et  al.,  2018)  e  situações  de  conforto  térmico  em  ambientes  com  integração 
 lavoura-pecuária-floresta  em  Mato  Grosso  do  Sul  (KARVATTE-JUNIOR  et  al.,  2016),  evidenciando  o 
 potencial  de  aplicação  em  diferentes  áreas  do  conhecimento  científico,  pela  eficácia  ao  detectar  o  calor 
 irradiado  pelos  alvos  associados  à  condições  climáticas  (MENEGASSI  et  al.,  2016).  O  objetivo  neste 
 trabalho  foi  aplicar  a  termografia  infravermelho  na  avaliação  de  regulação  térmica  como  serviço  ambiental 
 prestado por sistemas agroflorestais no Oeste do Pará. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  trabalho  foi  realizado  em  um  sistema  agroflorestal  (-2.68856  S,  -54.53170  W)  instalado  na  Fazenda 
 Experimental  da  Universidade  do  Oeste  do  Pará  (UFOPA),  situada  na  Rodovia  PA-370 
 (Santarém/Curuá-Una).  Historicamente,  essa  era  uma  Fazenda  com  bovinos  de  corte  e  cria  durante, 
 aproximadamente 26 anos (1980 a 2006), mas ao passar para UFOPA já estava com 10 anos sem uso, 
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 passando  por  processo  de  regeneração  natural  e  predominância  de  vegetação  secundária.  O  solo  apresenta 
 características  típicas  de  Latossolo  Amarelo  Distrófico  Argissólico,  com  teores  de  areia  entre  439  e  679 
 g.kg  -1  ,  sílica  de  64  a  99  g.kg  -1  e  argila  entre  234  a  479  g.kg  -1  (ALMADA  et  al  .,  2021).  Em  2016  foram 
 instalados  sistemas  agroflorestais  com  arranjos  de  espécies  diferenciados.  No  processo  de  implantação 
 retirou-se,  parcialmente  a  vegetação  secundária,  com  auxílio  de  motosserra  e  ferramentas  manuais,  sem  o 
 uso  de  queima  dos  resíduos  vegetais,  mantendo-se  a  matéria  orgânica  como  cobertura  do  solo, 
 controlando-se  as  plantas  daninhas  com  capina  e  roçagem.  Adotam-se  práticas  como  adubação  orgânica, 
 sem  uso  de  herbicidas  e/ou  inseticidas  no  controle  fitossanitário.  O  arranjo  é  composto  por  ipê  amarelo 
 (  Handroanthus  serratifolius  (Vahl)  S.O.  Grose),  paricá  (  Schizolobium  amazonicum  (Huber)  Ducke),  mogno 
 brasileiro  (  Swietenia  macrophylla  King)  e  ingá-xixica  (  Inga  heteraphylla  ).  No  ano  de  2021  foram 
 introduzidas  cacau  (  Theobroma  cacao  )  e  andiroba  (  Carapa  guianensis  )  nas  linhas  e  entrelinhas  de  plantio. 
 Os  espaçamentos  variam  de  8  x  8  m  a  4  x  4  m.  No  espaço  disponível  entre  as  linhas  de  espécies  lenhosas 
 perenes  são  cultivados,  eventualmente,  espécies  de  ciclo  curto  como  milho  (  Zea  mays  ),  feijão  caupi  (  Vigna 
 unguiculata  )  e  macaxeira  (  Manihot  esculenta  ).  Foram  realizados  diagnósticos  termográficos  sendo  quatro 
 imagens  utilizadas  neste  trabalho,  correspondentes  ao  dia  29/07/2021,  obtidas  no  período  entre  12h:00  e 
 13h:00  para  obtenção  de  padrões  nos  alvos  no  horário  de  intensa  carga  térmica,  emitida  pelo  sol,  no 
 sistema  agroflorestal.  As  imagens  termográficas  indicam  os  padrões  espectrais  na  faixa  de  0,7  a  100  μm 
 com  resolução  ótica  de  640  x  480  pixels  e  0,95  de  emissividade  (FLIR  Systems,  Inc.,  Wilsonville,  OR, 
 EUA,  2015).  Em  cada  padrão  de  cor  no  solo  (vermelho,  verde  escuro,  ciano,  azul  escuro),  das  folhas  (rosa) 
 e  no  tronco  (azul  claro/ciano)  foram  extraídas  10  amostras  térmicas  de  acordo  com  a  paleta  de  cores 
 Rainbow  HC,  totalizando  60  pontos  por  imagens  e  240  pontos  analisados  nas  quatro  imagens,  tratadas  no 
 programa Flir (v.5;13) e elaborados box-plots, bem como a análise de variância no AgroEstat. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Apresenta-se  na  Figura  1  (A,  B,  C  e  D)  termogramas  com  os  tipos  de  arranjos  analisados  que  evidenciam 
 que os padrões térmicos respondem aos tipos de composição do componente arbóreo no sistema. 

 Figura  1.  Imagens  com  respostas  no  comprimento  de  onda  do  infravermelho  próximo  e  do  visível  em 
 sistemas agroflorestais (A, B, C, D), no município de Santarém (Unidade da UFOPA), no oeste do Pará. 

 Na  Figura  2  são  apresentados  os  box-plots  que  expressam  as  respostas  térmicas  em  cada  tipo  de  arranjo 
 analisado  e  apontam  significativamente  as  menores  temperaturas  comprovando  a  importância  da  vegetação 
 na  regulação  térmica  com  as  temperaturas  mais  baixas.  Nas  áreas  que  apresentam  maiores  aberturas  dos 
 dosséis,  expressando  valores  da  ordem  de  35°C  no  solo,  enquanto  sob  as  mesmas  condições  de  carga 
 térmica  solar  as  folhas  mantinham-se  com  valores  da  ordem  de  31°C,  confirmando  o  efeito  atenuador  de 
 calor  da  vegetação.  O  arranjo  A  e  o  arranjo  B  apresentaram  as  maiores  temperaturas  médias  ao  comparar 
 com  os  arranjos  C  e  D,  sendo  estatisticamente  diferentes  em  termos  de  respostas  térmicas.  Temperaturas 
 mais  elevadas  na  condição  de  solo  mais  exposto  ao  sol  possui  apontaram  efeitos  que  diferem  ao  solo  na 
 condição  mais  a  sombra,  reforçando  que  as  temperaturas  no  solo  indicam  efeitos  da  regulação  térmica  em 
 decorrência do sombreamento pelas copas das árvores em 



 arranjos  com  SAFs.  Mesmo  sendo  um  sistema  agroflorestal  com  matéria  orgânica  no  solo,  as  áreas  mais 
 expostas  ao  solo  apresentavam  diferenças  térmicas.  Em  quintais  florestais  Lobato  et  al.  (2016) 
 confirmaram  que  as  temperaturas  mais  elevadas  foram  detectadas  nos  quintais  desflorestados, 
 evidenciando  que  há  maiores  perdas  de  energia  para  atmosfera  nesses  espaços  abertos,  sendo  que  o  índice 
 de  conforto  térmico  (ITU)  foi  identificado  nos  quintais  urbanos  com  vegetação,  apontados  como  os  locais 
 mais  agradáveis  e  preferidos  pelos  moradores,  nos  horários  mais  quentes  do  dia.  Esses  resultados  também 
 corroboram com os apresentados por Carlos et al. (2021). 

 Figura  2.  Box-plot  evidenciando  condições  térmicas  em  Sistemas  Agroflorestais  no  Oeste  do  Pará, 
 Amazônia Oriental. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  padrões  térmicos  no  solo  são  diferentes  entre  sim  e  superiores  às  condições  de  temperatura  nas  folhas  e 
 nos  troncos  das  espécies  que  compõe  determinado  arranjo  agroflorestal  no  oeste  do  Pará.  Os  SAFs 
 apresentam  potencial  de  serem  incluídos  em  programas  de  pagamento  por  serviços  ambientais  na 
 Amazônia,  principalmente  como  regulação  térmica  pela  recuperação  de  áreas  em  vias  de  degradação, 
 principalmente  por  pastagens  degradadas,  como  é  o  caso  dos  SAFs  na  área  de  estudo.  A  termografia 
 infravermelho é uma excelente ferramenta para evidenciar este benefício ambiental dos SAFs. 
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 Resumo 

 Agroforests  can  contribute  to  the  restoration  and  maintenance  of  soil  quality  and  productivity  in  cocoa  production  systems  and 
 are  often  proposed  as  an  option  for  sustainable  and  ecological  agricultural  intensification.  The  purpose  of  this  study  was  to 
 understand  better  how  contrasting  agroforestry  systems  (AFS)  influence  soil-plant  relationships  in  cacao  plantations.  We 
 quantified  the  effect  of  different  agroforests  arrangements  on  soil  quality  and  its  relation  to  cocoa  productivity,  using  a  variety 
 of  soil  biological,  chemical  and  physical  indicators  related  to  different  soil  functions  and  processes.  An  integrated 
 soil-litter-leaf  sampling  strategy  was  applied,  enabling  assessment  of  relations  between  soil  and  plant  characteristics  in  the 
 different  AFS.  Within  each  plot  samples  were  taken  at  two  different  fixed  distances  from  the  shade  trees  or  in  the  center  of  the 
 plots.  Litter  characteristics  included  micro-  and  macronutrients,  Cd  content,  total  polyphenol  content,  lignin  content  and 
 potential  respiration.  Cocoa  leaf  samples  were  tested  for  Cd,  micro-  and  macronutrient  content.  Soil  quality  indicators 
 included  potential  soil  respiration,  macrofauna  diversity,  abundance  and  richness,  micro  and  macro  nutrients,  pH,  CEC,  Cd, 
 Bulk  density,  and  aggregate  stability.  Yield  data  was  provided  by  the  monitoring  institution  (INIAP).  Main  findings  revealed 
 that  early  impacts,  within  5  years,  of  AFS  were  primarily  detected  by  biological  soil  indicators  (e.g.  earthworm  abundance  and 
 microbial  respiration).  AFS  did  not  impact  yield  in  this  production  trial.  Distance  had  overall  a  minor  influence  on  the  results. 
 It is important to consider which shade species to plant in AFS, so to manage impacts on understory crops and soils. 

 Palavras-chave:  Amazon; litter quality; microbial  respiration; nutrients; nitrogen fixation; soil functions 

 INTRODUÇÃO 

 The  use  of  shade  trees  can  contribute  to  the  restoration  and  maintenance  of  soil  quality  and  productivity  in 
 cocoa  agroforestry  systems.  The  purpose  of  this  study  was  quantify  the  effect  of  different  agroforests 
 arrangements on soil quality and its relation to cocoa productivity. 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Field  sampling  took  place  in  October  2019  in  a  five-year-old  experimental  cocoa  trial  established  in  the 
 Amazon  region  of  northeastern  Ecuador  by  Instituto  Nacional  de  Investigaciones  Agropecuariasthe 
 (INIAP).  The  trial  consists  of  five  agroforestry  system  treatments:  “monoculture”  (cacao  only),  “timber” 
 (cacao  with  the  leguminous  timber  tree  Cedrelinga  cateniformis  Ducke  ),  “fruit”  (cacao  with  peach  palm  - 
 Bactris  gasipaes  ),  “N-fix”  (cacao  with  the  leguminous  tree  Erythrina  velutina  Wild  )  and  “mixed”  (cacao 
 with  Cedrelinga  cateniformis  Ducke  +  Erythrina  velutina  Wild  trees).  This  study  focused  on  the  part  of  the 
 trial  that  was  managed  organically  with  low  levels  of  inputs.  An  integrated  soil-litter-leaf  sampling  strategy 
 was  applied,  within  each  plot  samples  were  taken  at  two  different  distances  from  the  shade  trees  (~2m  and 
 ~6m)  or  in  the  center  of  the  plots.  Litter  characteristics  included  micro-  and  macronutrients,  cadmium  (Cd) 
 content,  total  polyphenol  content,  lignin  content  and  potential  respiration.  Cacao  leaf  samples  were  tested 
 for  Cd,  micro-  and  macronutrient  content.  Soil  quality  indicators  included  potential  soil  respiration, 
 macrofauna  diversity,  abundance  and  richness,  micro  and  macro  nutrients,  pH,  CEC,  Cd,  Bulk  density,  and 
 aggregate stability. Yield data were provided INIAP. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Main findings revealed that early impacts (<5 years) of agroforestry systems were primarily detected for 
 the biological soil indicators (e.g. earthworm abundance and microbial respiration) as well as Cd 



 concentrations in litter. Agroforestry arrangements did not yet impact yield in this production trial. 
 Sampling distance from shade trees had minor influence on the results. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 The data collected contribute to the selection of shade tree species to plant in cacao agroforestry systems, 
 so to manage impacts on understory crops and soils. 

 REFERÊNCIAS 
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 Resumo 

 Os  sistemas  agrícolas  itinerantes  são  repositórios  do  etnoconhecimento  que  garantem  a  subsistência  e  a  soberania  alimentar 
 das  comunidades  tradicionais.  Quando  manejado  em  espaços  grandes  de  florestas  tropicais,  por  pequenas  ou  médias 
 populações,  majoritariamente  para  a  subsistência  e  com  uso  dos  conhecimentos  etnoecologicos  tradicionais  estes  sistemas 
 tendem  a  ser  muito  sustentáveis.  Apesar  disso,  devido  a  crises  ambientais,  sociais  e  fundiárias  estes  sistemas  agroflorestais 
 estão  ameaçados  de  extinção.  Sendo  assim,  a  diagnose  e  caracterização  de  tais  sistemas  possibilita  sua  preservação.  Neste 
 sentido,  este  estudo  buscou  relatar  as  principais  características  do  manejo  tradicional  e  agrobiodiversidade  dos  sistemas 
 agrícolas  dos  Guaranis  Mbyás  na  Serra  do  Mar.  Foram  realizadas  entrevistas  semiestruturadas  com  48  participantes  da  Vila 
 Rio  Branco  no  município  de  Itanhaém  além  do  levantamento  etnobotanico  da  agrobiodiversidade.  Constatou-se  que  a  aldeia 
 Rio  Branco  possui  muitos  cultivos  agrícolas,  sendo  as  principais  espécies  a  do  milho  Guarani  (  Zea  Mays  L.)  e  da  Batata 
 Guarani  (  Ipomoea  batatas  (L.)  Lam.)  usados  pincipalmente  de  forma  alimentar  e  ritualística.  Para  estas  espécies  há 
 germoplasmas  de  sementes  e  mudas  in  situ  constituindo  reservatórios  das  etnovariedades.  As  principais  formas  de  manejo  no 
 plantio  foram  o  uso  do  fogo,  de  mudas,  uso  das  fases  da  lua  e  seleção  das  áreas  com  critérios  etnopedológicos.  Conclui-  se  que 
 o  manejo  agrícola  contribui  para  a  independência  de  insumos  externos  e  para  soberania  alimentar  dos  Mbyás.  Além  disso,  esta 
 população  é  guardiã  de  etnovariedades  tradicionais  por  possuir  germoplasmas  destas  variedades.  Os  sistemas  agrícolas  se 
 configuram um meio importante de preservação da cultura e do ambiente. 

 Palavras-chave:  Agrobiodibersidade;  Sistemas  Agrícolas  Itinerantes;  Serviços  Ecossistêmicos; 
 Etnoconhecimento; Guarani Mbyá; Mata Atlântica 

 INTRODUÇÃO 

 Atualmente  os  sistemas  agrícolas  itinerantes  (SAIs)  garantem  a  subsistência  de  aproximadamente  500 
 milhões  de  pessoas  em  todo  o  mundo  (Cairns,  2007).  A  agricultura  itinerante  pode  ser  definida  como  “um 
 sistema  agrícola  no  qual  as  clareiras  temporárias  são  cultivadas  por  um  menor  tempo  do  que  o  pousio” 
 (Sanchez,  1976).  Os  SAIs  são  considerados  por  alguns  autores,  modelos  potenciais  para  um 
 desenvolvimento  rural  sustentável  favorecendo  a  agricultura  familiar  (Munari,2009).  No  entanto,  o  embate 
 sobre  sua  sustentabilidade  é  marcado  por  posições  antagônicas  (Mertz  et  al.,  2009).  Seus  críticos  afirmam 
 que  o  sistema  é  vetor  de  desmatamento  das  florestas  tropicais  e  a  queima  liberaria  gases  do  efeito  estufa 
 (Brown  &  Lugo,  1990)  não  repostos  pelo  crescimento  da  vegetação  no  pousio.  Além  disso,  o  sistema  seria 
 responsável  pela  infertilidade  dos  solos  a  longo  prazo  (FAO,  1985).  No  entanto,  há  cada  vez  mais  trabalhos 
 afirmando  que  os  SAIs  apresentam  uma  racionalidade  econômica  e  ambiental  mais  ajustada  a  cada  local 
 (Santos  et.  al.,  2019)  e  que  não  comprometeriam  a  fertilidade  do  solo  (Vissher  et  al.,  2021).  Dado  o  retorno 
 da  cobertura  vegetal  no  pousio  e  ao  cultivo  de  culturas  consorciadas  há  o  fornecimento  de  serviços 
 ecossistêmicos  com  a  geração  de  benefícios  econômicos  às  populações  que  são  capazes  de  se  sustentar  no 
 local  e  assim,  manter  sua  cultura  (Thorkildsen,2014).  Apesar  disso,  os  sistemas  tradicionais  estão  em 
 perigo  de  extinção,  conforme  a  populações  que  os  praticam  sofrem  pressões  fundiárias,  sociais  e  processos 
 de  aculturação  que  descaracterizam  o  etnoconhecimento  (Thurston;  1997).  Estas  perdas  representam  uma 
 ameaça  às  populações  que  praticam  os  SAIs.  Sendo  que,  a  caracterização  desses  agroecossistemas  é  de 
 extrema  importância,  identificar  as  espécies  e  agrovariedades  presentes  no  sistema  é  fundamental  para 
 entender  como  se  asseguram  a  soberania  alimentar  e  a  subsistência  das  populações  (Thurston;  1997).  Deste 
 modo,  este  trabalho  objetivou  a  caracterização,  dos  SAIs  praticados  pelos  Guaranis  Mbyás  da  Aldeia  Rio 
 Branco realizando o levantamento da agrobiodiversidade 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 O  estudo  foi  conduzido  na  Aldeia  Rio  Branco  que  está  estabelecida  entre  os  municípios  de  Itanhaém,  São 
 Vicente e São Paulo ocupando uma extensão de 2.856 hectares e se localiza nas coordenadas 



 24°01’13’’  S  e  46°41’36’’O.  A  fitofisionomia  do  território  da  Aldeia  Rio  Branco  é  de  Floresta  Pluvial 
 Atlântica  de  encosta,  ou  Floresta  Ombrófila  Densa  Submontana  segundo  classificação  de  Veloso  et  al. 
 (1991),  caracterizada  majoritariamente  por  elementos  arbutisvos-arbóreos.  Os  solos  da  região  são 
 associações  de  Podzólico  Vermelho-Amarelo  distrófico  com  Podzólico  Vermelho  distrófico,  Cambissolo 
 distrófico  associado  com  Cambissolo  distrófico  álico,  com  argilas  de  baixa  atividade,  de  textura  muito 
 argilosa  e  fase  pedregosa  com  textura  média  e  solo  gleizadoálico,  todos  com  horizonte  A  moderado 
 (Lepsch  Et  Al.  1988).  As  precipitações  médias  anuais  são  de  aproximadamente  1700  mm  sem  período  seco 
 definido  com  chuvas  bem  distribuídas  durante  todo  ano.  Os  meses  de  menor  pluviosidade  vão  de  maio  a 
 agosto  e  os  mais  chuvosos,  de  janeiro  a  abril.  A  temperatura  média  anual  é  da  ordem  de  22  °C.  O  clima 
 regional  é  do  tipo  Af,  tropical  chuvoso  de  floresta,  segundo  a  classificação  de  Koeppen  (1948).  Para  avaliar 
 o  sistema  de  cultivo  tradicional  da  etnia  Mbyá  Guarani  foi  utilizada  a  metodologia  do  World  Agroforestry 
 Centre  -  ICRAF  de  Diagnóstico  e  Desenho  (D&D),  trabalhada  no  uso  de  terra  em  Embu,  Quênia,  África 
 (BENIEST,  et  al.,1996).  Foram  realizadas  entrevistas  semiestruturadas  feitas  de  modo  participativo  com  as 
 pessoas  comuns  e  chefes  das  aldeias.  As  ferramentas  de  diagnóstico  utilizadas  foram:  a  entrevista 
 participativa  com  o  objetivo  de  coletar  informações  qualitativas  e  quantitativas.  Estas  informações 
 abrangiam,  técnicas  de  manejo,  espécies  e  variedades  agrícolas  utilizadas  e  função  das  espécies.  Para  a 
 avaliação  da  agrobiodiversidade  o  estudo  se  baseou  na  unidade  amostral  “roça”,  espacialmente  delimitada 
 pelos  agricultores  as  quais  possuíam  comunidades  vegetais  definidas.  Assim  buscou-se,  por  meio  de 
 entrevistas  verificar  quais  as  funções  de  uso  das  plantas  (alimentar,  ritualístico-cultural,  medicinal, 
 ornamental,  ecológico,  produto  de  venda)  que  os  agricultores  lhes  atribuíam  para  assim  relacionar  as 
 etnovariedades  com  a  dinâmica  dos  sistemas  agrícolas  e  da  sociedade  Guarani.  Para  isso  as  entrevistas 
 foram  gravadas  e  os  dados  foram  posteriormente  compilados  e  interpretados  em  tabelas  e  estáticas 
 descritivas.  Também,  neste  contexto,  para  uma  maior  compreensão  da  dinâmica  dos  sistemas,  fez-se  o 
 levantamento  florístico  das  espécies  e  a  identificação  das  variedades  agrícolas  relacionando  seu  uso  no 
 contexto alimentar e cultural. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As  principais  formas  de  manejo  das  áreas,  foram:  a  seleção  do  local  de  plantio,  o  uso  das  fases  lunares  na 
 colheita,  plantio  e  manejo,  o  uso  do  fogo  como  forma  de  limpeza  do  terreno  e  fertilização  do  solo,  a  capina 
 seletiva,  principalmente  nos  SDM,  mas  também,  nos  SAIs  e  a  adubação  verde  proveniente  do  uso  de 
 leguminosas  e  outras  espécies.  Também  se  registrou,  em  pequenas  quantidades,  o  uso  de  fertilizantes 
 inorgânicos  químicos  (N.P.K)  e  fertilizantes  orgânicos  (farrinha  de  ossos  e  pó  de  rocha).  Não  se  registrou  o 
 uso  de  defensivos  químicos  (fungicidas,  inseticidas,  herbicidas).  É  comum,  também,  que  além  de  manter 
 um  banco  de  semente  in  loco  ,  os  agricultores  receberem  parte  de  suas  mudas  provenientes  de  programas 
 extensionistas  da  FUNAI  dos  quais  obtém  também  os  fertilizantes.  Todas  as  técnicas  de  manejo,  para 
 ambos  os  sistemas  agrícolas,  citados  e  descritos  nas  entrevistas,  foram:  seleção  das  áreas  (baseado  na 
 fertilidade  dos  solos  e  tipo  de  vegetação),  observação  das  estações  nas  atividades  agrícolas  (queima,  plantio 
 e  colheita),  observação  das  fases  da  lua,  adubo  químico,  adubação  verde  (com  leguminosas),  poda  e 
 decomposição  (  mulch  ),  plantio  de  mudas  nativas,  queima  da  vegetação  (floresta  nativa  e  secundária- 
 capoeirões  e  áreas  em  regeneração).  Muitos  agricultores  utilizam  todas  essas  técnicas  em  conjunto,  porém 
 há aqueles que se utilizam apenas de algumas técnicas (Figura 1). 



 No  levantamento  etnobotânico  verificou-se  a  presença  de  65  variedades  de  plantas  de  uso  agrícola, 
 perfazendo  39  espécies,  36  dessas  espécies  foram  identificadas  e  distribuídas  em  23  famílias  botânicas, 
 sendo  as  principais:  Arecaceae  (n=4;  10%),  Fabaceae,  Rutaceae  e  Myrtaceae  (n=3;  8%),  Bromeliaceae, 
 Convolvulaceae,  Cucurbitaceae,  Malvaceae,  Poaceae,  Solanaceae,  Zingiberaceae  (n=2;  5%)  e  todas  as 
 demais  famílias  contendo  apenas  uma  espécie  (n=1;  3%).  Mais  da  metade  das  espécies  cultivadas  é  de  uso 
 exclusivamente  alimentar  (54%).  Muitas  outras,  além  de  possuíram  finalidades  alimentares,  podem 
 também  ser  usadas  com  outras  finalidades,  como:  Ecológicas  (18%),  Ritualística  ou  cultural  (8%), 
 Medicinal  (3%)  e,  Venda  (2%).  Foram  citadas  espécies  que  eram  utilizadas  para  uma  única  finalidade  (5%, 
 espécies  de  uso  exclusivamente  ritualísticos  e  ecológicos)  e  ainda  3  espécies  de  uso  ornamental  e 
 econômico  (8%).  Isto  demonstra  que  a  maioria  das  espécies  e  culturas  possuem  diversas  finalidades  de  uso. 
 Os  Guaranis  Mbyás  cultivam  muitas  espécies  vegetais.  Dentre  elas,  12  variedades  de  Milho  (  Avaxi  etei  )  5 
 de  amendoim  (  Manduvi  ),  6  de  batata  doce  (  Djety  )  e  1  de  sorgo,  (  takua  re’e  mirim  -  cana  Guarani)  e  vários 
 outros  cultivos  como  banana,  maracujá  e  araçá.  Para  as  principais  variedades  de  cultivo,  pode-se  observar 
 um  elo  entre  o  uso  da  terra  e  a  presença  destas  espécies,  sendo  que  aproximadamente  75,2%  das  áreas 
 agrícolas  atuais,  foram  ou  são  utilizadas  para  o  plantio  do  milho  guarani,  56%  para  a  batata  guarani  (  Jejy 
 Ju  ),  55,3%  para  a  mandioca  (  Manji’o  ),  45,5%  para  o  amendoim  (  Manduvi  )  e  38,8%  para  o  feijão.  Todas 
 estas  etnovariedades  principais  são  tidas  como  de  uso  exclusivo  da  comunidade  indígena  por  serem  vistas 
 como  sagradas  em  sua  cultura.  O  Milho  sagrado  ocupa  um  papel  central  tanto  em  aspectos  culturais  quanto 
 agrícolas  e  forma  o  eixo  das  sociedades  Mbyás.  Segundo  as  crenças  Guaraníticas,  toda  família  Guarani 
 deve  possuir  um  pouco  de  semente  de  Avaxi  etei  guardada  em  suas  casas,  e  aquelas  que  fazem  o  uso  dessas 
 sementes  durante  o  cultivo  se  creêm  amparadas  por  Nhanderu  (demiurgo  da  cosmogonia  Guarani  Mbyá). 
 Segundo  os  indígenas  essa  força  que  os  ampara  (  Nhanderu  Tupã  )  designou  as  terras  e  seus  domínios  para 
 que  dela  vivessem  e  cultivassem  os  alimentos  sagrados,  sendo  seus  legítimos  usuários.  Nesse  sentido  a 
 agricultura  é  uma  das  atividades  culturais  mais  importantes  aos  Mbyás.  A  variedade  agroecossistemica  é 
 expressiva  e  se  compara  a  números  encontrados  no  Bioma  Amazônico  entre  os  Kayapós  e  entre  os  próprios 
 Mbyás  na  Mata  Atlântica  (Ladeira,  1986;Anderson  &  Posey,  1991  ).  Ladeira  (1986)  registrou  variada 
 agrobiodiversidade  nas  roças  Guaranis,  sendo  24  variedades  de  mandioca,  7  de  amendoim,  16  de  feijão,  9 
 de  cará,  21  de  batata-doce,  4  de  abóbora  e  vários  outros  cultivos  como  banana,  maracujá,  araçá  e  outros 
 não  identificados.  Anderson  &  Posey  (1991)  registraram  entre  os  Kayapós  da  Amazonia  roças  com  50 
 variedades  etnobotanicas  distintas,  dentre  elas,  principalmente,  diferentes  tipos  de  mandioca,  inhame  e 
 taioba.  Felipim  (2001)  descreveu  24  variedades  de  espécies  botânicas  agrícolas  dentre  os  Guaranis  Mbyá 
 de  Cananeia,  principalmente  variedades  de  milho,  batata-doce,  amendoim,  feijão  e  sorgo.  Os  guaranis 
 contam  que  não  havia  mais  tantas  variedades  do  milho  sagrado  na  aldeia,  até  que  no  ano  de  2014,  uma  das 
 lideranças  culturais  da  aldeia,  Werá  Xunu,  conjuntamente  com  agentes  extensionista  da  FUNAI,  escreveu 
 um  projeto  contemplado  pelo  edital  do  Programa  de  Ação  Cultural  (PROAC)  e  intitulado,  “O  alimento 
 sagrado  e  a  preservação  das  práticas  culturais”.  O  projeto  consistiu  no  resgate  das  variedades  tradicionais 
 de  alimentos  sagrados  e  no  restabelecimento  do  Nhemongarai  (ritual  de  batismo).  Este  projeto  consistiu  no 
 resgate de várias variedades de milho, batata, amendoim e 



 outras  sementes  por  meio  de  um  circuito  de  trocas  com  outras  aldeias  do  Estado  de  São  Paulo,  Rio  Grande 
 do  Sul  e  Rio  de  Janeiro.  Houve,  além  da  troca  material  que  restabeleceu  o  patrimônio  genético  agrícola  das 
 sementes,  o  restabelecimento  do  Nhemongarai  na  aldeia  Rio  Branco  em  2016  depois  de  anos  sem  a 
 realização  do  ritual.  Algumas  culturas  agrícolas,  as  das  plantas  e  alimentos  sagrados  (milho  Guarani,  batata 
 Guarani),  não  podem  ser  comercializadas  para  a  sociedade  não-indígena,  porém  estão  incluídas  nos 
 programas  do  PNAE  (Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar)  e  no  PAA  (Programa  de  Aquisição  de 
 Alimentos).  Esses  programas  garantem  a  compra  da  colheita  dessas  espécies  destinando-a  a  merenda 
 escolar  da  escola  indígena,  assegurando  assim,  concomitantemente,  a  manutenção  dos  hábitos  culturais 
 Guaranis Mbyás e o escoamento de sua produção agrícola. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os  guaranis  Mbyás  fazem  uso  de  sistemas  agrícolas  que  mantém  uma  variedade  de  técnicas  de  manejo 
 contribuindo  para  a  preservação  de  sua  cultura,  soberania  alimentar  e  independência  de  insumos  externos, 
 o  que  proporciona  autonomia  cultural  a  estas  populações,  gerando  recursos  financeiros  e  alimentares  de 
 maneira  direta  e  indireta.  Estas  populações  mantêm  reservatórios  de  sementes  e  germoplasma  in  situ  com 
 grande  agrobiodiversidade  sendo  importantes  no  papel  da  conservação  destas  espécies  e  um  fator  crucial 
 para  a  continuidade  de  seu  patrimônio  genético.  .  O  alimento  é  sagrado,  o  ato  de  fazer  agricultura  é  um 
 modo  de  se  ligar  a  divindade.  Sendo  assim,  a  sociedade  dos  Guarani  Mbyás  é  guardiã  de  parte  importante 
 da biodiversidade de culturas agrícolas 
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 Localização da atividade 
 O  presente  trabalho  descreve  o  sistema  agrícola  empregado  por  João  Soares  e  seus  parentes  no  povoado  de 
 São  Manoel,  em  Lago  do  Junco,  Maranhão,  no  qual  é  incorporado  a  leguminosa  arbórea  sabiá  (  Mimosa 
 caesalpiniifolia  Benth.)  como  fonte  de  renda  e  para  melhorar  a  fertilidade  do  solo.  João  desenvolve  atividades 
 produtivas  no  lote  do  pai,  José,  de  13  ha,  em  área  de  assentamento,  e,  principalmente,  na  área  de  100  ha 
 demarcada  na  década  de  1960  pelo  avô,  onde  reside  sua  avó  Ana.  Nessa  área  trabalham  outros  três  irmãos  e 
 dois  tios  de  João,  e  cada  um  cultiva  roçados  anuais.  Além  do  plantio  de  frutíferas  e  a  criação  de  aves  e  suínos 
 próximo  das  residências,  há  um  rebanho  bovino  de  todos  os  familiares  que  é  criado  de  forma  conjunta  nos 
 66,4  ha  de  pasto  consorciado  com  babaçu.  As  capoeiras  do  lote  do  pai  de  João  Soares  estão  em  pousio  há  6 
 anos  e,  enquanto  o  “mato  engrossa”,  os  familiares  utilizam  a  terra  da  avó,  que  João  considera  “melhor  do  que 
 a  do  pai,  porque  tudo  que  a  gente  planta  dá  melhor”.  Essa  percepção  se  deve  a  uma  prática  de  manejo  adotada 
 há anos pela família, de cultivar os roçados em capoeiras enriquecidas com a leguminosa sabiá. 

 Palavras-chave:  agricultura  familiar;  comunidades  tradicionais;  agricultura  de  corte  e 
 queima; Maranhão 

 Descrição do modelo produtivo 

 A  família  Soares  sempre  desenvolveu  a  roça  tradicional.  Contudo,  na  década  de  1980  começaram  a  inovar  por 
 meio  do  plantio  de  sabiá,  cujas  qualidades  para  melhoria  da  fertilidade  do  solo  eram,  até  então,  pouco 
 conhecidas  pela  maioria  dos  agricultores  da  região.  Seu  José  Soares  (Antonino)  relata  que  sementes  de  sabiá 
 foram  trazidas  do  Ceará  na  década  de  1950  por  um  morador  de  Centro  do  Aguiar,  comunidade  vizinha, 
 provavelmente  com  a  intenção  de  produzir  madeira  para  cercas.  Com  o  passar  do  tempo,  os  agricultores 
 observaram  que  o  sabiazeiro  tem  a  capacidade  de  melhorar  a  fertilidade  de  solos  mais  fracos,  provavelmente 
 devido  à  capacidade  de  fixação  de  nitrogênio  e  o  rápido  crescimento,  que  resulta  na  produção  de  matéria 
 orgânica.  Tal  característica  tornou  a  espécie  atraente  para  a  restauração  da  vegetação  arbórea  nas  áreas  que  a 
 partir  da  década  de  1960  foram  convertidas  em  pastagens,  durante  período  de  conflitos  fundiários  no  Médio 
 Mearim.  Assim,  o  sabiazeiro  passou  a  ser  plantado  em  pastagens  com  o  objetivo  de  recuperar  essas  áreas  para 
 seu  uso  no  sistema  agrícola  de  roça  tradicional,  além  de  fornecer  produtos  madeireiros.  Em  São  Manoel,  após 
 conflito  em  meados  da  década  de  1980,  a  associação  formada  pelos  assentados  manteve  as  terras  sob  posse 
 comum  por  mais  de  uma  década  e,  a  partir  do  exemplo  de  Antonino,  estimulou  o  estabelecimento  de 
 sabiazeiros  em  pastagens  com  solos  enfraquecidos,  visando  o  uso  destas  áreas  para  as  roças,  demarcadas  em 
 áreas  contíguas.  Resultaram  desta  ação  muitas  áreas  com  capoeiras  de  sabiá,  que,  desde  então,  estão  em  uso 
 rotativo para a agricultura. 

 Segundo  João  Soares,  a  preferência  pelo  uso  dessa  espécie  ocorre  porque  “as  raízes  do  sabiá  amolecem  a  terra 
 e  a  folha  vira  adubo”.  Seu  Antonino  recorda  que  “vi  uma  área  bem  recuperada  no  Centro  do  Aguiar  (com 
 sementes  trazidas  do  Ceará),  todos  os  anos  eles  trabalhavam  nela  e  ainda  hoje  trabalham”.  “Depois  meu  tio 
 trouxe  umas  sementes  de  Boca  da  Mata,  em  Pedreiras,  e  jogou  numas  serras.  No  nosso  conflito  aqui,  como  era 
 só  pastagem,  comecei  jogando  as  sementes  nas  roças,  e  foi  recuperando  a  terra,  e  hoje  todo  mundo  aqui  tem 
 sabiá”. 

 O  ponto  de  partida  para  o  estabelecimento  de  sabiazeiros  em  uma  nova  área  é  a  abertura  de  uma  roça  aberta 
 no  babaçual,  na  qual  se  visa  tanto  a  produção  de  madeira  quanto  o  melhoramento  do  solo.  Nessa  área,  após  o 



 corte  e  queima  das  palhas  das  palmeiras  baixas  de  babaçu  (pindovas  e  capoteiros)  e  de  outras  árvores  da 
 capoeira,  é  feito  tanto  o  plantio  das  culturas  agrícolas  como  a  semeadura  a  lanço  das  sementes  de  sabiá.  Após 
 a  colheita  das  principais  culturas  da  roça,  como  o  arroz,  milho,  mandioca  e  feijão,  muitas  vezes  consorciadas 
 com  abóbora,  cuxá  (vinagreira),  abacaxi,  melancia,  quiabo  e  maxixe,  a  área  é  abandonada  e  deixada  em 
 pousio.  O  sabiazeiro  cresce  rapidamente  durante  esse  período,  tendo  como  principal  competição  as  pindovas 
 de  babaçu.  No  entanto,  o  crescimento  vertical  permite  que  o  sabiazeiro  se  sobressaia  às  palhas  das  pindovas  e, 
 em  situações  onde  está  presente  em  maior  densidade,  chega  a  sombrear  e  afetar  o  vigor  destas.  Este 
 crescimento  vertical  também  aumenta  o  número  de  estacas  que  podem  ser  colhidas  em  cada  touceira  de 
 sabiazeiro,  quando  é  feito  o  corte  no  final  do  ciclo  de  pousio.  O  sabiazeiro  inicia  a  floração  e  a  produção  de 
 sementes  após  2  ou  3  anos,  ou  mesmo  antes,  quando  encontra  condições  ideais  de  crescimento,  de  forma  que 
 há  também  o  estabelecimento  de  um  banco  de  plântulas.  Após  aproximadamente  6  anos,  essa  capoeira  de 
 sabiá  está  pronta  para  ser  aproveitada  para  uma  nova  roça.  Na  operação  chamada  de  broque,  toda  a  vegetação 
 arbustiva,  as  pindovas  e  os  galhos  inferiores  presentes  nos  troncos  dos  sabiazeiros  são  cortados  com  foice.  O 
 broque,  geralmente  feito  no  mês  de  agosto,  tem  tanto  o  objetivo  de  produzir  uma  cama  de  material  que 
 alimentará  a  queimada,  como  de  limpar  o  sub-bosque,  facilitando  o  acesso  para  o  corte  das  árvores  maiores 
 (derruba).  Em  torno  de  10  dias  antes  da  data  prevista  para  a  queima  (geralmente  em  outubro),  os  sabiazeiros 
 adultos  são  cortados  com  machado  ou  motosserra.  Dependendo  da  densidade  das  árvores  e  do  entrançamento 
 dos  seus  galhos,  mesmo  cortados  na  sua  base,  os  sabiazeiros  muitas  vezes  continuam  numa  posição  vertical. 
 No  entanto,  uma  queimada  bem  feita  consome  todos  os  galhos  menores  das  copas,  desenganchando  e 
 deitando  os  troncos,  facilitando  a  operação  de  corte  das  estacas  e  da  lenha.  Esse  processo  de  “sapecar”  os 
 sabiazeiros  é  crítico  ao  sucesso  da  empreitada,  pois,  sem  essa  queima  completa  dos  galhos  das  copas,  os 
 sabiazeiros  ficam  enganchados  uns  nos  outros,  dificultando  muito  o  trabalho  de  corte  e  a  retirada  das 
 madeiras,  como  também  o  trabalho  de  plantio  e  manutenção  das  culturas  da  roça.  É  importante  observar  que, 
 nas  capoeiras  de  sabiá,  a  partir  dos  6  anos,  é  comum  o  ataque  de  uma  broca  nos  troncos  maiores,  que  podem 
 morrer ou quebrar. 

 Nesse  sistema  de  cultivo  que  conjuga  babaçu,  sabiá  e  a  produção  agrícola,  além  das  práticas  referentes  ao 
 manejo  dos  diversos  componentes,  há  alguns  pontos  críticos  que  precisam  ser  observados  para  garantir  seu 
 sucesso.  O  primeiro  é  a  necessidade  da  presença  de  pindovas  de  babaçu  na  capoeira  de  sabiá,  pois  é  sua  palha 
 cortada  que  fornece  o  combustível  necessário  para  queimar  de  forma  adequada  os  galhos  nas  copas  do  sabiá. 
 O  segundo  é  o  período  entre  o  corte  do  sabiá  e  a  queima  da  roça,  pois  se  este  passar  de  15  dias,  há  o  risco  de  o 
 fogo  consumir  totalmente  o  sabiá,  inclusive  os  troncos  mais  grossos.  Havendo  uma  “boa”  queimada,  na 
 sequência  é  feita  a  colheita  da  madeira,  cortando  os  troncos  e  galhos  maiores  dos  sabiazeiros  no  comprimento 
 de  dois  metros  para  estacas  de  cercas.  Os  compradores  dão  preferência  às  estacas  do  sabiá  “sapecado”,  pois 
 acreditam  que  estas  têm  uma  durabilidade  maior.  Uma  explicação  dada  para  isto  é  a  de  que,  além  de  queimar 
 a  casca  dos  troncos,  muitas  vezes,  o  fogo  também  queima  parcialmente  o  alburno  (parte  mais  externa  do 
 tronco), de forma que as estacas sapecadas são menos atacadas por cupins. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 O  sistema  representa  uma  importante  inovação  tecnológica  desenvolvida  e  difundida  nas  últimas  décadas 
 pelos  próprios  agricultores  familiares  do  Médio  Mearim.  Com  a  inserção  do  sabiá  no  sistema  tradicional  de 
 roça  de  coivara,  foi  possível  reduzir  o  tempo  dos  pousios  e  gerar  um  produto  adicional,  que  é  a  madeira, 
 representando  acréscimo  significativo  de  renda.  Estima-se  que  1,0  ha  de  sabiá  proporciona  pelo  menos  6  mil 
 estacas,  configurando  retorno  de  R$  30  mil.  São  comuns  relatos  de  produtores  que  obtiveram  mais  de  100 
 estacas a partir de uma única touceira de sabiá em seus roçados tradicionais. 

 A  grossura  ideal  da  estaca  é  a  do  chamado  litro,  com  diâmetro  equivalente  às  antigas  latas  de  óleo  de  cozinha, 
 ou  seja,  aproximadamente  8  centímetros.  No  entanto,  peças  com  diâmetro  menor  também  são  aproveitadas. 
 Embora  tenham  menor  qualidade  ou  aspecto  inferior,  estacas  que  não  são  vendidas  geralmente  são 
 aproveitadas  no  estabelecimento  do  agricultor  para  fazer  cercas.  As  peças  de  diâmetro  muito  inferior  ou  que 
 não  têm  o  comprimento  suficiente  para  estacas  são  cortadas  no  comprimento  de  um  metro  para  serem 
 vendidas  como  lenha.  Pedaços  menores,  de  aproximadamente  30  cm  de  comprimento,  são,  ainda, 
 aproveitados  como  macetes  para  a  quebra  do  coco  babaçu.  A  demanda  por  macetes  é  alta,  pois  uma 
 quebradeira  de  coco  pode  gastar  um  macete  de  sabiá  em  dois  dias  de  trabalho.  Há  ainda  o  uso  de  troncos  mais 
 linheiros  e  de  maior  diâmetro  como  esteios  nas  construções  populares,  sendo  comum  aproveitar  as  forquilhas 
 como encaixe para receber a cumeeira e frechais das casas. 



 É  importante  observar  que  os  custos  de  incorporar  o  sabiá  no  sistema  agrícola  são  baixos,  sendo  feito  com  a 
 semeadura  a  lanço.  Após  o  estabelecimento  inicial,  o  sabiá  se  mantém  por  meio  das  rebrotas  dos  tocos  e  dos 
 novos  indivíduos  que  nascem  de  sementes.  Tratando-se  de  uma  capoeira  de  sabiá  que  já  passou  por,  pelo 
 menos,  uma  primeira  rotação  de  cultivo  e  corte,  a  instalação  de  uma  nova  roça  pode  ser  feita  aos  4  anos, 
 período  suficiente  para  a  recuperação  da  fertilidade  do  solo  e  a  produção  de  uma  boa  quantidade  de  madeira. 
 Conforme  dito  por  João,  “com  4  a  5  anos,  a  terra  está  boa  de  roça  de  novo,  e  é  uma  coisa  que  não  acaba  mais. 
 Onde  já  tem  não  precisa  ‘samiar’,  quando  cresce  ela  joga  sementes,  ‘broia’  novamente”,  dispensando  o 
 replantio.  Em  capoeiras  onde  há  somente  árvores  pioneiras  nativas  e  o  babaçu,  sem  a  presença  do  sabiá,  é 
 necessário  um  pousio  de  8  anos  para  ter  uma  boa  produção  da  roça.  Seu  Antonino  afirma  que  “onde  tem  sabiá 
 com  5  anos  a  terra  está  boa;  já  onde  não  tem  sabiá,  demora  8  anos”.  Ou  seja,  a  capoeira  com  sabiá  reduz  pela 
 metade o tempo necessário para o pousio. 

 Do  ponto  de  vista  biológico,  o  sabiá  representa  um  contraponto  ao  babaçu,  que  tem  a  forte  tendência  de 
 dominar  os  sistemas  em  que  é  encontrado,  formando  agrupamentos  homogêneos  e  densos,  inibindo  o 
 estabelecimento  das  espécies  florestais.  O  sistema  que  integra  sabiá  e  babaçu  implica  em  um  certo  equilíbrio 
 entre  as  duas  espécies,  pelo  menos  enquanto  há  o  uso  cíclico  das  áreas  para  roças.  É  necessário,  todavia, 
 considerar  a  agressividade  e  o  potencial  invasor  do  sabiá:  uma  vez  que  a  capoeira  de  sabiá  é  estabelecida  em 
 uma  área,  dificilmente  ela  pode  ser  transformada  em  pastagem,  pois  a  rebrota  dos  sabiazeiros  não  é  palatável 
 ao  gado.  Os  indivíduos  que  nascem  de  sementes  logo  dominam  o  capim,  a  não  ser  que  seja  feito  um 
 dispendioso  controle.  A  inserção  do  sabiá  em  agroflorestas  biodiversas,  tais  como  pomares  mistos  de  fruteiras 
 com  madeiras,  também  é  problemática,  não  só  pelo  seu  potencial  invasor  como  pelos  espinhos,  que  dificultam 
 o  manejo.  Há,  no  entanto,  a  ocorrência,  embora  pouco  frequente,  de  indivíduos  sem  espinhos,  que,  conforme 
 os  relatos  locais,  possuem  as  mesmas  características  desejáveis  em  relação  à  durabilidade  da  madeira.  O 
 esforço  para  selecionar  material  genético  sem  espinhos  e  disponibilizar  suas  sementes  representaria,  portanto, 
 ganho muito positivo para iniciativas agroflorestais direcionadas à agricultura familiar. 

 João  Soares  não  identifica  fatores  limitantes  no  cultivo  da  roça  com  sabiá.  As  dificuldades  enfrentadas 
 correspondem  à  mudança  no  período  de  chuvas,  o  que  tem  dificultado  a  escolha  do  momento  do  plantio,  e  às 
 pragas  nos  cultivos.  O  cuidado  com  a  terra,  o  respeito  ao  seu  “tempo  de  descanso,  para  que  possa  renovar  suas 
 forças”  e  o  fortalecimento  de  sua  fertilidade,  com  os  nutrientes  proporcionados  pelo  sabiá,  revelam  um 
 elevado  grau  de  conhecimento  que  seu  Antonino  e  João  Soares  possuem  acerca  das  suas  práticas  agrícolas, 
 assim  como  os  princípios  morais  que  perpassam  as  relações  que  são  estabelecidas  com  a  natureza  mediante 
 transformações  agrárias  ocorridas  em  São  Manoel.  A  disponibilidade  de  terras  havia  possibilitado  o 
 desenvolvimento  de  uma  agricultura  baseada  na  coivara  e  no  pousio,  que,  após  a  colheita  da  safra,  exigia 
 descanso  para  o  solo,  demandando  o  deslocamento  para  outra  área  até  que  a  anterior  recuperasse  a  fertilidade. 
 Entretanto,  com  a  concentração  fundiária  e  o  aumento  da  densidade  populacional,  ocorreu  a  redução  da 
 quantidade  de  terras  disponíveis  para  a  agricultura.  Com  pouca  terra  para  o  trabalho,  as  famílias  foram 
 obrigadas  a  aumentar  a  frequência  de  uso  das  áreas  disponíveis,  provocando  o  declínio  na  produtividade 
 agrícola  e  extrativista,  inviabilizando  um  modo  de  vida.  Nessa  perspectiva,  o  uso  do  sabiazeiro  desponta  como 
 uma  estratégia  utilizada  para  reduzir  o  tempo  de  descanso  e  assegurar  a  colheita,  viabilizando  níveis  de 
 produtividade  de  arroz  que  só  eram  obtidos  quando  a  terra  era  abundante.  Seu  Antonino  afirma  que  “a  terra 
 que  tem  o  sabiá  é  uma  terra  forte,  é  uma  terra  fofa,  mole,  não  é  seca”.  João  também  reconhece  a  importância 
 da  leguminosa  para  os  solos  e  para  a  produtividade  da  roça,  e  quando  perguntado  sobre  o  que  precisa 
 melhorar no seu sistema, a resposta é precisa: “tem que plantar mais sabiá”! 
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 Localização da atividade 

 O  Centro  de  Estudo  e  Pesquisa  em  Sistema  Agrossilvipastoril  do  Cerrado  está  localizado  na  Fazenda 
 Sobradinho,  do  IFTM  Campus  Uberlândia,  na  Zona  Rural  da  Cidade  de  Uberlândia  -MG.  Portanto  a  área  está 
 localizada  dentro  de  uma  instituição  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  que  possui  mais  de  50  anos  de  atuação  na 
 área  de  ensino  em  Ciências  Agrárias.  Atualmente  a  instituição  além  de  ofertar  vagas  para  o  curso  de  Técnico 
 em  Agropecuária,  oferta  o  Técnico  em  Meio  Ambiente,  Alimentos  e  Internet  das  Coisas,  além  dos  cursos  de 
 Agronomia  e  Engenharia  de  Alimentos,  ambos  de  nível  superior.  A  área  está  localizada  a  726  m  de  altitude, 
 latitude  18°  46'  46,4"  S,  longitude  48°  17'  37,1"  O.  O  Clima  da  região  se  enquadra  como  tipo  Aw,  verão 
 chuvoso  e  inverno  seco,  com  precipitação  anual  média  de  1600  mm.  O  Acesso  ao  local  se  dá  pela  rodovia 
 Municipal  Joaquim  Ferreira.  A  comunidade  escolar  é  composta  por  1300  alunos  e  150  servidores,  além  de 
 contar com uma escola municipal de educação infantil com 400 crianças. 

 Imagem 1. Foto aérea do Centro de Estudo e Pesquisa em Sistema Agrossilvipastoril, Uberlândia - MG. 

 Palavras-chave:  ILPF; Teca; Mogno Africano; Baru;  Pequi 

 Descrição do modelo produtivo 

 O  Centro  de  Estudo  está  em  uma  área  de  5  hectares,  em  um  Latossolo  Vermelho-distroférrico  de  textura 
 argilosa, com declividade de 7%. 

 Foram  plantadas  na  área  em  fevereiro  de  2016  diversas  espécies  florestais  para  melhor  compreensão  do 
 comportamento das mesmas na região do cerrado. As espécies que foram plantadas em fileiras simples 
 espaçadas  de  15  metros  entre  os  renques  e  dois  metros  entre  as  plantas  na  linha,  totalizando  120  plantas  por 
 espécie. 

 As  espécies  plantadas  na  área  são:  Cedro  Australiano  (Toona  ciliata),  Teca  (Tectona  grandis),  Eucalipto 
 (  Eucalyptus  spp.);  Mogno  Africano  (Khaya  ivorensis)  propagado  por  semente  e  por  estaca,  Pequi  (Caryocar 
 brasiliense)  e  Baru  (Dipteryx  alata).  Importante  destacar  que  na  implantação  do  sistema  foram  plantadas 
 também  o  Guatambu  amarelo  (Aspidosperma  polyneuron)  e  o  Mogno  Brasileiro  (Swietenia  macrophylla).  O 
 primeiro  foi  retirado  do  sistema  pois  não  houve  crescimento  das  mudas  nos  12  primeiros  meses.  Foram  então 



 substituídos  pelo  Cedro  Australiano.  No  caso  do  mogno  brasileiro,  foram  retiradas  30  plantas  por  renque, 
 restando  assim  apenas  10  por  renque.  Isto  foi  necessário  devido  ao  constante  ataque  da  broca  da  ponteira 
 (Hypsypyla grandella) a qual impediu o desenvolvimento das árvores. 

 O  plantio  das  árvores  foi  realizado  no  sentido  leste-oeste,  acompanhando  os  terraços  da  área  e  no 
 espeçamento  adotado  15x2  com  fileiras  simples  a  população  por  hectare  foi  a  mesma  para  todas  as  espéceis, 
 333 árvores.ha. 

 A  área  de  implantação  do  centro  de  estudo,  vinha  sendo  ocupada  por  pastagem  com  brachiaria  brizantha  a  20 
 anos.  No  momento  da  implantação  foi  realizado  a  aplicação  de  2  ton.ha  de  calcário  calcítico  e  posteriormente 
 a  dessecação  com  glifosato.  Não  foi  realizado  o  preparo  do  solo  pois  não  foi  identificada  camada  compactada 
 nos 40 primeiros centímetros. 

 No  mês  de  fevereiro  foram  abertos  sulcos  de  40  centímetros  de  profundidade  para  o  plantio  das  mudas. 
 Aplicou-se  para  cada  muda  5  litros  de  composto  orgânico  mais  100  g  do  fertilizantes  08-28-16.  Logo  em 
 seguida foi semeado o milho, com a adubação de 400 kilos.ha deste mesmo formulado. 

 Como  o  plantio  foi  no  mês  de  fevereiro,  foi  necessária  a  irrigação  de  complementação  para  melhorar  o 
 pegamento das mudas, o que foi realizado durante todo o período do inverno com o uso de um tanque pipa. 

 No  espaçamento  entre  os  renques  vem  sendo  cultivado  milho  no  verão  (2017,  2019)  e  no  inverno  permanece 
 com  pastagem,  em  2017  após  o  milho  foi  semeado  crotalária,  em  2018  no  verão  foi  semeado  girassol  e  milho 
 em seguida. 

 As  mudas  de  mogno  africano  propagadas  por  estaquia  foram  todas  replantadas,  pois  devido  ao  período  seco 
 não suportaram. 

 O  gado  foi  solto  na  área  no  mês  de  Agosto  de  2020,  42  meses  após  a  implantação  do  sistema,  isto  devido  ao 
 crescimento mais lento das espécies do cerrado, Pequi e Baru. 

 Dentre  as  dificuldades  enfrentadas  foi  no  início  até  o  pegamento  das  mudas,  devido  ao  veranico  logo  após  o 
 plantio.  Dificuldades  também  em  encontrar  trabalhos  que  apresentasse  o  espaçamento  das  espécies  florestais 
 dentro  do  ILPF,  dificuldade  superada  através  da  adoção  de  mesmo  espaçamento  do  eucalipto,  espécie  já 
 bastante conhecida dentro do sistema ILPF. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Como resultados já obtidos o Centro de Estudo em Pesquisa em Sistema Agrossilvipastoril podemos destacar: 

 -  realização  de  três  dias  de  campo,  permitindo  a  capacitação  de  mais  de  200  produtores  e  alunos  , 
 difundindo na região onde está localizado os conhecimentos gerados dentro da área; 

 -  realização  de  oito  trabalhalhos  de  conclusáo  de  curso  (TCC),  gerando  importantes  dados  de  pesquisa 
 sobre  o  efeito  das  espécies  florestais  na  fertilidade  do  solo,  produção  de  milho,  de  soja,  desenvolvimento  de 
 raizes, produção da matéria seca e desenvolvimento das espécies florestais ano após ano, 

 -  publicação  de  20  resumos  expandidos  em  eventos  científicos  locais,  nacionais  e  internacionais, 
 compartilhando os resultados dos trabalhos desenvolvidos no local; 

 -  realização  de  cinco  cursos  em  Semanas  Acadêmicas  ,  permitindo  a  capacitação  de  mais  de  120 
 alunos de diferentes cursos da instituição; 

 -  além  dos  eventos  e  trabalhos  realizdos  na  área,  produziu-se  22  toneladas  de  milho  em  grão,  ao  longo 
 destes anos, utilizados para a confecção de ração para os animais da fazenda. 

 O Centro de Estudo em Sistema Agrossilvipastoril continuará gerando informações importantes contribuindo 
 para o melhor entendimento quanto às espécies florestais a serem escolhidas e plantadas no sistema. 
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 Localização da atividade 

 O  estudo  está  sendo  conduzido  na  Fazenda  Itapuã  (22°16”31’S;  40°26”12’  W),  localizada  entre  os  municípios 
 de  Gália  e  Avaí,  interior  de  São  Paulo.  A  fazenda  tem  como  principal  atividade  a  pecuária  com  um  total  de 
 798  hectares,  sendo  aproximadamente  261ha  cobertos  por  vegetação  nativa,  subdividida  entre  áreas  úmidas, 
 matas  ciliares  e  fragmentos  de  mata  mesófila  (Figura  1).  A  vegetação  nessa  região  é  classificada  como 
 Floresta  Estacional  Semidecidual,  apresentando  espécies  típicas  da  Mata  Atlântica  e  do  Cerrado.  Conforme  a 
 classificação  de  Köppen,  o  clima  da  região  é  do  tipo  Cwa  (mesotérmico  de  inverno  seco),  ou  seja,  quente  com 
 inverno  seco,  temperatura  máxima  em  torno  de  30ºC  e  mínima  de  10ºC  podendo  ocorrer  chuvas  concentradas 
 nos  meses  de  dezembro  a  março.  A  pluviosidade  anual  média,  calculada  a  partir  de  dados  coletados  in  loco,  é 
 de 1.623mm. A altitude da fazenda varia entre 470 a 540 m. 
 A  instalação  do  sistema  silvipastoril  intensivo  foi  realizada  em  uma  área  de  12  ha.  O  local  estava  sob  as 
 mesmas  condições  de  manejo  durante  os  últimos  30  anos  tendo  passado  por  reforma  com  o  plantio  de 
 amendoim  (  Arachis  hypogaea  L.)  seguido  de  semeadura  de  capim  Xaraés  (  Brachiaria  brizantha  cv.  Xaraés) 
 em 2017. 

 Figura  1.  Mapa  da  região  onde  pode-se  observar  a  localização  da  área  do  estudo.  Pode-se  verificar  os  limites 
 da Fazenda Itapuã (---), bem como os diferentes usos de solo encontrados no entorno da propriedade. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 O  experimento  será  realizado  com  base  na  comparação  entre  dois  tratamentos:  Sistema  Silvipastoril  intensivo 
 (SSPi)  e  sistema  de  produção  convencional  com  pastagem  solteira.  Os  SSPi  vêm  surgindo  como  uma  opção 
 de  Sistema  Agroflorestal  (SAF)  que  tende  a  potencializar  os  benefícios  e  serviços  ecossistêmicos  dos  sistemas 
 silvipastoris  convencionais.  A  adoção  desses  sistemas,  devido  a  sua  maior  diversificação  potencializa  a 
 prestação  de  serviços  ecossistêmicos  como  o  sequestro  de  carbono,  descompactação  do  solo,  maior 
 penetração  de  água,  melhora  a  ciclagem  de  nutrientes  e  diversos  outros  benefícios  Além  disso,  possibilita 
 aumentar  significativamente  a  produtividade  pecuária  dado  os  incrementos  consideráveis  no  ganho  de  peso, 
 aumento  da  lotação  permitindo  uma  produção  maior  em  uma  mesma  área  e  diminuição  na  idade  de  abate  dos 
 animais  e  uma  solução  em  potencial  para  a  baixa  produtividade  do  capim  durante  o  período  de  seca.  Trata-se 
 de  um  sistema  que  apresenta  alta  densidade  de  arbustos  (4.000  a  40.000  plantas/hectare),  pastagens  tropicais 
 melhoradas  e  espécies  arbóreas  (100  a  600  árvores/hectare).  A  área  experimental  conta  com  12  ha  dividida  em 
 quatro  blocos  de  3  ha  cada.  Dois  blocos  serão  destinados  ao  SSPi  e  dois  ao  sistema  convencional 
 monocultural  (pasto  a  pleno  sol),  resultando  assim  em  6  ha  para  cada  tratamento.  As  áreas  de  pastejo  serão 
 divididas  de  modo  a  permitir  o  pastejo  rotacionado,  com  duas  repetições.  Cada  bloco  será  subdividido  em  seis 
 piquetes  de  0,5  ha  cada.  A  disposição  espelhada  lado-a-lado  no  campo  visou  assegura  as  mesmas 
 características topográficas e de solo as mais semelhantes possíveis (Figura 2). 

 Figura  2.  Esquema  da  divisão  da  área  de  estudo  onde  será  realizado  o  experimento.  Pode-se  observar  a 
 variação  na  altitude  do  local  bem  como  a  divisão  entre  os  dois  sistemas  (convencional  (pasto  a  pleno  sol)  e 
 SSPi com seus quatro blocos de seis piquetes cada e tratamentos localizados lado-a-lado 

 O  SSPi  será  composto  por  linhas  de  eucalipto,  renques  de  margaridão  e  braquiária.  Os  eucaliptos  serão 
 plantados  em  linhas  simples  adotando-se  um  espaçamento  de  4  m  entre  plantas  –  tendo  cada  linha  de  plantio, 
 em  média,  25  árvores.  O  espaçamento  entre  renques  será  de  25  m.  Todas  as  linhas  serão  dispostas  no  sentido 
 norte-sul respeitando-se as curvas de nível (Figura 3). 

 Figura  3.  Esquema  do  perfil  de  um  piquete  (0,5  hectare)  do  Sistema  Silvipastoril  intensivo  (SSPi),  os 
 espaçamentos  adotados,  sendo  A  –  Eucalyptus  urograndis  ,  B  –  Tithonia  diversifolia  e  C  –  Brachiaria 
 brizantha  cv. Xaraés, bem como a orientação das linhas  no sentido norte-sul. As linhas vermelhas contínuas 



 representam  as  cercas  de  divisão  do  piquete  e  a  linha  vermelha  pontilhada  indica  o  local  onde  será  instalada  a 
 cerca para proteção dos renques de  T. diversifolia  ,  caso seja necessário. 

 Foram  utilizados  clones  híbridos  de  Eucalyptus  urograndis  (clone  I144).  Cerca  de  50  dias  antes  do  plantio, 
 iscas  formicidas  granuladas  (Mirex-SD)  foram  distribuídas  pela  área,  de  acordo  com  a  recomendações  de  uso. 
 O  plantio  foi  realizado  na  primeira  semana  do  mês  de  agosto  de  2019.  A  metodologia  utilizada  para  o  plantio 
 das  mudas  de  eucalipto  seguiu  o  recomendado  por  Guerreiro  et  al.  (2013).  As  linhas  previamente  demarcadas 
 foram  sulcadas  utilizando  trator  e  sulcador  (Figura  4,  A).  Em  seguida,  com  auxílio  de  um  prumo  de  4  m  para 
 marcar  a  distância  entre  mudas  o  sulco  foi  nivelado  utilizando  uma  enxada  sendo  feita  a  marcação  da  cova 
 utilizando  uma  cavadeira  (Figura  4,  B  e  C).  Em  cada  cova  foi  depositado  500ml  de  hidro  gel  previamente 
 hidratado  (3g  de  gel  para  cada  litro  de  água,  hidratado,  no  mínimo,  45  minutos  antes  da  aplicação)  (Fig.  4,  C) 
 e  na  sequência  foi  feito  o  plantio  manual  das  mudas,  diretamente  do  tubete  para  a  cova,  cuidando  para  que  a 
 mesma  ficasse  rente  ao  solo  evitando  a  exposição  das  raízes  bem  como  o  afogamento  do  coleto.  Foi  realizada 
 uma  adubação  no  plantio  utilizando  220g  de  adubo  fosfatado  (04-30-10)  conforme  recomendado  para  o 
 plantio  da  cultura  (Figura  4,  D).  Adicionalmente  foram  distribuídas  iscas  em  intervalos  alternados,  sendo  um 
 saquinho  de  isca  (50g  cada)  para  cada  duas  mudas.  Foram  realizadas  irrigações  esporádicas  conforme  a 
 necessidade.  Foi  utilizado  herbicida  para  controle  da  braquiária  à  medida  que  a  mesma  foi  crescendo  próximo 
 as mudas (Figura 4, E). 

 Figura  4.  Etapas  do  plantio  das  mudas  de  E.  urograndis  para  implantação  do  SSPi  na  Fazenda  Itapuã.  A  –  Trator  fazendo 
 os  sulcos  nas  linhas  pré-demarcadas;  B  –  indicação  do  nivelando  dos  sulcos  de  plantio  das  mudas;  C  –  Aplicação  de  hidro 
 gel  nas  covas  feitas  utilizando  cavadeira;  D  –  Adubação  de  cobertura;  E  –  linhas  dessecadas  após  aplicação  de  herbicida  e; 
 F – Muda estabelecida e com bom desenvolvimento cerca de 5 meses após o plantio (abril/2020). 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Houve  uma  perda  de  aproximadamente  70%  das  mudas  nos  dois  meses  seguintes  ao  plantio.  Grande  parte  das 
 mudas  foram  encontradas  completamente  desfolhadas,  com  o  caule  ainda  vivo,  sem  vestígios  de  folhas  no 
 chão  (Fig.  5,  A)  e  algumas  poucas  (aproximadamente  10%)  apresentaram  corte  típico  de  formigas  cortadeiras 
 (Fig. 5, B). Além disso, algumas mudas foram encontradas com o caule cortado ao meio, com a porção 



 cortada  ainda  no  local,  sem  ter  sido  consumida  (Fig.  5,  C),  levando  a  suspeita  de  que  as  lebres  poderiam  ser 
 parte  do  problema.  Porém  não  foram  encontrados  vestígios  desses  animais,  nem  pegadas  ou  fezes.  A  área  foi 
 percorrida  por  completo  em  diversos  horários  e  em  dias  sob  diferentes  condições  climáticas  e  não  foram 
 observadas  formigas  cortadeiras  nem  seus  carreadores,  ou  qualquer  outro  vestígio  de  um  possível  agente 
 desfolhador  das  mudas.  Mesmo  com  a  visita  de  um  técnico  florestal  e  a  assistência  de  um  especialista  em 
 formigas  não  foi  possível  chegar  a  uma  conclusão.  De  outro  modo,  pudemos  deduzir  que  a  perda  não  foi 
 decorrente  de  falta  d’agua  e  que  a  ocorrência  de  formigas  cortadeiras  foi  muito  pequena,  não  sendo  a  principal 
 responsável.  A  suspeita  é  que  a  área  sofreu  influência  de  algum  outro  inseto,  besouros  ou  gafanhotos,  que  não 
 foi possível identificar. 
 O  replantio  foi  realizado  no  final  de  novembro  de  2019,  quando  a  estação  chuvosa  começou  consistentemente. 
 As  linhas  foram  dessecadas,  porém  não  foi  necessário  refazer  os  procedimentos  de  nivelamento  e  sulco  pois 
 os  mesmos  ainda  se  encontravam  em  boas  condições.  Não  utilizamos  gel  no  replantio  tendo  em  vista  que 
 estávamos  no  período  chuvoso.  O  controle  de  formigas  do  replantio  em  diante  passou  a  ser  com  aplicação  de 
 fipronil  diretamente  nos  carreadores  encontrados,  tendo  em  vista  que  a  utilização  de  iscas  em  período  chuvoso 
 não  é  recomendada.  Foi  realizada  aplicação  de  inseticida  a  base  de  clorporifós  preventivamente  nas  mudas,  no 
 momento  do  plantio,  a  fim  de  evitar  novos  possíveis  ataques  de  insetos,  além  de  repelir  a  lebres  por  conta  do 
 forte  odor.  Ocorreram  outras  pequenas  perdas  pontuais  decorrentes  de  calor  intenso  associado  a  falta  de 
 chuvas. Desde então as mudas têm se desenvolvido bem, sem perdas significativas (Fig. 4, F). 

 Figura  5.  Imagens  mostrando  os  tipos  de  danos  que  as  mudas  de  eucalipto  sofreram  após  o  plantio.  A  –  Muda 
 encontradas  completamente  desfolhadas,  com  caule  ainda  vistoso  e  sem  vestígio  de  folhas  no  chão.  B  –  Muda 
 com  cortes  típicos  de  formigas  cortadeiras.  C  –  Muda  encontrada  com  caule  partido  ao  meio,  sem  outros 
 danos e sem que nenhuma das partes fosse ingerida. 

 A  experiência  acima  relatada  no  plantio  das  espécies  arbóreas  para  um  sistema  silvipastoril  intensivo 
 demonstra  uma  dificuldade  na  implantação  desse  tipo  de  sistemas,  principalmente  em  uma  paisagem 
 predominantemente  composta  por  pastagem  solteira  (apesar  das  boas  condições  ambientais  da  propriedade). 
 Isso  reforça  a  ideia  de  que  ambientes  de  monocultivo  tendem  a  apresentar  condições  extremas,  gerando 
 condições  ambientais  problemáticas  para  o  estabelecimento  das  plantas.  Essa  perda,  pela  possível  ocorrência 
 de  uma  “onda”  de  gafanhotos  e/ou  besouros  desfolhadores  e  até  mesmo  pequenos  mamíferos  como  lebres, 
 pode  ser  explicada  pelo  fato  desses  animais  se  encontrarem  em  uma  paisagem  predominantemente  composta 
 por  braquiária  e  ao  se  deparar  com  outra  fonte  de  alimento  acabaram  por  consumi-la  consistentemente  dada 
 sua  escassez.  Esses  modelos  produtivos  estão  mais  sujeitos  a  instabilidades  e,  consequentemente,  acabam  por 
 aumentar  a  demanda  de  insumos,  resultando  em  maiores  impactos  ao  meio  ambiente  e  maiores  riscos  aos 
 produtores.  Sendo  assim,  faz-se  necessário  repensar  nossos  sistemas  de  produção  atuais,  que  são 
 compostos,majoritariamente,  por  monocultivos,  bem  como  desenvolver  e  refletir  sobre  maneiras  de  evitar 
 esses  acontecimentos  e  viabilizar  a  implantação  de  SAFs  por  parte  dos  produtores,  para  que  esses  sistemas 
 possam ser realmente utilizados e adotados de maneira significativa. 
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 Localização da atividade 

 O  projeto  vem  sendo  desenvolvido  no  Assentamento  Rural  São  Roque,  ou  como  conhecido  localmente, 
 Comuna  da  Terra  Dom  Tomás  Balduíno,  localizado  no  município  de  Franco  da  Rocha-SP,  zona  norte  da 
 Região  Metropolitana  de  São  Paulo.  Encontra-se  na  encosta  da  Serra  do  Japi,  possuindo  dois  principais 
 acessos  pela  Rodovia  Edgard  Máximo  Zambotto  (SP-354).  Característica  fundamental  de  sua  localização  é  a 
 relevante  proximidade  a  um  grande  centro  urbano,  aspecto  este  representativo  do  modelo  “Comuna  da  Terra”, 
 no  qual  deve-se  reparar  também  a  composição  populacional  oriunda  principalmente  de  contingentes  urbanos 
 em  precárias  condições  de  vida  nas  grandes  cidades.  Também  por  isso,  inclusive,  é  comum  o  sustento 
 econômico  das  famílias  deste  assentamento  ser  dividido  entre  o  trabalho  familiar  nos  lotes  e  o  trabalho 
 assalariado nas cidades. 

 Articulado  pelo  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  -  MST  e  sendo  o  primeiro  assentamento  da 
 Regional  Grande  São  Paulo,  oficializado  pelo  ITESP  em  Novembro  de  2003  (CANTELLI,  2017),  é  dividido 
 em  três  núcleos  de  moradias  -  Vermelho,  Verde  e  Azul  -  além  do  “Centro  Comunal  Patativa  do  Assaré”, 
 designado  a  atividades  sociais.  Possui  619  hectares  de  terras  distribuídas  entre  64  famílias  (CANTELLI, 
 2017),  sendo  recortado  em  lotes  de  0,8  -  1,2  ha,  destinado  à  moradia  e  subsistência  das  famílias;  lotes  de  1,6  - 
 2,0  ha  para  realização  de  lavouras  permanentes;  e  três  áreas  comunitárias,  uma  em  cada  núcleo  (BROSLER  e 
 BERGAMASCO,  2010).  As  áreas  caracterizam-se  sobretudo  pela  alta  declividade  e  pelas  dificuldades  de 
 acesso à água. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 Este  projeto  vem  sendo  desenvolvido  mais  especificamente  nos  lotes  de  famílias  integrantes  da  Organização 
 de  Controle  Social  (OCS)  do  assentamento,  denominada  “Produção  Saudável”,  com  auxílio  do  Instituto  de 
 Pesquisas  Ambientais  e  estudantes  da  FFLCH-USP.  A  proposta  foi  de  divulgação  e  experimentação  com 
 sistemas  agroflorestais  como  modelo  produtivo  a  partir  de  mutirões  na  comunidade.  A  iniciativa  ocorreu  a 
 partir das reuniões da OCS (certificação participativa de produção agroecológica). 

 A  maior  parte  da  produção  do  assentamento  é  de  produtos  de  horticultura  e  de  frutas,  produzidos  sem  a 
 utilização  de  agrotóxicos  e  adubos  químicos,  e  por  isso  comercializados  como  agroecológicos  a  partir  da 
 OCS,  junto  a  feiras,  grupos  de  consumo  responsável  (GCR)  e  cestas  agroecológicas  na  região  metropolitana 
 de  São  Paulo.  A  crescente  demanda  por  frutas  nas  cestas  comercializadas  incentivou  a  intenção  de  aumentar 
 sua  produção,  logo  pensada  no  modelo  agroflorestal,  que  já  despertava  o  interesse  de  boa  parte  dos 
 agricultores  e  agricultoras.  Como  o  manejo  agroflorestal  ainda  não  era  uma  forma  habitual  e  de  domínio  da 
 comunidade  optou-se  coletivamente  por  uma  sequência  de  oficinas  e  mutirões  que  pudessem  então,  apresentar 
 na prática a produção em sistema agroflorestal. 



 Foi  planejado  inicialmente  uma  oficina  (2  dias)  para  trabalhar  os  fundamentos  do  modelo  agroflorestal 
 agroecológico,  incluindo  manejo  do  solo  (adubação  verde,  formação  de  mulche  e  ciclagem  de  nutrientes), 
 funções  das  espécies  no  SAF  (produção,  adubadeiras  e  ambiental),  estratificação  (emergente,  estratos  alto, 
 médio  e  baixo)  e  ciclo  de  vida  (espécies  anuais,  arbóreas  de  ciclos  curto,  médio  e  alto).  O  modelo  adotado  foi 
 o  biodiverso  sucessional  ou  multiestrata,  o  qual  mais  mimetiza  as  florestas  naturais  e  potencializa  o  fluxo  dos 
 serviços  ecossistêmicos.  A  oficina  foi  fundamentada  na  pedagogia  da  alternância  de  Paulo  Freire  e  a  teoria  foi 
 intercalada  com  o  manejo  e  enriquecimento  do  quintal  do  lote  1,  no  qual  foram  realizadas  diversas  atividades 
 de manejo, capina e podas para cobertura do solo, com abertura de clareiras para plantio de espécies agrícolas. 

 Após  esta  primeira  etapa  foram  realizados  4  mutirões  para  implantação  de  outras  4  áreas  com  sistemas 
 agroflorestais.  A  escassez  de  recursos  financeiros  impossibilitou  um  melhor  planejamento  das  áreas,  sendo 
 estas  planejadas  com  mudas  e  sementes  produzidas  pelos  próprios  agricultores  ou  mesmo  recebidas  em 
 doação  de  simpatizantes  e  militantes  do  MST.  A  metodologia  utilizada  em  cada  mutirão  foi:  chegada  e 
 acolhimento  dos  participantes  (café  com  prosa),  planejamento  coletivo  do  plantio  com  as  mudas  e  sementes 
 disponíveis, plantio e avaliação da atividade realizada. 

 De  modo  geral,  os  solos  das  áreas  apresentavam-se  degradados,  devido  ao  uso  pretérito  do  local,  antes  da 
 formação  do  assentamento,  com  grande  presença  de  samambaias,  indicando  solo  acidificado,  que  combinado 
 com  a  característica  de  pedregosidade  e  pouca  disponibilidade  de  água,  dificulta  bastante  o  cultivo  das 
 olerícolas. 

 Após  esta  segunda  etapa,  de  plantio  por  mutirões,  foi  realizado  um  dia  de  visitação  às  áreas  implantadas  para 
 avaliação  do  processo  em  geral  e  pré-planejamento  dos  próximos  passos.  Porém,  com  a  chegada  da  pandemia 
 do  coronavírus  no  início  de  2020,  os  trabalhos  coletivos  foram  suspensos,  e  em  2021,  além  das  fortes  geadas, 
 incêndios  atingiram  boa  parte  dos  lotes  no  assentamento,  ocasionando  grandes  perdas  em  algumas  das  áreas 
 plantadas. 

 Ao  todo  foram  plantadas  4  áreas  de  tamanho  aproximado  de  500  m²  cada,  utilizando  40  espécies  arbóreas 
 distintas,  pertencentes  a  17  famílias  botânicas,  entre  espécies  nativas,  exóticas  cultivadas  e  espécies 
 naturalizadas,  algumas  delas  incluídas  em  listas  de  espécies  ameaçadas  de  extinção.  As  famílias  mais 
 representadas  foram  Fabaceae  e  Myrtaceae,  a  primeira  pela  importância  para  ciclagem  de  nutrientes  e  aporte 
 de  nitrogênio  pela  fixação  biológica  e  a  segunda  por  representar  uma  família  com  grande  número  de  espécies 
 frutíferas  nativas.  Quanto  ao  número  de  indivíduos,  a  bananeira  foi  a  mais  utilizada,  devido  a  sua 
 multifuncionalidade  no  SAF,  como  produção  de  biomassa,  composição  de  microclima  e  geração  de  alimentos 
 no  curto  prazo,  a  partir  de  15-18  meses.  Outras  15  espécies,  herbáceas  e  arbustivas,  foram  plantadas  a  partir 
 de  sementes  ou  propágulos,  representando  7  famílias  botânicas,  sendo  4  delas  distintas  das  famílias  das 
 espécies  arbóreas.  No  total  das  áreas  foram  utilizadas  55  espécies  vegetais  de  21  famílias  botânicas.  As 
 espécies  plantadas  por  sementes  ou  propágulos  (estacas  e  rizomas)  foram:  girassol,  crotalária,  feijão-de-porco 
 e  tremoço  como  adubação  verde  de  ciclo  anual;  margaridão,  feijão-guandu,  mamona,  algodão  e  tefrósia  como 
 espécies  adubadeiras  arbustivas  de  ciclo  curto;  e  mostarda,  feijão-vermelho,  quiabo,  milho,  mandioca  e 
 açafrão como espécies alimentícias. 

 A  escassez  de  recursos  financeiros  foi  a  principal  dificuldade  encontrada,  pois  não  possibilitou  a  compra  de 
 mudas  de  interesse  para  produção  para  as  famílias  assentadas.  As  mudas  de  espécies  exóticas  frutíferas,  que 
 são  preferíveis  pelos  agricultores,  por  ter  mercado  mais  garantido,  normalmente  tem  alto  custo  e  necessitaria 
 de  um  bom  investimento  para  o  desenho  de  uma  agrofloresta  que  poderia  melhorar  a  renda  das  famílias, 
 alternativamente,  os  assentados  entenderam  a  necessidade  de  construção  de  viveiros  para  produção  de  mudas. 
 Esta  preferência  por  frutíferas  exóticas  também  é  observada  em  outros  trabalhos,  pois  muitas  vezes,  os 
 mercados para as frutíferas nativas ainda não são bem estruturados. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 A  implementação  inicial  de  Sistemas  Agroflorestais  (SAF`s)  nas  localidades  de  cinco  lotes  de  famílias  de 
 pequenos/as  produtores/as  participantes  da  OCS  do  assentamento,  bem  como  os  benefícios  sociais, 
 econômicos,  políticos  e  ambientais  decorrentes  deste  processo,  podem  se  configurar  como  síntese  dos 
 resultados obtidos até o momento presente da evolução do trabalho. 



 Em  virtude  da  escassez  de  recursos  financeiros  destinados  ao  planejamento  e  compra  de  insumos,  o  primeiro 
 ciclo  de  implantação  de  SAF  no  assentamento  Dom  Tomás  não  teve  como  principal  objetivo  a  intenção  de 
 produção  para  fins  de  comercialização.  Os  eventos  de  geadas  e  incêndios  também  incidiram  sobre  a 
 capacidade  produtiva  das  agroflorestas.  No  entanto,  pôde-se  verificar  benefícios  no  sentido  da  mobilização  a 
 um  princípio  de  independência  econômica,  com  o  reconhecimento  de  práticas  de  manejo  capazes  de  propiciar 
 vitalizações  do  sistema  produtivo,  sem  necessariamente  precisar  partir  de  uma  situação  de  condições 
 favoráveis  ao  investimento.  Em  relação  à  compra  de  insumos  externos  para  o  preparo  e  manejo  do  solo,  por 
 exemplo,  revelaram-se  possibilidades  para  o  início  do  processo  de  sua  recuperação  e  enriquecimento  através 
 de  subprodutos  do  próprio  SAF,  como  a  adubação  verde,  a  diversificação  de  sistemas  radiculares  e  o  aporte  de 
 nitrogênio pela fixação biológica. 

 Nesse  sentido,  podemos  elencar  como  um  dos  principais  objetivos  desse  primeiro  ciclo  de  mutirões  no 
 assentamento  o  aprendizado  e  difusão  da  tecnologia  agroflorestal  e  de  seus  benefícios  múltiplos  para  os 
 trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais,  que  compreendem  desde  a  diversificação  da  produção  para  fins 
 igualmente  diversos,  o  aumento  das  sinergias  internas  bem  como  da  resiliência  do  agroecossistema,  a 
 regeneração  da  paisagem  conforme  o  ecossistema  natural  local  e,  em  virtude  de  todos  esses  benefícios,  o 
 incremento  da  autonomia  e  da  qualidade  de  vida  do  pequeno  produtor  e  a  diminuição  de  seu  custo  de  vida.  A 
 especificidade  da  escolha  da  prática  comunitária  do  mutirão  como  recurso  para  implantação  dos  SAF,  cuja 
 média  de  pessoas  variou  entre  20  e  30  em  cada  mutirão,  totalizando  aproximadamente  90  participantes  em 
 todo  processo,  também  acarretou  no  fortalecimento  de  laços  entre  os  assentados  e  assentadas  residentes;  na 
 otimização  do  trabalho  devido  a  quantidade  de  pessoas  envolvidas;  na  formação  de  alianças  entre  pessoas 
 externas  e  moradores  do  assentamento;  na  importância  enquanto  espaço  de  trocas  de  conhecimentos  e 
 experiências  entre  pessoas  de  diversas  origens  e  condições  sociais;  na  prática  da  escuta  e  da  reflexão  ativas 
 que  se  transcorria  desde  a  etapa  do  planejamento  coletivo  do  plantio  até  a  avaliação  crítica  das  atividades 
 realizadas;  no  financiamento  coletivo  para  compra  de  insumos  e  realização  das  atividades  de  cada  dia;  na 
 articulação  de  pessoas  preocupadas  com  a  situação  agrária  do  país  em  seus  múltiplos  aspectos  -  sociais, 
 econômicos,  ambientais,  etc.  -  e,  logo,  na  canalização  de  opiniões  e  pensamentos  direcionados  a  ações 
 coletivas  em  favor  de  políticas  públicas  que  favoreçam  a  produção  agroecológica  e  a  agricultura  familiar; 
 dentre outros benefícios sociais alcançados. 

 Pudemos  notar  também  um  impacto  significativo  no  público  externo  que  participou  dos  mutirões.  Foram 
 diversas  as  iniciativas,  conhecidas  pelos/as  organizadores/as  do  presente  projeto,  que  iniciaram  práticas 
 agroflorestais  ou  que  intensificaram  as  práticas  já  existentes  em  seus  respectivos  territórios,  algumas  delas 
 como  consequência  direta  do  aprendizado  nas  atividades.  Hortas  comunitárias,  agricultura  urbana  e 
 agricultura  familiar,  inspiradas  na  produção  agroflorestal  e  agroecológica,  são  algumas  das  práticas  que  vimos 
 se multiplicarem nos territórios. 

 No  que  tange  os  benefícios  ambientais,  a  implantação  de  SAF  nos  lotes  do  assentamento  Dom  Tomás,  com 
 forte  representação  de  espécies  nativas  do  bioma  local  corrobora  com  a  formação  de  corredores  ecológicos 
 entre  as  áreas  remanescentes  de  conservação  natural  que  envolvem  o  assentamento,  colaborando  com  a 
 preservação  da  base  de  recursos  naturais  e  da  integridade  ecológica  de  suas  bordas.  Vale  lembrar  que  o 
 assentamento  possui  diversas  áreas  destinadas  à  preservação  ambiental  como  Reserva  Legal  (RL)  e  Áreas  de 
 Preservação  Permanente  (APP).  A  biomassa  de  adubação  verde  crescida  e  depositada  sobre  o  solo  desde  a 
 implantação  do  primeiro  SAF,  o  material  de  poda  manejado  e  depositado  ao  redor  dos  berços  das  mudas 
 plantadas  ao  longo  dos  mutirões  e  o  princípio  de  formação  de  consórcios  radiculares  arbóreos  com  fungos  e 
 bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  contribuíram  à  regeneração  da  vida  do  solo,  ao  aumento  da 
 biodisponibilidade  dos  nutrientes  para  as  mudas  e  sementes,  e  à  formação  de  camadas  orgânica  superficiais 
 nas  áreas  dos  SAFs,  auxiliando  sobretudo  aqueles  em  que  se  pode  verificar,  numa  primeira  prospecção, 
 características  pedregosas  e  arenosas  bem  como  acidificação,  demarcada  pela  expressiva  ocupação  de 
 samambaias  e  braquiárias  nos  lotes.  Na  reunião  de  avaliação  dos  mutirões,  ocorrida  em  fevereiro  de  2020,  foi 
 coletivamente  decidido  que  o  processo  de  vivificação  do  solo  continuaria  sendo  uma  das  prioridades  para  a 
 transição  agroflorestal,  com  a  plantação  de  novas  muvucas  de  sementes  de  adubação  verde  e  estacas  de 
 margaridão (Tithonia diversifolia). 

 Por  fim,  ressaltamos  a  importância  e  necessidade  do  viés  agroecológico  nos  sistemas  agroflorestais.  Tal  como 
 defende  Steenbock  et  al.  (2020),  acreditamos  que  a  agrofloresta  agroecológica  é  fundamental  para  a 
 reconstrução da fratura metabólica do humano com a natureza. Nesse sentido, este projeto tem 



 objetivado  promover  a  conservação  ambiental  e  diferentes  serviços  ecossistêmicos,  associando  conhecimentos 
 locais  e  conhecimentos  científicos  modernos,  integrando  aumento  de  produtividade,  conservação  ambiental, 
 justiça  social  e  segurança  alimentar.  Para  isso,  os  mutirões  têm  se  mostrado  uma  importante  ferramenta 
 pedagógica,  favorecendo  a  organização  autônoma  e  coletiva  dos/as  assentados/as,  aumentando  a  conexão 
 cidade  e  campo  e  portanto  engajando  a  população  urbana  na  realidade  das  comunidades  rurais,  e, 
 principalmente, fortalecendo o processo de transição agroecológica no local. 
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 Localização da atividade 

 As  duas  áreas  de  SAF  (Pomar  e  Bananas)  ficam  localizadas  na  Estação  Experimental  de  Ciências  Florestais  de 
 Itatinga  (EECFI),  no  município  de  Itatinga.  O  município  possui  cerca  de  23.000  habitantes,  uma  altitude  de 
 cerca  de  845  m,  o  clima  tropical  de  altitude  Cwb  (Koeppen).  Possui  uma  área  de  980  km²,  da  qual  2%  é 
 ocupada  pela  EECFI.  A  estação  possui  cerca  de  2119,6  hectares  de  área  com  solos  do  tipo  latossolos  e 
 podzólicos.  Além  disso,  possui  uma  precipitação  média  anual  de  1350mm  e  grande  amplitude  térmica, 
 variando  suas  médias  de  temperaturas  mínimas  e  máximas  entre  3°C  e  32ºC.  A  topografia  do  terreno  é  descrita 
 como  “suavemente  ondulada”.  De  forma  geral,  o  terreno  da  estação,  quase  em  sua  totalidade  é  utilizado  para 
 desenvolvimento  de  pesquisas  nas  áreas  de  Melhoramento  Genético,  Silvicultura,  Nutrição  Florestal, 
 Hidrologia,  dentre  outros  (EECFI).  O  Mosaico  EducoFlorestal  Agroecológico  de  Itatinga  surge  a  partir  do 
 sonho  de  alguns  idealizadores  -  como  o  Laboratório  de  Política  e  Educação  Ambiental  Oca,  o  USP  Recicla  e  o 
 Departamento  de  Ciências  Florestais  (LCF-ESALQ/USP)  -  de  transformar  o  paradigma  da  estação, 
 popularizando  as  pesquisas  realizadas  e  desenvolvendo  atividades  com  a  população  local.  A  partir  disso,  em 
 2017  foi  feita  a  implantação  do  SAF  Bananas  em  uma  das  fronteiras  da  EECFI  ao  lado  da  Rodovia  Presidente 
 Castello  Branco  e  de  um  antigo  experimento  com  plantio  de  Eucalipto  (Eucalyptus  spp.).  Por  ser  uma  área  de 
 difícil acesso, em 2018 o grupo decidiu implantar o SAF Pomar mais próximo à sede da EECFI. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 Em  maio  de  2014,  o  LCF  foi  surpreendido  com  o  ofício  (173/2014)  da  Secretaria  de  Planejamento  do 
 Desenvolvimento  Regional  do  Estado  de  São  Paulo.  No  documento  foram  solicitadas  informações  sobre  o  uso 
 das  áreas  na  Estação  Experimental  de  Ciências  Florestais  de  Itatinga  e  também  foi  demonstrado  interesse  na 
 desapropriação  de  parte  da  área.  A  partir  da  tentativa  de  desapropriação  de  parte  da  EECFI,  nasceu  o  projeto 
 Mosaico  EducoFlorestal  Agroecológico  de  Itatinga,  que  visa  estreitar  a  relação  da  população  de  Itatinga  com  a 
 Universidade  de  São  Paulo  (USP),  bem  como  transformar  parte  do  terreno  da  estação  em  um  espaço  popular, 
 produtivo e educador. 

 Nesse  contexto,  em  2017,  o  grupo  Mosaico  idealizou  e  implantou  o  Sistema  Agroflorestal  “Bananas”  na 
 EECFI.  Nesse  processo,  uma  equipe  multidisciplinar  foi  montada  conjuntamente  com  o  Instituto  Itapoty,  o 
 Laboratório  de  Política  e  Educação  Ambiental  Oca,  a  própria  gestão  da  estação  e  alguns  outros  grupos  de 
 agroecologia  da  ESALQ/USP.  A  partir  da  constituição  desse  grupo,  foram  realizados  estudos  para  a  escolha  da 
 área,  o  mapeamento  do  solo  do  local  e,  também,  o  histórico  do  uso  do  solo.  Com  isso,  foi  possível  estabelecer 
 uma  área  na  borda  da  estação,  margeada  de  um  lado  pela  Rodovia  Presidente  Castello  Branco  e  do  outro  lado 
 por  um  antigo  plantio  de  Eucalipto  (Eucalyptus  spp.).  Quanto  ao  solo,  SOUZA  et.  al.  (1992)  verificou  próximo 
 a  área  a  ocorrência  da  unidade  latossolo  vermelho-amarelo  fase  arenosa,  distrófico.  Solos  profundos,  bem 
 drenados  de  textura  média,  formados  a  partir  de  arenitos.  Além  disso,  a  topografia  do  terreno  apresenta  um 
 pequeno grau de ondulação (EECFI). 

 Posteriormente,  aos  primeiros  estudos  a  primeira  intervenção  foi  realizada  no  dia  12  de  agosto,  onde  foi 
 estabelecida uma área de cerca de 1 hectare para implantação do sistema. Apesar do tamanho da área, o SAF 



 ocupa  somente  2000m²,  onde  foram  feitas  três  linhas  alternando,  dentro  de  cada  linha  e  entre  as  linhas,  diversas 
 espécies  nativas  (diversidade  superior  a  10  espécies)  e  quatro  variedades  de  bananeiras  (Musa  spp.).  Dentre  as 
 espécies  nativas  algumas  se  destacam,  como  a  Aroeira-Pimenteira  (Schinus  terebinthifolia)  e  o  Ingá  (Inga  spp.). 
 Com  relação  às  bananeiras,  foram  plantadas  algumas  espécies,  como  a  Bananeira  Maçã  tipo  2,  Bananeira 
 Grande Naine, Bananeira Prata Anã tipo 2 e a Bananeira BRS Princesa. 

 No  ano  seguinte,  em  2018,  o  grupo  decidiu  implantar  uma  outra  área  de  SAF,  o  SAF  Pomar.  Isso  ocorreu  pois  o 
 SAF  Bananas  possui  uma  logística  difícil,  sendo  necessários  automóveis  para  a  locomoção  até  à  área, 
 consequentemente  o  grupo  encontrava  dificuldades  de  manutenção  do  SAF.  A  partir  disso,  surge  a  elaboração 
 de  uma  nova  área  de  SAF,  sendo  esse  mais  próximo  à  área  central  da  estação.  O  SAF  pomar  foi  implantado 
 ocupando  uma  área  de  3.000  m²,  além  disso,  possui  fácil  acesso,  já  que  sua  localização  é  próxima  à 
 administração  e  aos  alojamentos  da  EECFI.  A  equipe  do  Mosaico  conjuntamente  com  a  gestão  da  EECFI, 
 realizaram  estudos,  fizeram  o  planejamento  e  definiram  a  área.  A  área  escolhida  para  essa  nova  proposta  de 
 SAF  foi  beneficiada  pelo  excesso  de  matéria  orgânica  proveniente  das  árvores  ao  redor,  além  disso  essas 
 árvores forneceram materiais necessários, como sementes, por exemplo. 

 A  partir  dos  estudos  e  da  definição  da  área,  o  grupo  partiu  para  a  implantação  da  área.  O  processo  de 
 implantação  ocorreu  no  mês  de  março  de  2018  ao  plantar  primeiro  as  Bananeiras  (Musa  spp.),  sendo  essas  de 
 quatro  variedades  diferentes,  assim  como  no  SAF  Bananas,  também  Feijão  guandu  (Cajanus  cajan)  e  Mandioca 
 (Manihot  esculenta)  no  primeiro  canteiro.  Após  isso,  no  mês  de  julho  do  mesmo  ano  foram  abertos  o  segundo  e 
 o  terceiro  canteiro  para  a  plantação,  posteriormente,  já  em  setembro  foram  finalizadas  as  plantações  com 
 quinze  canteiros  finalizados  e  ocupados  com  grande  variedade  de  espécies  arbóreas,  principalmente  frutíferas, 
 bananeiras.é  importante  ressaltar  que  também  foram  plantadas  árvores  pioneiras  no  limite  da  área,  sendo  elas  a 
 Sangra  d’água  (Croton  urucurana  Baillon)  e  a  Embaúba  (Cecropia  spp.),  tendo  como  principal  função  reduzir  a 
 velocidade  com  que  os  ventos  incidem  sobre  o  plantio  e,  também,  trazer  maior  diversidade,  contudo,  para  que  o 
 plantio  fosse  bem  executado,  foi  desenhado  um  croqui  que  facilitou  a  operação.  Para  mais,  o  SAF  pomar  da 
 EECFI  é  composto  por  diferentes  culturas,  sendo  elas:  Milho  (Zea  mays),  Babosa  (Aloe  vera),  Abóbora 
 (Cucurbita  spp.),  Crotalaria  juncea,  Goiaba  (Psidium  guajava),  Abacaxi  (Ananas  comosus),  Feijão  guandu 
 (Cajanus  cajan),  Pitanga  (Eugenia  uniflora),  Feijão  de  corda  (Vigna  unguiculata),  Jequitibá-branco  (Cariniana 
 estrellensisi),  Macadâmia  (Macadamia  integrifolia  Maid.),  Uvaia  (Eugenia  pyriformis),  Manga  (Mangifera 
 indica)  e  Urucum  (Bixa  orellana).  Ademais,  o  SAF  pomar  possui  árvores  frutíferas  e  é  organizado  em  linhas  de 
 plantio,  que  são  feitas  através  de  linhas  pareadas  próximas  uma  da  outra.  Segundo  MADALOZ  et.  al.  (2014) 
 esse  formato  de  plantio  tem  como  objetivo  melhorar  a  distribuição  da  plantação  na  área,  contudo,  também  evita 
 que  ocorra  uma  competição  intraespecífica  -  que  é  uma  competição  entre  as  plantas  por  causa  da  falta  de  água, 
 luz  e  nutrientes  para  ambas  -  além  disso,  com  a  utilização  de  linhas  de  plantio  ajuda  a  melhorar  a  interceptação 
 da  luz,  fornece  um  maior  espaço  para  o  desenvolvimento  foliar,  radicular  e  melhor  absorção  de  água  e 
 nutrientes. 

 O  intuito  do  grupo  era  produzir  SAF’s  com  um  alto  índice  de  biodiversidade,  complexibilidade  e  estratificação, 
 para  isso  ocorrer,  foi  necessário  um  manejo  intensivo  das  áreas.  Manejo  esse  que  ficou  extremamente 
 prejudicado durante a pandemia, visto que a EECFI fechou suas atividades durante muito tempo. 

 Para  mais,  é  importante  ressaltar  que  essas  áreas  de  SAF,  são  áreas  de  plantio  com  foco  não  produtivo,  mas  sim 
 educador  e  também,  experimental.  O  principal  uso  das  áreas  é  feito  durante  o  PREFERI  (Programa  de  Estágio 
 de  Férias  de  Itatinga),  quando  estudantes  de  engenharia  florestal  passam  três  semanas  na  EECFI,  e  nesse 
 período  o  grupo  Mosaico,  desenvolve  atividades  de  educação  ambiental,  com  uma  abordagem  crítica,  baseada 
 no  método  Oca  (2016).  Além  do  PREFERI,  o  grupo  desenvolve  vivências  agroecológicas,  abertas  aos 
 universitários  e  à  comunidade  em  geral.  Todas  essas  atividades  são  desenvolvidas  com  o  objetivo  de  formar 
 educadores ambientais críticos capazes de refletir sobre a própria realidade. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 OBTIDOS 

 Dentre  os  resultados  obtidos,  estão  a  mudança  de  paradigma  da  EECFI,  um  eficaz  processo  educador  crítico, 
 sendo  esses  os  principais.  Sendo  esses  dois,  os  principais  resultados  obtidos.  Com  relação  a  mudança  de 
 paradigma da estação, segundo SOARES et. al. 2021 é importante ressaltar que no contexto da EECFI - 



 ambiente  utilizado  majoritariamente  para  pesquisas  de  melhoramento  da  produção  de  algumas  espécies 
 florestais  exóticas,  como  Eucalyptus  spp.  e  Pinus  spp.  -  as  áreas  de  SAF’s  e  sua  utilização  são  uma  mudança  de 
 paradigma  e  geração  de  dados  para  sistemas  alternativos  de  produção.  O  segundo  principal  objetivo  obtido  é  o 
 processo  formativo  educador  crítico  que  o  grupo  promove,  durante  as  vivências  e  os  PREFERI’s  onde,  de 
 forma  geral,  ao  final  as  pessoas  terem  aprendido  mais  a  refletir  sobre  o  meio  ambiente  e  o  nosso  sistema  de 
 produção.  Para  além  disso,  é  importante  trazer  o  processo  formativo  realizado  pelo  grupo  para  para  os  próprios 
 membros  do  grupo.  Esses  membros  relatam  enxergar  na  participação  no  Mosaico  Itatinga  um  processo 
 formativo  valioso  para  suas  formações  tanto  pessoais,  quanto  profissionais.  Outro  público  atingido  nesse 
 processo  são  os  próprios  funcionários  da  estação  que,  através  do  contato  com  o  Mosaico,  permitiram-se 
 perceber  a  EECFI  de  outra  forma  e  entender  a  importância  da  cultura  e  extensão  para  o  processo  de  ensino 
 dentro da universidade. 

 Além  disso,  o  grupo,  fora  do  contexto  de  pandemia,  faz  colheitas  periódicas  nas  duas  áreas  de  SAF,  sendo  essas 
 colheitas  extremamente  importantes  para  a  alimentação  dos  próprios  educadores  em  seu  processo  de  formação, 
 também  para  a  alimentação  dos  funcionários  da  EECFI.  Nesse  contexto  de  alimentação,  as  frutíferas  e  algumas 
 PANC’S  (Plantas  Alimentícias  Não-Convencionais)  ganham  destaque.  Além  da  alimentação,  o  grupo  faz 
 colheitas  de  outras  espécies  e  utiliza  de  forma  didática  no  processo  educador  para  ensinar  outros  possíveis  usos 
 das  espécies,  como  por  exemplo,  o  Urucum  (Bixa  orellana)  que  segundo  ALVES  et.  al.  (2018)  possui  ação  de 
 hidratação  e  proteção  solar  na  pele.  Outro  exemplo,  que  também  é  bastante  conhecido  e  utilizado  na  medicina 
 tradicional  é  a  Babosa  (Aloe  vera),  que  de  acordo  com  GOMES  e  RIBEIRO  (2017)  possui  ação  cicatrizante  e 
 hidratante  também.  Para  mais,  é  importante  trazer  que  as  colheitas  feitas  nas  áreas  de  SAF,  servem  para  manter 
 os  próprios  SAF’s,  o  que  é  extremamente  importante  para  o  grupo  pois  as  áreas  de  SAF,  de  um  ponto  de  vista 
 econômico  são  extremamente  viáveis,  já  que  se  mantêm  e  também  alimentam.  Além  da  manutenção  do  próprio 
 SAF,  o  grupo  idealizou  e  conseguiu  realizar  a  produção  de  mudas  no  viveiro  da  EECFI,  sendo  essas  mudas 
 destinadas  à  auxiliar  a  arborização  urbana  do  município  de  Itatinga,  infelizmente,  quando  o  projeto  começou  a 
 se  realizar,  a  pandemia  começou  e  o  projeto  foi  interrompido,  consequentemente  o  grupo  ainda  não  conseguiu 
 ajudar a cidade de forma significativa na obtenção de mudas. 

 ESPERADOS 

 Além  dos  resultados  obtidos,  o  grupo  possui  planos  e  planejamentos  para  o  futuro,  especialmente,  com  a 
 finalização  da  pandemia,  onde  o  Mosaico  poderá  retomar  suas  atividades  de  manutenção  dos  SAF’s.  Um  dos 
 resultados  esperados  diz  respeito  ao  crescimento  das  áreas  que  já  existem.  O  grupo  também  almeja  multiplicar 
 a  quantidade  de  áreas  de  SAF  dentro  da  EECFI,  visando  ocupar,  no  mínimo,  1  hectare  da  EECFI  com  plantios 
 em  sistema  agroflorestal,  visando,  também,  aumentar  a  incidência  de  eventos,  pesquisas,  etc.  nessa  área.  Além 
 da  manutenção  e  evolução  dos  SAF’s.  O  grupo  anseia  evoluir  na  construção  do  processo  educador  crítico 
 alcançado  até  o  presente  momento,  conseguindo  aumentar  a  ocorrência  de  vivências  agroecológicas  no  espaço 
 da  estação,  bem  como  aumentar  a  participação  da  sociedade,  especialmente  dos  moradores  de  Itatinga  nessas 
 vivências.  Consequentemente,  aumentando  a  interação  da  EECFI  com  os  munícipes.  Para  mais,  aumentar  o 
 alcance  e  a  atuação  do  grupo,  visando  dialogar,  também,  com  as  crianças,  os  adolescentes  e  os  jovens  da 
 cidade,  através  da  participação  em  feiras  municipais  e  a  realização  de  dinâmica  que  promovam  a  reflexão 
 crítica  sobre  nosso  sistema  produtivo  predominante,  sobre  o  caminho  da  nossa  alimentação  e  também  o 
 impacto que nossa alimentação possui no planeta. 

 Outro  resultado  esperado  também  -  sendo  esse  resultado  o  principal,  pois  é  a  missão  do  grupo  -  consiste  na 
 concessão  de  uma  área  da  estação  para  uma  parcela  da  população  produtora  do  município  (pequenos 
 agricultores)  que  demonstrem  interesse  em  utilizar  essa  área  para  produção  de  alimento,  saudável  e 
 verdadeiramente  sustentável  para  a  população  de  Itatinga.  Além  dos  pequenos  agricultores,  é  desejo  do 
 Mosaico  que  as  mulheres  da  Horta  Comunitária  “Cheiro  Verde”  também  encontrem  abrigo  para  expandir  sua 
 produção dentro da EECFI, além de promover formações e vivências dentro desse espaço. 
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 Localização da atividade 

 O  trabalho  foi  realizado  na  Fazenda  Itapuã  (22°16”31’S;  40°26”12’  W),  situada  entre  os  municípios  de  Gália 
 e  Avaí,  no  interior  do  estado  de  São  Paulo.  A  propriedade  desenvolve  a  pecuária  como  principal  atividade 
 apresentando  uma  área  total  de  798  hectares,  sendo  aproximadamente  261ha  destinados  a  preservação  de 
 áreas  de  vegetação  nativa.  O  tipo  de  vegetação  encontrado  nessa  área  é  classificado  como  Floresta  Estacional 
 Semidecidual,  com  incidência  de  espécies  típicas  do  Cerrado  bem  como  da  Mata  Atlântica.  O  clima  da  região 
 é  do  tipo  Cwa  (mesotérmico  de  inverno  seco),  de  acordo  com  a  classificação  de  Köppen,  predominantemente 
 quente  com  inverno  seco,  temperatura  máxima  em  torno  de  30ºC  e  mínima  de  10ºC  podendo  ocorrer  chuvas 
 concentradas  nos  meses  de  dezembro  a  março.  A  pluviosidade  anual  média,  calculada  a  partir  de  dados 
 coletados in loco, é de 1.623mm. A altitude no local varia de 470 a 540 m. 
 O  experimento  foi  conduzido  em  uma  área  de  12  hectares  que  durante  os  últimos  30  anos  foi  manejada 
 uniformemente  com  um  único  pasto.  No  ano  de  2017  a  área  passou  por  uma  reforma  com  plantio  de 
 amendoim  (  Arachis  hypogaea  L.)  seguido  de  semeadura  de  capim  (  Brachiaria  brizantha  cv.  Xaraés), 
 seguindo  sob  as  mesmas  condições  de  manejo  até  o  início  do  experimento.  Essa  área  faz  divisa  com  duas 
 propriedades,  sendo  uma  fazenda  de  eucalipto  e  uma  área  de  pastagem,  e  com  uma  área  pertencente  a  antiga 
 FEPASA, onde passa uma ferrovia, atualmente desativada. 

 Palavras-chave:  margaridão, agrofloresta, pecuária,  sustentabilidade 

 Descrição do modelo produtivo 

 O  experimento  será  realizado  com  base  na  comparação  entre  dois  tratamentos:  Sistema  Silvipastoril  intensivo 
 (SSPi)  e  sistema  de  produção  convencional  com  pastagem  solteira.  Os  SSPi  vêm  surgindo  como  uma  forte 
 opção  de  SAF  que  tendem  a  potencializar  os  benefícios  e  serviços  ecossistêmicos  dos  sistemas  silvipastoris 
 convencionais.  Trata-se  de  um  sistema  que  apresenta  alta  densidade  de  arbustos  (4.000  a  40.000 
 plantas/hectare),  pastagens  tropicais  melhoradas  e  espécies  arbóreas  (100  a  600  árvores/hectare).  O  diferencial 
 desse  tipo  de  sistema,  que  é  a  alta  densidade  de  arbustos,  traz  uma  maior  diversificação  do  ambiente,  o  que 
 potencializa  a  prestação  de  serviços  ecossistêmicos  como  o  sequestro  de  carbono,  descompactação  do  solo, 
 maior  penetração  de  água,  melhora  a  ciclagem  de  nutrientes  e  diversos  outros  benefícios  Além  disso,  esses 
 arbustos  servem  de  alimento  para  os  animais,  possibilitando  aumentar  significativamente  a  produtividade 
 pecuária  através  de  incrementos  consideráveis  no  ganho  de  peso,  aumento  da  lotação  permitindo  uma 
 produção  maior  em  uma  mesma  área  e  diminuição  na  idade  de  abate  dos  animais  e  uma  solução  em  potencial 
 para  a  baixa  produtividade  do  capim  durante  o  período  de  seca,  já  que  eles  se  mantem  estáveis  ao  longo  do 
 ano.  A  área  será  subdividida  em  quatro  blocos  de  3  hectares  cada,  sendo  dois  com  o  modelo  experimental 
 SSPi  e  dois  com  o  sistema  convencional,  resultando  assim  em  6  hectares  de  cada  tratamento,  totalizando 
 12ha.  As  áreas  de  pastejo  serão  divididas  de  modo  a  permitir  o  pastejo  rotacionado,  com  duas  repetições. 
 Cada  bloco  de  três  hectares  será  subdividido  em  seis  piquetes  de  0,5  ha  cada.  A  divisão  entre  as  áreas  dos 
 diferentes  sistemas  se  deu  de  forma  a  espelhar  as  características  topográficas  fazendo  com  que  ambos 
 tivessem  áreas  as  mais  semelhantes  possíveis,  sendo  um  pasto  de  cada  tratamento  localizado  na  porção  mais 
 alta da área e um de cada na porção mais baixa. 
 O  SSPi  será  composto  por  renques  de  eucalipto  plantados  em  linha  ladeados  por  renques  de  margaridão  e 
 seguidamente  braquiária  na  porção  central  destas  faixas.  Os  renques  de  Tithonia  diversifolia  serão  compostos 
 por 4 linhas cada, com 2 metros de distância entre linhas e 0,5 metros entre plantas. Os renques do margaridão 



 serão  sempre  localizados  ao  lado  das  cercas  de  divisão  entre  os  piquetes,  sendo  então  2  renques  por  piquete, 
 totalizando  12  renques  por  bloco  e  48  renques  ao  todo,  distantes  aproximadamente  34  metros  entre  si.  Todas 
 as linhas serão dispostas no sentido norte-sul respeitando a orientação das curvas de nível (Fig. 1). 

 Figura  1.  Esquema  do  perfil  de  um  piquete  (0,5  hectare)  do  Sistema  Silvipastoril  intensivo  (SSPi), 
 demonstrando  os  extratos  vegetais  com  seus  respectivos  espaçamentos,  sendo  A  –  Eucalyptus  urograndis  ,  B  – 
 Tithonia  diversifolia  e  C  –  Brachiari  brizantha  cv.  Xaraés,  bem  como  a  orientação  das  linhas  no  sentido  norte- 
 sul.  As  linhas  vermelhas  contínuas  representam  as  cercas  de  divisão  do  piquete  e  a  linha  vermelha  pontilhada 
 está  representando  o  local  onde  será  instalada  a  cerca  para  proteção  dos  renques  de  T.  diversifolia,  caso  seja 
 necessário 

 Tithonia  diversifolia  ,  conhecida  popularmente  como  margaridão,  é  uma  planta  arbustiva  que  pode  chegar  a 
 cinco  metros  de  altura,  encontrada  naturalmente  do  sul  do  México  ao  norte  da  América  do  Sul  e  que  apresenta 
 capacidade  de  se  adaptar  a  diversas  condições  de  solo,  altitude  e  pluviosidade.  Além  disso,  possui  potencial 
 de  acúmulo  de  nitrogênio  nas  folhas  semelhantes  às  leguminosas,  elevados  níveis  de  fosforo,  rápido 
 crescimento  e  capacidade  de  rebrota,  grande  volume  de  raízes,  tolerância  ao  pastejo  e  ao  pisoteio  pelo  gado, 
 baixa  necessidade  de  insumos  e  alto  valor  nutricional,  sendo  uma  das  espécies  não  leguminosas  considerada 
 como promissora para utilização na alimentação de ruminantes. 
 A  implantação  das  linhas  de  Tithonia  diversifolia  seguirá  o  recomendado  por  Cadavid,  Vargas  (2014),  no 
 início  da  estação  chuvosa.  As  linhas  pré-estabelecidas  serão  dessecadas  com  utilização  de  herbicida  em  uma 
 faixa  de  40  cm  e  por  meio  de  um  sulcador  acoplado  ao  trator,  serão  feitos  os  sulcos  de  plantio  com  20  a  40  cm 
 de  profundidade.  O  plantio  se  dará  através  de  estacas  de  25  a  40  cm  de  comprimento  e  entre  1,5  e  2,5  cm  de 
 diâmetro,  com  as  extremidades  em  bisel,  em  até  24  horas  após  a  colheita  para  evitar  a  desidratação  do 
 material.  Ao  todo  serão  96  linhas,  divididas  em  48  renques  com  4  linhas  cada,  tendo  2  metros  de  distância 
 entre  linhas  e  0,5  metro  entre  plantas.  É  recomendado  que  sejam  plantadas  duas  estacas  por  cova,  para 
 garantir  o  estabelecimento  das  plantas,  inclinadas  cerca  de  45°,  enterradas  até  a  metade  e  cruzadas,  formando 
 um  X.  A  densidade  esperada  de  T.  diversifolia  é  de  3.200  plantas/ha  (aproximadamente  19.200  plantas  ao 
 todo).  Manejo  da  T.  diversifolia  será  feito  com  cerca  elétrica  móvel,  podendo  disponibilizar  um  renque  de 
 cada piquete por ciclo de pastagem, conforme a planta se recuperar. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 As  estacas  seriam  inicialmente  coletadas  da  área  experimental  do  CENA,  Piracicaba  –  SP,  porém  não  foi 
 possível  obter  a  quantidade  necessária,  fato  que  só  foi  constatado  próximo  a  data  planejada  para  o  plantio,  em 
 meados  de  outubro  de  2020.  Após  a  frustação  do  plano  inicial  foi  realizada  uma  tentativa  de  germinação  de 
 sementes,  que  foram  enviadas  por  um  produtor  do  Rio  de  Janeiro.  Apesar  da  pouca  bibliografia  sobre  o 
 assunto  e  da  alta  variabilidade  nas  taxas  de  germinação  encontradas  pelos  autores  (variando  de  5%  a  95%),  foi 
 realizado  o  tratamento  térmico  para  quebra  de  dormência  das  sementes  (aproximadamente  5  minutos 
 submersas  em  água  entre  80°  e  100°C)  seguido  de  semeadura  em  um  canteiro  preparado.  A  expectativa  era  de 
 obter  uma  taxa  de  germinação  de  65%,  conforme  relatado  na  bibliografia.  Porém,  os  resultados  foram 
 péssimos:  nada  germinou.  Não  foi  possível  constatar  a  causa  -  se  o  problema  estava  na  qualidade  das 
 sementes  recebidas  ou  nos  tratos  que  o  técnico  responsável  teve  com  o  canteiro.  Após  outra  tentativa 
 frustrada,  fez-se  necessária  a  elaboração  de  uma  nova  estratégia  e  metodologia.  Nesse  período  (meados  de 
 março  de  2021)  haviam  sido  identificadas  áreas  com  T.  diversifolia  ruderais,  no  município  de  Bauru/SP,  com 
 quantidades  consideráveis  de  onde  poderiam  ser  coletadas  estacas.  Porém,  a  estação  chuvosa  já  estava  no  fim 
 e  o  plantio  de  estacas  diretamente  no  campo  provavelmente  não  traria  bons  resultados.  Sendo  assim,  foram 
 realizadas  coletas  de  estacas  que  foram  levadas  para  um  viveiro  na  cidade  de  Garça/SP  para  a  formação  de 
 mudas.  Desta  maneira,  as  estacas  ficaram  se  desenvolvendo  durante  o  período  da  seca  em  condições  ótimas  e 
 seriam levadas ao campo no início da estação chuvosa. 
 A  coleta  das  estacas  foi  realizada  em  seis  sessões  (entre  junho  e  julho  de  2021),  variando  de  3  a  4  horas  de 
 duração, sempre pela manhã. O material vegetal era então armazenado na caçamba de uma camionete 



 (Fig.  2  –  A)  e  logo  em  seguida  levadas  ao  viveiro  onde  eram  colocadas  com  a  extremidade  inferior  submersa 
 na  água  (Fig.  2  –  B)  para  que  os  funcionários  pudessem  realizar  a  seleção  e  o  corte  do  material  no  tamanho 
 adequado  (20cm).  As  estacas  já  cortadas  eram  passadas  em  uma  solução  com  hormônio  enraizador  e  inseridas 
 nos  tubetes  já  previamente  preparados  com  substrato.  Foram  obtidas  24  mil  estacas  de  T.  diversifolia  .  As 
 plantas  ficaram  em  uma  estufa,  sendo  irrigadas  durante  pela  manhã  e  à  tarde  (Fig.  2  –  C)  e  posteriormente 
 levadas  para  a  parte  externa  do  viveiro.  Neste  local  as  mudas  permaneceram  inicialmente  sob  a  proteção  de 
 sombrites  (50%)  mantendo-se  a  irrigação.  As  mudas  foram  sendo  rustificadas  reduzindo-se  a  proteção  do  sol  e 
 a  irrigação  gradativamente  (Fig.  2  –  D).  No  momento  as  mudas  estão  bem  desenvolvidas  (Fig  2  –  E),  já 
 prontas para ir a campo e os preparativos da área para receber o plantio estão em andamento. 

 A  experiência  aqui  relatada  é  uma  demonstração  da  dificuldade  e  da  quantidade  de  desafios  a  serem  superados 
 na  experimentação  e  implantação  de  novos  sistemas  e  métodos  de  manejo,  bem  como  a  escassez  de  suporte 
 técnico  e  informação  sobre  o  assunto,  reforçando  a  necessidade  de  mais  estudos  nessa  linha  para  viabilizar  a 
 implantação de SAFs por parte dos produtores e fazer com que sejam adotados de maneira significativa. 

 Figura  2.  Etapas  da  colheita  do  material  e  produção  das  mudas  de  Tithonia  diversifolia  .  A  –  Material 
 vegetativo  pós-colheita  armazenado  na  caçamba  da  camionete  para  ser  transferido  ao  viveiro;  B  –  Material 
 com  a  parte  inferior  submersa  em  água  para  manutenção  da  qualidade  antes  de  ser  beneficiado  pelos 
 funcionários  do  viveiro;  C  –  Estacas  plantadas  nos  tubetes,  mantidas  em  estufa  com  irrigação  no  período 
 inicial  de  desenvolvimento;  D  –  Mudas  já  desenvolvidas,  mantidas  na  parte  externa  do  viveiro  sob  proteção 
 de sombrites e; E – Detalhe para o crescimento das plantas após aproximadamente três meses pós-colheita. 
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 Localização da atividade 

 A  Aldeia  Koyakati  faz  parte  da  etnia  Kỳikatêjê,  uma  das  três  etnias  que  constituí  o  Povo  Indígena  Gavião  que 
 habita  a  Terra  indígena  Mãe  Maria  (TIMM),  uma  área  de  62.488  hectares,  localizada  entre  os  municípios  de 
 Marabá  e  o  Bom  Jesus  do  Tocantins-PA.  A  área  é  concentrada  ao  oeste  do  rio  Flexeiras  e  a  leste  pelo  rio 
 Jacundá.  A  TIMM  foi  homologada  pelo  governo  federal  em  20  de  agosto  de  1986,  Três  grupos  indígenas  -os 
 Gavião  Akrãtikatêjê  (da  Montanha),  Gavião  Kykatejê  e  Gavião  Parkatêjê-  perfazem  o  total  de  709  habitantes 
 desse  território.  Essas  populações  ficaram  conhecidas  pela  autonomia  na  organização  de  suas  atividades 
 produtivas  e  gestão  de  suas  terras  por  conseguirem  se  organizar  na  exploração  de  castanha,  que  garantiu  o 
 sustento  econômico  (PORTO,  2013).  Entretanto,  logo  em  seguida,  vieram  a  instalação,  nas  redondezas  e  pelo 
 regime  militar,  do  Projeto  Grande  Carajás.  A  proposta  do  projeto  era  explorar  a  maior  jazida  de  minérios  do 
 mundo,  dentre  os  quais  destacam-se  ferro,  ouro,  estanho,  bauxita,  manganês,  níquel  e  cobre.  Devido  ao 
 Projeto  Carajás,  o  território  indígena  foi  atingido  por  linhas  de  transmissão  de  energia  elétrica  e  pela  ferrovia 
 Carajás;  que  transporta  matérias-primas  das  jazidas  até  São  Luís  (MA),  de  onde  são  exportadas  para  diferentes 
 países,  cortando  o  sul  da  TI  de  leste  a  oeste  (PORTO,  2013)  Esse  território  está  mapeado  no  Mapa  de 
 Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, desenvolvido por EITA Cooperativa. 

 Palavras-chave:  Extrativismo;  ArticulaFito;  Sustentabilidade;  Agrofloresta; 
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 Descrição do modelo produtivo 

 O  projeto  “ArticulaFito  -  Cadeias  de  Valor  em  Plantas  Medicinais”,  iniciativa  conjunta  do  Ministério  da 
 Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (Mapa)  e  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  que  visa  articular 
 políticas  públicas  à  ofertas  de  serviços,  para  promover  a  estruturação  de  cadeias  de  valor  em  Plantas 
 Medicinais  vários  territórios.  O  público  beneficiário  do  Projeto  são  agricultores  familiares,  povos  e 
 comunidades  tradicionais  em  arranjos  produtivos  locais  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  regional 
 sustentável,  a  promoção  da  saúde  dessas  populações  e  sua  inclusão  social  e  econômica  em  cadeias  produtivas 
 de  plantas  medicinais.  Estas  ações  estão  alinhadas  à  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  Fitoterápicos 
 (PNPMF)  e  ao  Programa  Bioeconomia  Brasil-Sociobiodiversidade  com  o  intuito  de  fortalecer  os  sistemas 
 produtivos  baseados  em  espécies  de  plantas  medicinais,  alavancando  a  promoção  da  saúde,  o  acesso  a 
 mercados e o desenvolvimento local. 

 A  primeira  fase  do  projeto  teve  como  ênfase  promover  cadeias  de  valor  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos. 
 O  alcance  dessa  finalidade  envolve  metas  como:  a)  mapeamento,  b)  capacitação,  c)  articulação  e  d) 
 governança.  Foram  realizadas  Oficinas  de  Mapeamento  e  Análise  de  Cadeias  de  Valor  de  Plantas  Medicinais 
 que  resultaram  em  26  cadeias  mapeadas,  o  que  permitiu  identificar  gargalos  e  oportunidades.  Possibilitando 
 orientar  as  visões  de  futuro  para  cada  uma  das  cadeias  mapeadas.  A  segunda  fase  do  projeto  consistiu  na 
 análise  dos  resultados  que  apontou  para  a  necessidade  de  promover  capacitações  em  temas  específicos,  como 
 legislação,  boas  práticas  de  manejo,  acesso  à  políticas  públicas,  dentre  outros.  Dada  a  vasta  distribuição 
 territorial  dessas  cadeias,  foi  indicado  que  o  trabalho  se  realizasse  em  articulação  com  agentes  governamentais 
 e  não  governamentais,  em  âmbitos  municipal,  estadual  e  federal,  com  base  em  uma  estratégia  de  governança 
 em rede. 



 A  terceira  fase  do  projeto,  que  está  se  iniciando,  tem  como  objeto  a  estruturação  de  arranjos  institucionais  e 
 produtivos  que  utilizam  plantas  medicinais  como  base  para  alimentos,  cosméticos  e  fitoterápicos, 
 impulsionando  a  promoção  da  saúde,  o  acesso  a  mercados  e  o  desenvolvimento  local  no  contexto  da 
 bioeconomia.  Constituem  objetivos  desta  terceira  etapa:  1)  o  crescimento  econômico,  com  o  incentivo  à 
 criação  de  modelos  de  negócios  viáveis;  2)  a  sustentabilidade  ambiental;  3)  a  inclusão  social  e  produtiva  dos 
 empreendimentos  comunitários,  de  agricultores  e  agricultoras  familiares,  dos  povos  e  comunidades 
 tradicionais  em  cadeias  de  fornecimento  que  partem  da  cooperação  com  outros  atores  envolvidos;  da  melhoria 
 nos  padrões  de  qualidade,  ambientais  e  sociais;  do  acesso  a  serviços  financeiros  e  não  financeiros  e  da 
 melhoria do ambiente institucional. 

 Foram  mapeadas  as  cadeias  de  quatro  plantas  com  finalidades  medicinais,  fitoterápicas  e  cosméticas 
 existentes  em  abundância  no  estado  do  Pará,  uma  delas  é  a  cadeia  da  Castanha  do  Pará  (  Bertholletia  excelsa 
 H.B.K).  Desde  então,  o  projeto  Articulafito  promove  oficinas  de  capacitação  na  aldeia  com  objetivo  de 
 valorizar a cadeia produtiva da castanha na região. 

 Os  sistemas  agroflorestais  (SAFs)  são  estimulados  pelo  projeto  ArticulaFito  por  serem  considerados 
 compatíveis  com  a  missão  do  projeto,  pois  aumentam  a  capacidade  produtiva  e  auxiliam  na  conservação  da 
 biodiversidade.  Desta  forma,  os  SAFs  podem  beneficiar  as  bases  produtivas  garantindo  melhor  qualidade  de 
 vida e ainda contribuindo para manutenção das florestas e para restauração dos ambientes impactados. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 A  Oficina  “Você  sabe  o  que  é  uma  agrofloresta?”  ocorreu  no  dia  12  de  outubro  de  2021,  das  9h  às  17h,  na 
 aldeia  KOYAKATI.  A  Cadeia  de  Valor  envolvida  é  a  de  Amêndoas  de  Castanha-do-Pará  (  Bertholletia  excelsa 
 HBK),  descrita  no  relatório  intitulado:  "Promoção  de  Cadeias  de  Valor:  Relatório  da  Oficina  de  Trabalho  para 
 o  Mapeamento  e  Análise  de  Cadeias  de  Valor  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos  Marabá/PA"  por  COSTA 
 et  al.  (2018)  e  no  resumo  expandido  submetido  ao  XII  Congresso  Brasileiro  de  Sistemas  Agroflorestais, 
 intitulado "Cadeias de Valor de Plantas da Amazônia" por NUNES  et al.  (2021) . 

 A  capacitação  é  parte  das  ações  do  projeto  para  o  fortalecimento  e  desenvolvimento  da  Cadeia  de  Valor  das 
 Amêndoas  de  Castanha,  realizada  por  meio  da  parceria  do  Projeto  ArticulaFito  com  a  Universidade  Federal 
 do  Sul  e  Sudeste  do  Pará  (UNIFESSPA),  o  Instituto  de  desenvolvimento  Florestal  e  da  Biodiversidade  do 
 estado  do  Pará  (Ideflor-Bio).  Os  objetivo  são:  pactuar  o  plano  de  ação  na  aldeia,  iniciar  os  processos  para 
 implantação de SAFs e capacitar os indígenas em técnicas agroflorestais. 

 O  Evento  presencial  foi  solicitado  por  meio  de  convite  do  cacique  Ropré  “Kwyktykre  Kwykti  Homprynti”  e 
 do  professor  indígena  Deuzimar  Tarracanã  Karajá  responsável  pela  Escola  Estadual  Mê  Akre  Koyakati, 
 entregue  ao  ArticulaFito.  Foram  os  responsáveis  pelo  o  evento  o  projeto  ArticulaFito,  a  aldeia  Koyakati  e  o 
 Ideflor-Bio,  o  mesmo  que  teve  como  objetivos  pactuar  o  plano  de  ação  da  aldeia,  iniciar  os  processos  para 
 implantação  de  SAFs  e  capacitar  os  indígenas.  Antes  da  oficina,  o  próprio  Deuzimar  perguntou  "O  que  era 
 SAF?",  o  que  reforça  a  importância  de  treinamentos  como  esta  temática.  O  cacique  demandou  mudas  de 
 espécies úteis, como: castanha-do-Pará, cacau, mandioca, jenipapo. 

 A  qualificação  teve  formato  participativo,  com  a  presença  de  professores  e  alunos  da  UNIFESSPA,  linguistas 
 e  antropólogos,  preocupados  com  em  traduzir  esses  saberes,  valorizando  a  língua  e  as  práticas  do  povo 
 Gavião.  A  metodologia  da  oficina  foi  pesquisa  ação,  combinando  teoria  e  prática.  A  oficina  contou  com  a 
 participação  de  31  indígenas  acima  dos  15  anos  de  idade,  e  foi  organizada  em  duas  etapas,  a  parte  teórica  que 
 culminou  na  capacitação  a  respeito  do  que  caracteriza  uma  agrofloresta  e  a  parte  prática  onde  foi  realizada 
 uma  visita  a  área  reservada  para  o  desenvolvimento  dos  SAFs.  Durante  a  oficina,  foi  realizada  uma  reunião 
 presencial  com  o  Cacique  Ropré,  a  comunidade  da  aldeia  Kôjakati  e  a  equipe  do  projeto  para  ouvir  o  desejo 
 da  comunidade  de  implementar  SAFs.  Outra  atividade  realizada  na  oficina  foi  a  visita  técnica  para  fazer  um 
 diagnóstico das condições do espaço reservado à implementação do SAFs na aldeia. 

 O  Ideflor-Bio  foi  a  instituição  responsável  pela  capacitação  e  visita  técnica  na  Aldeia  Kojakati.  Foi  realizado  o 
 reconhecimento  da  área,  seguido  de  aula  teórica  e  prática.  Nas  aulas,  houve  treinamento  em  SAFs  e  a  para 
 elaboração  de  Diagnóstico  Rápido  Participativo  sobre  as  condições  agronômicas  do  espaço  para  receber  o 
 SAF.  A  oficina  contou  com  a  participação  de  crianças,  jovens  e  adultos  da  aldeia.  O  método  da  da  caminhada 
 transversal, uma ferramenta de diagnóstico participativo que consiste em fazer uma caminhada, 



 junto  com  os  moradores  locais,  conhecendo  as  áreas  de  produção,  de  mata,  quintais,  pastagens,  açudes, 
 córregos  etc.  Os  problemas  ambientais  também  podem  ser  observados,  como  locais  com  erosão,  poluição, 
 problemas  com  a  água  e  desmatamento.  Este  método  foi  usado  para  diferenciar  as  áreas  remanescentes  de 
 mata e degradadas da aldeia Kojakati, para construção de plano de recomposição florestal. 

 Durante  a  aula  teórica,  foram  abordados  temas  como  SAFs  biodiversos  e  comerciais.  Esses  sistemas  possuem 
 alta  capacidade  para  melhorar  o  meio  ambiente  e  ainda  podem  possibilitar  a  sustentabilidade  socioeconômica. 
 Na  parte  prática,  foi  ilustrado  como  se  faz  o  balizamento,  o  preparo  de  covas  para  plantio  das  espécies 
 permanentes  e  das  perenes,  e  ainda,  foi  feita  a  identificação  de  tipos  de  mudas  de  banana  para  plantio  e  como 
 prepará-las.  No  final  da  oficina,  foram  emitidos  31  certificados,  beneficiando  11  famílias  com  a  capacitação 
 realizada.  Convém,  ressaltar  que  o  projeto  Articulafito  continua  apoiando  ações  na  aldeia  e  sistematizando  as 
 práticas com a finalidade de monitoramento e pesquisa. 
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 Localização da atividade 

 O  presente  trabalho  foi  desenvolvido  na  Fazenda  Experimental  Gralha  –  FEGA,  da  Pontifícia  Universidade 
 Católica  do  Paraná  –  PUCPR,  localizada  no  Município  de  Fazenda  Rio  Grande  –  Paraná,  latitude 
 25º39’19,9”S  longitude  49º16’55,34”  W,  clima  Cfb  -  temperado  com  verão  ameno,  segundo  a  classificação 
 climática de de Koppen. 

 A  FEGA  é  utilizada  para  o  desenvolvimento  de  aulas  práticas,  projetos  de  pesquisa  e  extensão  universitária  da 
 Pontifícia  Universidade  Católica  do  Paraná,  estando  localizada  a  30  quilômetros  do  Campus  da  PUCPR  de 
 Curitiba,  possui  mais  de  750  hectares  divididos  em  áreas  de  produção  e  preservação,  onde  atuam 
 colaboradores  da  PUCPR,  professores,  estudantes  e  residentes  dos  cursos  de  Agronomia  e  Medicina 
 Veterinária. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 Em  uma  área  com  aproximadamente  3,09  hectares,  onde  era  desenvolvida  anteriormente  a  agricultura  com 
 sistema  de  plantio  convencional,  foi  implantada  no  ano  de  2019,  no  mês  de  setembro,  um  sistema 
 agroflorestal  em  faixas  de  produção  agrícola  e  florestal,  com  o  objetivo  de  testar  espaçamento  do  cultivo 
 florestal  nas  faixas,  comparar  o  desenvolvimento  de  plantas  de  Eucalyptus  dunnii  Maiden  e  Eucalyptus 
 saligna  Smith,  avaliar  a  produtividade  das  culturas  florestais,  cultivos  agrícolas  e  comparar  as  produções  com 
 áreas  de  monocultivo  das  culturas  agrícolas,  os  custos  de  produção  agrícola  e  sua  aplicabilidade  em  pequenas, 
 médias  e  grandes  propriedades  rurais.  Em  média  são  300  árvores  de  eucaliptos  por  hectare,  plantados  em 
 faixas  de  6  metros  de  largura  com  espaçamentos  entre  plantas  que  variam  entre  3x2,  3x3,  3x4  e  3x5  metros, 
 sempre  com  3  metros  entre  linhas  e  variações  de  espaçamentos  e  espécies  na  linha,  cada  parcela  tem  32 
 metros  de  comprimento,  6  metros  de  largura  e  se  repetem  no  mínimo  4  vezes  no  projeto.  As  faixas  de  cultivo 
 florestal  ocupam  uma  área  total  de  aproximadamente  0,6  hectare  enquanto  as  faixas  de  produção  agrícolas  e 
 áreas  de  manobra  entre  as  faixas  ocupam  aproximadamente  2,49  hectares,  sendo  que  cada  faixa  de  produção 
 agrícola  possuí  uma  largura  de  20  metros  e  os  comprimentos  de  cada  faixa  variam  conforme  as  características 
 do terreno, contribuindo assim para sua otimização da área. 

 O  sistema  de  produção  agrícola  segue  as  práticas  de  plantio  direto  e  rotação  de  culturas,  aliando  as  boas 
 práticas  para  produção  agrícola  recomendadas,  visando  a  minimização  do  uso  de  fertilizantes  e  agrotóxicos. 
 Durante  os  verões  são  cultivadas  faixas  com  feijão,  milho  e  soja  e  durante  o  inverno  são  cultivados  trigo  e 
 espécies  forrageiras  para  adubação  verde  e  produção  de  feno,  sendo  implementadas  as  mesmas  práticas 
 adotadas  nas  demais  áreas  de  cultivo  agrícola  da  FEGA.  Os  cultivos  florestais  foram  implantados  empregando 
 técnica  de  preparo  de  solo  com  cultivo  mínimo,  controle  de  formigas  cortadeiras,  técnicas  de  manejo  de  planta 
 infestantes  alternando  métodos  químicos  e  mecânicos  conforme  avaliação  técnica  e  estação  do  ano.  Os  solos 
 não  foram  corrigidos  no  momento  de  sua  implantação,  sendo  adotada  a  aplicação  de  doses  de  calcário  anuais 
 ou  gesso  agrícola  em  dosagens  entre  1  a  1,5  toneladas  por  hectare,  conforme  necessidade  avaliada  pelas 
 amostras e análises de solo realizadas na área. O presente projeto busca constantemente reduzir o uso de 



 insumos,  conciliando  técnicas  de  produção  agrícola  e  manejo  de  pragas,  buscando  otimizar  todos  os  recursos 
 empregados no sistema. 

 As  culturas  florestais  foram  podadas  entre  os  meses  de  maio  e  agosto  de  2021,  onde  todas  as  plantas  ficaram 
 com  uma  altura  de  3,5  metros  livres  de  galhos,  e  os  resíduos  das  podas  foram  dispostos  no  centro  das  entre 
 linhas das culturas florestais, buscando contribuir para o controle plantas infestantes no local. 

 Na  produção  em  andamento  na  safra  2021/2022,  duas  faixas  de  produção  agrícola  foram  utilizadas  para 
 integração  com  olericultura,  buscando  a  produção  de  aboboras  de  pescoço  e  a  produção  se  encontra  em 
 andamento.  O  cultivo  de  olerícolas  será  desenvolvido  em  faixas  alternadas  nos  próximos  anos,  buscando 
 alternativas de produção com maior agregação de valor para agricultura familiar. 

 Todas  as  práticas  produtivas  visam  a  implementação  de  métodos  mecanizados  de  produção,  possibilitando  o 
 uso de tratores e implementos de pequeno, médio e grande porte, de acordo com a cultura de interesse. 

 Cada  cultivo  conta  com  sistema  de  cadastro  de  informações  de  todos  os  custos  e  recursos  empregados  em 
 cada  etapa  do  sistema,  assim  além  da  avaliação  dos  parâmetros  de  produtividade  de  cada  cultura  e 
 coeficientes  técnicos  de  cada  atividade  produtiva  estão  sendo  avaliados  e  todas  as  análises  financeiras 
 realizadas  posteriormente  para  avaliação  dos  períodos  de  produção  e  dinâmica  do  global  do  projeto,  bem 
 como  dispomos  de  uma  estação  meteorológica  instalada  dentro  do  sistema  produtivo  (desde  agosto  de  2021), 
 assim  as  condições  microclimáticas  estão  sendo  monitoradas  para  posterior  correlação  com  os  resultados 
 produtivos e econômicos. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Nas  avaliações  realizadas  até  o  presente  momento  algumas  árvores  (8)  apresentaram  quebra  dos  ponteiros, 
 provavelmente  pela  ação  dos  fortes  ventos  observados  no  período  2020/2021,  sendo  o  fator  causal  não 
 determinado especificamente. 

 Fica  evidenciado  que  o  espaçamento  das  árvores  não  foi  fator  influenciável  no  crescimento  em  diâmetro  de 
 ambas as espécies, até o segundo ano de avaliação. 

 Porém  o  espaçamento  3x4  apresentou  um  menor  desenvolvimento  em  função  da  necessidade  da  realização  do 
 replantio  até  o  quarto  mês  após  a  implantação  do  experimento,  sendo  observado  até  o  momento  a  menor 
 média  entre  as  alturas  aferidas,  pressupõem-se  que  isso  dever  a  maior  incidência  de  ataques  de  formigas 
 cortadeiras,  logo  nos  primeiros  meses  da  implantação  do  experimento,  pontualmente  em  uma  das  faixas  com 
 este tratamento, sendo refletidas as consequências até o presente momento. 

 Segundo  recomendações  da  Embrapa  Florestas  o  controle  às  formigas  durante  a  manutenção  de  plantio  deve 
 ser  realizado  de  maneira  localizada,  somente  nos  locais  onde  forem  observados  ninhos  ou  plantas  atacadas, 
 sendo realizado então o controle químico (REIS FILHO et al, 2015). 

 Observa-se  que  o  crescimento  do  diâmetro  por  espécie  durante  o  segundo  ano  do  experimento  se  manteve 
 próximo,  a  espécie  E.  dunnii  se  manteve  maior,  porém  não  diferindo  de  forma  estatisticamente  significativa 
 da espécie  E. saligna  . 

 Após  a  análise  dos  dados  aferidos  ao  longo  das  avaliações,  os  espaçamentos  mais  adensados  vem 
 apresentando  resultados  quantitativamente  maiores  de  desempenho  e  desenvolvimento  inicial,  contudo  o 
 espaçamento  3x5  (menos  adensado)  apresentou  o  segundo  maior  crescimento  no  diâmetro  das  plantas,  não 
 sendo  possível  estabelecer  uma  correlação  direta  entre  o  espaçamento,  as  espécies  testadas  e  seus  respectivos 
 comportamentos  produtivos,  sendo  verificado  que  as  plantas  de  Eucalyptus  dunnii  apresentam  de  forma  geral 
 resultados de crescimento superiores aos dos indivíduos de  Eucalyptus saligna  . 

 Os  resultados  verificados  indicam  que  nas  parcelas  com  espaçamentos  mais  adensados:  3X2  e  3x3 
 respectivamente,  foram  aferidas  as  maiores  médias  das  alturas,  contudo  nas  análises  estatísticas  aplicadas  não 
 verificadas diferenças estatisticamente significativas para o espaçamento menos adensado (3x5). 

 Observa-se que a espécie  E. dunnii  , apresentou crescimento  em altura maior as médias aferidas de  E. saligna 
 a diferença entre as espécies foi significativa, o  Eucalyptus dunnii  cresceu significativamente mais do que o 



 Eucalyptus  saligna  até  o  segundo  ano.  Este  fato  pode  estar  correlacionado  com  a  origem  dos  materiais 
 genéticos,  pois  os  indivíduos  de  E.  saligna  cultivados  foram  produzidos  a  partir  de  sementes  produzidas  de 
 uma  geração  de  melhoramento  genético  e  os  indivíduos  de  E.  dunnii  ,  foram  produzidos  de  sementes 
 provenientes de 2ª geração. O potencial de desenvolvimento do  E. saligna  . 

 A  produção  das  culturas  florestais  tem  influenciado  positivamente  na  produtividade  das  culturas  agrícolas 
 integradas.  Nas  safras  conduzidas  entre  os  anos  de  2019/2020  não  foram  verificadas  diferenças  significativas 
 entre  as  áreas  de  produção  agroflorestais  e  agrícolas  da  FEGA  exceto  pela  otimização  no  uso  dos  insumos, 
 20%  inferior  as  demais  áreas  de  produção  da  FEGA,  mas  não  em  seus  resultados  de  produtividade,  contudo 
 na  safra  2020/2021  as  faixas  de  cultivo  de  feijão  a  produção  foi  de  51,74  sacos  por  hectare,  considerando  à 
 média  nacional,  onde  a  produtividade  média  da  cultura  de  feijão  foi  de  34  sacos  por  hectare  (DERAL,  2018). 
 Nas  faixas  de  cultivo  de  soja  o  rendimento  nas  parcelas  avaliadas  foi  de  80,30  sacas  por  hectare,  também 
 acima  da  média  nacional  segundo  o  DERAL  (2021)  que  foi  de  58  sacos/ha,  e  para  o  milho,  pois  segundo  o 
 DERAL  (2021),  a  média  de  produtividade  nacional  foi  de  82  sacos  por  hectare,  já  no  sistema  agroflorestal  a 
 produtividade avaliada em 2021, referente a safra 2020/2021 foi de 165 sacos/ha. 

 A  análise  dos  resultados  foi  possível  constatar  que  o  espaçamento  das  árvores  não  foi  fator  influenciável  no 
 crescimento em diâmetro de ambas as espécies, até o segundo ano de avaliação do sistema agroflorestal. 

 Mesmo  a  espécie  E.  dunnii  apresentando  médias  de  crescimento  diamétrico  maior  que  o  E.  saligna,  esta 
 diferença  não  é  estatisticamente  significativa,  ou  seja,  o  crescimento  após  o  decimo  nono  (19º)  mês  não  houve 
 diferença estatisticamente significativa entre as espécies. 

 O  sistema  proposto  tem  seu  manejo  previsto  até  o  ano  de  2030,  podendo  esta  data  ser  prorrogada  ou 
 antecipada  em  função  das  necessidade  de  manejo  para  manutenção  da  produtividade  do  sistema,  até  onde  as 
 práticas  produtivas  empregadas  continuarão  visando  a  otimização  dos  insumos,  aplicação  de  novas 
 tecnologias,  a  potencialização  dos  resultados.  Após  o  primeiro  ciclo  completo  o  sistema  será  reimplantado 
 com  um  espaçamento  padronizado  e  apenas  uma  espécie  de  eucaliptos  conforme  resultados  apurados  no 
 primeiro ciclo produtivo. 

 Espera-se  que  a  partir  da  safra  2022/2023  as  pulverizações  quando  necessárias  sejam  realizadas  com  uso  de 
 drones,  buscando  otimizar  os  custos,  o  manejo  do  solo  e  os  resultados  produtivos  de  cada  cultura  envolvida  no 
 sistema,  minimizando  também  o  consumo  de  água  nas  práticas  de  pulverizações,  a  exemplo  dos  equipamentos 
 de agricultura de precisão já utilizado no sistema. 
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 Localização da atividade 

 Os  sistemas  agroflorestais  –  SAFs  foram  implantados  no  Projeto  de  Assentamento  (PA  Mamuí),  localizado  a 
 15  km  do  município  de  Itupiranga,  (5°12’10,9’’S  e  49°24’36,92’’O),  na  Mesorregião  Sudeste  Paraense,  que 
 está  sob  o  tipo  climático  Aw,  segundo  a  classificação  de  Köppen.  A  lógica  de  ocupação  da  área  que  deu 
 origem  ao  PA  Mamuí  é  semelhante  a  maioria  das  ocupações  que  ocorrem  na  Amazônia,  ou  seja,  a  entrada  e 
 permanência  de  famílias  nos  locais,  onde  para  manter  o  sustento,  iniciam  as  atividades  produtivas  realizando 
 aberturas  de  áreas  de  florestas  primárias  e  secundárias  no  processo  tradicional  de  derruba  e  queima.  Mesmo 
 após  a  titulação  do  assentamento  pelo  INCRA,  o  uso  dos  recursos  naturais  continuou  de  forma  desenfreada  e 
 resultou  na  redução  da  cobertura  florestal,  restando  apenas  fragmentos  da  vegetação  original  com  grande 
 perda  da  biodiversidade.  A  pecuária  extensiva  de  leite  é  o  sistema  produtivo  que  predomina  no  assentamento, 
 caracterizado  pelo  baixo  uso  tecnológico,  uma  vez  que,  apesar  de  ocupar  uma  área  das  propriedades,  esse 
 sistema  é  caracterizado  por  um  reduzido  rebanho  de  animais,  o  leite  produzido  e  seus  derivados,  como  o 
 queijo  artesanal,  são  consumidos  e  comercializados  no  mercado  local.  Os  demais  sistemas  produtivos 
 comumente  encontrados  no  PA  Mamuí  são  os  cultivos  anuais,  como  a  mandioca,  milho  e  feijão;  hortaliças  e 
 plantios  de  frutíferas  nos  quintais.  Assim  como  a  pecuária,  esses  produtos  são  utilizados  para  consumo  local  e 
 o excedente é comercializado nas feiras e mercado de Itupiranga. 

 Palavras-chave:  Agricultura familiar; Amazônia; Diversificação  produtiva; Segurança 
 alimentar; Recuperação ambiental 

 Descrição do modelo produtivo 

 Para  potencializar  esses  sistemas  produtivos  e  ao  mesmo  tempo  mudar  o  cenário  de  degradação  do 
 assentamento,  a  Embrapa  Amazônia  Oriental,  mediante  a  equipe  técnica  do  Projeto  Inovaflora  [  1]  ,  buscou 
 soluções  com  os  agricultores  do  assentamento  para  a  restauração  produtiva  de  áreas  de  reserva  legal  (ARL), 
 com  diversificação  produtiva  por  meio  de  sistemas  agroflorestais  (SAFs).  A  proposta  visa  a  recuperação  de 
 áreas  de  reserva  legal  (ARL)  com  foco  em  espécies  perenes  frutíferas  e  arbóreas,  que  tenham  viabilidade  de 
 comercialização  na  região,  e/ou  que  favoreçam  a  participação  do  agricultor  em  programas  como  o  Produtos  da 
 Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar– PNAE, por exemplo. O sistema agroflorestal (SAF) 
 proposto foi desenhado para ocupar área aproximada de 3.500 m  2  e é formado por um  núcleo de produção 
 (i)  que  inclui:  açaizeiro  (  Euterpe  oleracea  Mart.),  na  densidade  de  250  plantas/ha,  bananeira  (  Musa  sp.)  na 
 densidade  de  250  plantas/ha,  e  cacaueiro  (  Theobroma  cacao  )  na  densidade  de  500  plantas/ha;  frutíferas  de 
 pequeno  porte  (ii),  sendo:  mamoeiro,  aceroleira,  goiabeira  e  citros,  entre  outras  que  poderiam  ser  ajustadas 
 no  sistema;  e  essências  florestais  nativas  (iii),  como  componente  madeirável  estruturante,  entre  elas:  mogno 
 (  Swietenia  macrophylla  ),  ipê  (  Handroanthus  sp.),  castanha-do-brasil  (  Bertholletia  excelsa  ),  acapu 
 (  Vouacapoua  americana  ),  a  seringueira  (  Hevea  brasiliensis  )  e  andiroba  (  Carapa  guianenesis  ),  podendo  haver 
 espécies  exóticas  nessa  composição.  Também  foram  plantadas  culturas  anuais  e  hortaliças  (iv),  como  a 
 mandioca,  o  milho,  o  feijão,  o  maxixe  e  a  abóbora,  comuns  nos  cultivos  dos  lotes  e  possíveis  de  serem 
 inseridas nos primeiros anos do sistema (Figura 1). 



 Figura  1.  Arranjo  espacial  do  sistema  agroflorestal  -  SAFLORA,  no  PA-Mamuí,  município  de  Itupiranga, 
 estado do Pará. Fonte: elaborado pelos autores (2020) 

 Todas  as  espécies  selecionadas  pelos  agricultores  parceiros  do  PA-Mamuí  apresentam  potencial  para  gerar 
 produtos  de  valor  agregado  e/ou  já  são  comercializadas  na  região.  O  processo  de  seleção  dessas  culturas,  além 
 de  levar  em  consideração  a  demanda  do  mercado  da  região,  também  permite  a  escolha  do  proprietário  do 
 estabelecimento,  sempre  obedecendo  a  disponibilidade  desse  componente  na  região  e  a  adequação  espacial  no 
 sistema  implementado.  Em  relação  ao  arranjo  espacial,  busca-se  atender  aos  espaçamentos  recomendados  e 
 necessários  ao  desenvolvimento  das  culturas,  bem  como  a  distribuição  das  plantas,  considerando  as 
 necessidades  fisiológicas  e  a  exploração  da  área  pelo  sistema  radicular  das  plantas  componentes  do  sistema.  O 
 início  do  processo  ocorreu  em  setembro/2019,  onde  a  equipe  do  Projeto  Inovaflora  adotou  uma  estratégia 
 metodológica  com  forte  imersão  para  conhecimento  da  realidade  local  e  um  envolvimento  participativo  dos 
 atores  locais.  Foram  realizadas  várias  reuniões  com  representantes  comunitários  do  PA  Mamuí,  para  socializar 
 ações  pretendidas,  os  possíveis  cursos  a  serem  realizados,  a  seleção  dos  primeiros  participantes  para  a 
 restauração  do  passivo  ambiental  através  dos  plantios  agroflorestais.  Nos  meses  seguintes,  foram  realizadas 
 capacitações  continuadas  com  os  agricultores  selecionados,  sendo  elas:  a)  Legislação  e  regularização 
 ambiental;  b)  Coleta  de  sementes  e  produção  de  mudas;  c)  Apresentação  de  experiências  de  SAFs;  d)  Seleção 
 de  espécies  para  a  composição  de  SAF  na  recuperação  de  áreas  de  reserva  legal  –  ARL;  e  f)  Apresentação  dos 
 critérios de participação de agricultores parceiros para a implantação (Figura 2). 



 Figura  2.  Planejamento  e  acordos  de  participação  com  agricultores  familiares  do  PA-Mamuí,  em  Itupiranga, 
 estado do Pará. 

 Após  o  interesse  de  sete  proprietários  em  participar  da  experiência,  a  Embrapa  instalou  as  Unidades  de 
 Referência  Tecnológica  –  URTs  com  diferentes  arranjos  agroflorestais  entre  os  meses  de  novembro/2019  a 
 março/2020,  sendo  que  cada  URT  foi  implementada  em  uma  propriedade.  Uma  vez  terminada  a  fase  de 
 preparo  da  área  e  plantio,  foram  planejadas  avaliações/acompanhamento  e  o  manejo  cultural,  onde  foram 
 executadas  atividades  como  a  limpeza  da  área,  a  limpeza  e  poda  das  plantas,  e  as  adubações  de  cobertura 
 (Figura 3). 

 Figura 3. Poda de cacau no sistema agroflorestal - SAFLORA, PA-Mamuí, Itupiranga, estado do Pará. 

 Nos  meses  de  abril  a  maio  de  2020,  período  que  antecede  um  déficit  hídrico  intenso  na  região  foram 
 programados  o  dimensionamento  e  as  instalações  dos  sistemas  de  irrigação,  prática  imprescindível  para  o 
 desenvolvimento  das  plantas  e  do  sucesso  dos  resultados  das  URTs.  Contudo,  devido  às  restrições  impostas 
 pela  pandemia  de  Covid-19,  só  foi  possível  a  realização  das  mensurações  das  áreas  e  a  análise  da 
 disponibilidade  de  água  para  o  dimensionamento  da  irrigação  das  URTs.  A  partir  de  março  de  2020,  várias 
 atividades técnicas foram limitadas em razão da pandemia, entretanto, o comprometimento dos proprietários 

 das  áreas  onde  foram  implementadas  as  URTS,  além  do  apoio  de  parceiros  institucionais  locais,  como 
 Coopercau - Cooperativa de Reflorestamento e Bioenergia da Amazônia e Ideflor-Bio - Instituto de 



 Desenvolvimento  Florestal  e  da  Biodiversidade  do  Estado  do  Pará,  evitaram  o  abandono  das  atividades.  Em 
 meados  de  2020,  foram  reativadas  ações  importantes  para  a  condução  das  URTs,  tais  como:  a  instalação  de 
 sistemas  de  irrigação,  coleta  de  solos,  início  do  acompanhamento  da  produção,  manejos  culturais,  replantio, 
 entre outras (Figura 4). 

 Figura 4. Manejo cultural no sistema agroflorestal - SAFLORA, PA-Mamuí, Itupiranga, estado do Pará. 

 [  1]  O  Projeto  Inovaflora,  financiado  pelo  BNDES/FundoAmazônia,  vem  trabalhando  na  região  sudeste  do 
 Pará  desde  2018,  com  propósito  de  constituir  um  ambiente  para  promover  a  inclusão  sócioprodutiva,  o 
 intercâmbio  de  conhecimentos  que  favoreçam  os  processos  de  conversão  de  áreas  degradadas  em  áreas 
 produtivas pela pequena produção familiar no Bioma Amazônia. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 A  instalação  dos  sistemas  de  irrigação  programado  para  o  início  do  período  de  deficiência  hídrica  que  na 
 região  inicia-se  no  mês  de  maio  só  foi  concretizado  em  julho  de  2020.  Esse  atraso  causou  prejuízo  para  o 
 estabelecimento  e  desenvolvimento  inicial  das  plantas  no  campo  e  aumentou  a  necessidade  de  replantio  de 
 mudas  nas  URTs.  A  autorização  pela  Embrapa,  em  caráter  especial,  para  o  acompanhamento  das  atividades  a 
 partir  de  julho/2020,  possibilitou  a  continuidade  das  ações  nas  URTs.  No  momento,  os  sistemas  produtivos 
 apresentam  bom  desenvolvimento,  entretanto,  ainda  há  dificuldades  no  acompanhamento  dos  índices  técnicos, 
 devendo  ser  normalizado  apenas  em  2022.  Os  SAFs  implantados  ainda  estão  em  estágio  inicial  de  maturidade, 
 contudo  alguns  produtores  mesmo  com  as  dificuldades  enfrentadas  no  período  conseguiram  produzir  e 
 comercializar alguns produtos em suas áreas. 

 Das  culturas  que  compõem  o  núcleo  de  produção  do  sistema,  a  bananeira,  que  permanecerá  de  forma  perene 
 no  sistema  encontra-se  em  fase  de  produção  e  apresenta  estado  fitossanitário  satisfatório,  bem  como  um  bom 
 desempenho  produtivo.  O  cacaueiro  vem  se  comportando  de  forma  satisfatória  nos  arranjos  agroflorestais, 
 mas  ainda  está  em  fase  inicial  de  produção.  O  açaizeiro,  por  sua  vez,  apresenta  um  bom  desenvolvimento 
 vegetativo  nos  sistemas  em  que  ele  é  componente,  a  produção  dessa  espécie  inicia  no  quarto  ano  após  o 
 plantio.  O  limoeiro  foi  a  principal  cultura  de  pequeno  porte  escolhida  para  compor  os  arranjos  no  PA  Mamuí  e 
 está  em  fase  inicial  de  produção,  o  mamoeiro,  por  sua  vez,  também  já  produziu  em  algumas  áreas.  Sobre  os 
 cultivos  anuais,  como  o  milho  e  o  feijão,  eles  foram  cultivados  na  fase  inicial  dos  arranjos  e  já  foram  colhidos, 
 a  exemplo  das  hortaliças.  O  desenvolvimento  das  plantas  componentes  dos  SAFs  e  os  produtos  obtidos  nas 
 áreas dos produtores podem ser visualizados na Figura 5. 



 Figura 5. Frutíferas do sistema agroflorestal - SAFLORA, no PA Mamuí, Itupiranga, estado do Pará. 

 A  estimativa  da  produção  esperada  na  primeira  produção  comercial  e  após  a  estabilidade  da  produção  das 
 culturas  nos  sistemas  estão  expressas  na  Tabela  1.  Para  essa  estimativa  foi  levado  em  consideração  apenas  a 
 produção  das  culturas  que  formam  o  núcleo  de  produção.  Essas  culturas,  considerando  cultivos  com 
 tecnologia  e  manejo  adequados  apresentam  produtividades  superiores  as  apresentadas  na  estimativa.  Para  os 
 sistemas  em  questão  foi  considerado  a  capacidade  de  manejo  dos  produtores  familiares  relacionado  a 
 condução  das  plantas  e  a  capacidade  de  viabilizar  recursos  para  atender  a  necessidade  de  insumos  das  culturas 
 no sistema. 

 Tabela  1.  Estimativa  da  produção  esperada  no  sistema  agroflorestal  -  SAFLORA  na  primeira  produção 
 comercial e estimativa após a estabilidade de produção das culturas 

 Em  termos  econômicos,  considerando  a  estabilidade  de  produção  das  culturas  que  compõem  o  núcleo  de 
 produção  e  os  valores  pago  ao  produtor,  no  mercado  local,  é  possível  a  obtenção  de  um  rendimento  que  pode 
 contribuir  significativamente  com  a  renda  nas  propriedades  que  implantaram  os  sistemas  agroflorestais  que  se 
 baseiam na restauração produtiva. 

 A  consolidação  dos  SAFs  de  restauração  produtiva  busca  de  forma  simultânea  contribuir  com  a  recomposição 
 florestal  e  com  a  produção  integrada  na  propriedade,  com  foco  na  redução  de  custo,  na  geração  de  renda  e  na 
 segurança  alimentar  via  oferta  de  alimentos  saudáveis.  Além  disso,  busca  incentivar  e  expandir  a  utilização  de 
 sistemas  agroalimentares  mais  sustentáveis  operados  por  agricultores  familiares  no  estado  do  Pará, 
 contribuindo, desta maneira, com o processo de transição para a sustentabilidade no bioma Amazônia. 



 SAFRUTI: UM NOVO SAF PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

 Teresinha Costa Silveira de Albuquerque  1  , Cássia  Ângela Pedrozo  1  , Alcides Galvão dos 
 Santos  1 

 1  Embrapa Roraima, Boa Vista, RR 

 Localização da atividade 

 No  Território  Sul  do  estado  de  Roraima,  no  ano  de  2019  foram  implantados  SAFRUTI’s  em  quatro 
 municípios  do  Estado  –  Rorainópolis,  Caroebe,  São  João  da  Baliza  e  São  Luiz,  e  neste  ano  de  2021  foi 
 implantado  um  quinto  SAFRUTI  no  município  de  Iracema.  O  clima  da  região  é,  segundo  a  classificação  de 
 Koppen  AM  –  clima  equatorial  úmido.  A  agricultura  no  estado  de  Roraima  é  em  grande  maioria  (84%) 
 desenvolvida  por  agricultores  familiares  e  as  áreas  de  SAFRUTI  foram  implantadas  em  propriedades  rurais 
 administradas  por  famílias.  Somente  no  município  de  Iracema  o  SAFRUTI  foi  instalado  em  área  da  Fazenda 
 Esperança.  A  utilização  do  SAFRUTI  foi  proposta  como  alternativa  à  recuperação  de  áreas  degradadas,  onde 
 o agente promotor da recuperação da área é a biomassa produzida, formada por folhas e restos de podas. 

 Palavras-chave:  Sistema  agrofrutífero;  bananeira;  mamoeiro;  castanheira-do-brasil; 
 cupuaçuzeiro; cacaueiro; açaizeiro 

 Descrição do modelo produtivo 

 A  proposição  do  SAFRUTI  surgiu  como  alternativa  para  recuperação  de  áreas  desmatadas  e  em  processo  de 
 degradação  na  Amazônia,  tais  como  as  áreas  de  pastagens  que  não  estão  sendo  mais  utilizadas  principalmente 
 pelos  agricultores  familiares.  A  semelhança  do  SAF,  que  é  o  Sistema  Agroflorestal,  o  SAFRUTI  é  o  sistema 
 agrícola  de  produção  de  frutíferas,  composto  por  árvores  frutíferas  cultivadas  em  consórcio,  e  no  início  de 
 formação  da  área,  são  cultivadas  plantas  de  ciclo  curto  para  produção  de  grãos  e  de  biomassa  para  cobertura 
 do solo, tais como, milho e feijão caupi. 

 Nos  sistemas  agrofrutíferos,  as  fruteiras  desempenham  várias  funções,  sendo  a  mais  importante  a  de  produção 
 de  frutos;  no  entanto,  podem  produzir  madeira  e  outros  produtos,  sendo  que  a  biomassa  produzida,  formada 
 por  folhas  e  restos  de  podas,  é  o  agente  promotor  da  recuperação,  com  o  enriquecimento  do  solo  em  matéria 
 orgânica  e  nutrientes.  Outro  grupo  de  funções  inclui  os  “serviços”  produzidos  pelas  árvores  frutíferas,  como: 
 proporcionar  sombra  para  as  fruteiras  que  são  sensíveis  à  luz  na  fase  juvenil;  proteger  contra  a  erosão  hídrica 
 e  eólica  dos  solos;  fixar  nitrogênio  da  atmosfera,  no  caso  de  fruteiras  da  família  das  leguminosas,  que 
 realizam  a  fixação  biológica  de  nitrogênio;  elevar  a  umidade  relativa  do  ar  pela  transpiração  e  reter  água  no 
 solo,  criando  um  microclima  diferenciado  no  ambiente;  fruteiras  de  maior  porte  e  com  sistema  radicular 
 profundo  absorvem  nutrientes  em  camadas  profundas  e  depositam  na  superfície,  pela  queda  de  folhas  no  solo; 
 algumas  fruteiras,  como  a  castanheira  do  brasil,  apresentam  associação  comprovada  com  microrganismos  que 
 favorecem  o  aumento  da  biomassa  radicular  das  outras  plantas,  tais  como  microrganismos  que  liberam 
 substâncias  promotoras  de  crescimento,  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  (BRECKENFELD  et  al.,  2014)  e 
 solubilizadoras de fosfato (SILVA et al., 2015). 

 O  importante  na  escolha  das  espécies  é  ter  em  conta  a  altura  e  a  dimensão  da  copa  de  cada  espécie, 
 verificando  sempre  a  estratificação  vertical  e  horizontal  das  espécies.  Nos  SAFRUTI’s,  a  copa  dos  diferentes 
 componentes  vegetais  encontra-se  em  distintos  níveis  verticais,  e  a  radiação  solar  é  o  recurso  mais  limitante  e, 
 assim,  os  SAFRUTI’s  devem  ser  planejados  para  que  a  luz  possa  ser  aproveitada  de  maneira  mais  eficiente 
 possível.  As  fruteiras  de  grande  porte  são  em  geral  heliófilas  e  as  fruteiras  de  médio  porte  e  arbustivas 
 deverão  demonstrar  maior  plasticidade  fisiológica  em  resposta  às  mudanças  de  intensidade  luminosa.  Além 
 disso,  as  fruteiras  dos  extratos  mediano  e  superior  serão  podadas  periodicamente,  o  que  permitirá  a  insolação 
 dos extratos inferiores, favorecendo que a radiação solar permeie toda a estrutura dos SAFRUTI’s. 



 Nesta  proposta,  nos  locais  supracitados,  para  formação  de  1  ha  de  SAFRUTI,  foram  utilizadas  cinco  espécies 
 de  fruteiras,  sendo  uma  de  grande  porte,  a  castanheira-do-brasil;  duas  espécies  de  porte  mediano: 
 cupuaçuzeiro  e  cacaueiro;  uma  palmeira  –  o  açaizeiro  nativo  (Euterpe  precatoria);  duas  espécies  semiperenes 
 de  rápido  crescimento  –  sendo  0,5  ha  de  bananeira  e  0,5  ha  de  mamoeiro.  As  fruteiras  semiperenes  são 
 utilizadas  por  apresentarem  crescimento  rápido,  proporcionando  sombra  para  as  fruteiras  sensíveis  ao  excesso 
 de  luminosidade  na  fase  de  crescimento  das  mudas.  Apresentam  também  excelente  produção  de  biomassa, 
 favorecendo  o  aporte  de  resíduos  orgânicos  para  o  solo.  Os  espaçamentos  utilizados  e  o  número  de  plantas  de 
 cada espécie estão relacionados na Tabela 1. 

 Tabela 1. Espaçamentos e número de plantas de cada espécie utilizada na implantação de 1,0 ha de SAFRUTI 

 A  implantação  dos  SAFRUTI’s  seguiu  as  seguintes  etapas:  inicialmente,  antes  do  período  das  chuvas, 
 realizou-se  a  análise  dos  solos  das  áreas  onde  seriam  implantados;  com  base  nos  resultados  dos  teores  de 
 nutrientes,  foi  realizada  a  recomendação  de  calagem,  aportando  no  solo  o  calcário  e  após  15  dias,  foi  feita 
 uma  fosfatagem  com  fosfato  reativo  natural.  A  seguir  realizou-se  a  marcação  da  área,  abrindo-se  sulcos 
 conforme o espaçamento das bananeiras e dos mamoeiros. 

 Em  sequência  foi  semeado  milho  em  área  total,  para  produção  de  milho  verde,  e  as  bananeiras  e  mamoeiros 
 foram  plantadas  na  borda  dos  sulcos.  Os  sulcos  permaneceram  abertos  tanto  para  captar  água  das  chuvas, 
 como  para  evitar  que  o  excesso  de  água  se  acumule  junto  ao  colo  das  fruteiras.  O  plantio  das  castanheiras-do- 
 brasil,  cupuaçuzeiros  e  cacaueiros  foi  realizado  em  uma  das  fileiras  de  bananeiras  ou  mamoeiros,  sempre  na 
 borda  dos  sulcos.  E  após  a  colheita  do  milho,  foi  semeado  feijão  caupi  nas  entre  linhas  das  fruteiras,  como 
 forma  de  continuar  cobrindo  o  solo  e  fornecer  nitrogênio  para  as  plantas.  No  próximo  período  de  chuvas  serão 
 plantados os açaizeiros na sombra das bananeiras e mamoeiros. 

 Entre os cuidados importantes a serem observados no plantio de SAFRUTI’s tem-se: 

 •  cercas  de  contenção  contra  a  entrada  de  animais  silvestres,  que  podem  comer  o  milho  e  outras 
 culturas anuais que sejam cultivadas; 

 •  manutenção  da  cobertura  do  solo  da  área,  visto  que  o  solo  coberto  conserva  melhor  as  condições  de 
 umidade  para  o  crescimento  das  plantas,  sendo  interessante  o  preparo  do  solo  e  o  cultivo  de  plantas  de 
 cobertura para formação de palhada, no ano anterior à implantação do SAFRUTI; 

 •  manejo  da  fertilização  do  solo  deve  ser  realizado  conforme  a  recomendação  de  adubação  para  as 
 culturas  da  banana  e  do  mamoeiro,  pois  são  culturas  bastante  exigentes  em  nutrientes  e  os  teores  nos  solos  dos 
 macronutrientes  -  fósforo,  potássio,  cálcio  e  magnésio,  e  dos  micronutrientes  -  boro  e  zinco,  são,  em  geral,  de 
 baixos a muito baixo; 

 •  necessidade de uso de produtos agroecológicos para controle de pragas nas culturas anuais. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Em  virtude  do  pouco  tempo  de  implantação  dos  SAFRUTI’s  não  foram  obtidos  muitos  resultados 
 econômicos,  mas  os  ganhos  com  o  aprendizado  dos  agricultores  familiares  sobre  o  cultivo  de  fruteiras  foram 
 significativos,  haja  visto  as  declarações  do  Célio  Ramos  ao  programa  Prosa  Rural  da  Embrapa  que  foi  ao  ar  na 
 3ª  semana  de  maio  de  2021  -  SAFRUTI:  consórcio  rentável  para  agricultores  familiares.  Neste  programa 
 Célio conta tudo que aprendeu com a implantação do SAFRUTI na sua propriedade. 



 No  SAFRUTI  implantado  na  Fazenda  Esperança  está  havendo  um  benefício  social  muito  grande,  em  vista  do 
 trabalho  realizado  com  os  internos  da  Fazenda,  que  são  pessoas  em  recuperação  do  vício  de  álcool  ou  de 
 drogas.  O  trabalho  realizado  nesta  propriedade  é  gratificante  pois  o  aprendizado  no  cuidado  das  fruteiras  na 
 área do plantio é significativo, conforme pode ser observado nas fotos da evolução das plantas na área. 

 Na  implantação  dos  SAFRUTI’s  foi  possível  observar  que:  a)  as  bananeiras  apresentaram  maior  crescimento 
 que  os  mamoeiros,  proporcionando  um  melhor  sombreamento  e  fechamento  da  área;  b)  não  houve 
 concorrência entre as espécies cultivadas até o momento, e todas estão apresentando um rápido crescimento; 
 c)  o  plantio  do  milho  em  área  total  não  apresentou  influência  negativa  sobre  o  crescimento  das 
 fruteiras;  d)  os  mamoeiros  são  muito  precoces,  apresentando  frutos  cinco  meses  após  o  plantio  das  mudas;  e) 
 nas  áreas  dos  agricultores  familiares,  as  mudas  micropropagadas  de  banana  produziram  com  10  meses  de 
 plantio. 

 Foto  1.  SAFRUTI:  A)Mudas  prontas  para  plantio;  B)  Plantio  de  milho  em  área  sulcada;  C)  Milho  crescendo 
 entre mamoeiros; D) Milho crescendo entre bananeiras. Autoria das fotos: Teresinha Albuquerque. 



 Foto  2.  SAFRUTI:  A)  Milho  crescendo  entre  mamoeiros;  B)  Milho  crescendo  entre  bananeiras;  C)  Milho 
 pronto  para  colher;  D)  Feijão  crescendo  entre  bananeiras;  E)  Feijão  crescendo  entre  mamoeiros.  Autoria  das 
 fotos: Teresinha Albuquerque. 

 Foto 3. SAFRUTI com 150 dias: A) Castanheira entre bananeiras; B) Bananeiras; C) Mamoeiros. Autoria das 
 fotos: Teresinha Albuquerque. 



 TRATOR GALINHA EM SISTEMA AGROFLORESTAL 

 Simone Grisa  1  , Alan Denizzad Limeira Coutinho  2 

 1  Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Santa Tereza do Oeste -Paraná 
 2  Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, Paraná 

 Localização da atividade 

 Os  sistemas  agroflorestais  têm  papel  fundamental  na  forma  de  uso  e  manejo  da  terra,  na  manutenção  da 
 qualidade  dos  solos,  agregação  de  renda  e  auto  sustento  das  famílias.  Além  disso,  temos  a  adaptação  e  geração 
 do conhecimento pelos próprios agricultores qualificando os trabalhos produtivos. 

 As  informações  foram  coletadas  no  assentamento  Olga  Benário  no  município  de  Santa  Tereza  do  Oeste/PR  na 
 região  Oeste  do  Paraná  que  apresenta  precipitação  média  anual  entre  1.350  e  1.950  mm  por  ano,  temperatura 
 média  anual  que  varia  de  19  a  24ºC,  risco  de  geada  variando  de  1  a  cada  2  anos  até  1  a  cada  4  anos.  (Fonte: 
 SEAB / DERAL, 2020). 

 A  experiência  técnica  apresenta  um  sistema  complexo  com  frutíferas  nativas,  exóticas  e  plantas  madeiráveis 
 para  geração  de  receitas  em  longo  prazo.  O  sistema  composto  por  15  linhas  de  plantas  com  espaçamento  entre 
 linhas  de  cinco  metros  e  um  metro  entre  plantas.  Nas  entrelinhas  foi  instalado  um  galinheiro  móvel  modelo 
 adaptado  do  Incaper  (2010)  com  capacidade  para  40  aves  de  postura,  com  objetivo  de  manter  a  diversidade  e 
 fertilidade do sistema, bem como a produção de ovos de forma sustentável. 

 Palavras-chave:  aves; fertilidade, solo, matéria orgânica 

 Descrição do modelo produtivo 

 O  sistema  agroflorestal  foi  instalado  na  primavera  de  2018.  O  plantio  foi  realizado  no  sentido  Leste-Oeste 
 onde  cada  linha  possui  uma  espécie  do  gênero  Citrus,  planta  de  principal  interesse  econômico,  intercalada 
 com  plantas  nativas  frutíferas  a  exemplo  de  pitanga  (  Eugenia  uniflora)  jaboticaba  (  Plinia  cauliflora);  exóticas 
 banana  (Musa  ssp);  madeiráveis  como  eucalipto  (  Eucalyptus  sp)  e  adubadeiras  destacando  a  aroeira  vermelha 
 (  Schinus terebinthifolius) e  o margaridão  (Tithonia  diversifolia). 

 As  linhas  de  plantio  espaçadas  em  cinco  metros  entre  linhas  e  um  metro  entre  plantas.  Entre  as  linhas  foram 
 plantadas  na  primavera/verão  duas  gramíneas  de  cobertura  o  capim  sudão  (  Sorghum  sudanense  L  .)  e  o  milheto 
 (  Pennisetum  americanum  )  para  o  outono/inverno  o  mix  foi  entre  uma  gramínea,  a  aveia  (  Avena  sativa  )  e  uma 
 crucífera, o nabo forrageiro (  Raphanus sativus L  ). 

 No  ano  de  2020  foi  integrado  ao  sistema  o  componente  animal  através  da  tecnologia  do  “trator  de  galinhas”, 
 utilizando  o  modelo  desenvolvido  pelo  Incaper,  que  possui  um  formato  de  iglu  e  consiste  em  “cercados 
 móveis,  sem  fundo,  permitindo  o  acesso  permanente  das  aves  ao  pasto".  Essas  estruturas  são  dotadas  de 
 abrigo,  poleiros,  comedouro,  bebedouro  e  ninho,  medindo  8  metros  quadrados  que  comporta  40  galinhas 
 poedeiras (5 por metro quadrado), e são movidas à medida que o pasto é consumido (SALES, 2005, pg. 52). 

 A  ideia  central  de  construir  o  trator  de  galinhas  para  o  sistema  agroflorestal  partiu  da  necessidade  de  diminuir 
 a  força  de  trabalho  com  roçagem  e  gastos  com  combustível  e  manutenção  de  máquinas  diminuindo  desta 
 forma o custo de produção. 

 O  material  utilizado  na  construção  do  trator  é  de  acesso  fácil  e  de  baixo  custo.  Um  combinado  de  caibros  e 
 vigas  de  madeira  com  canos  de  PVC,  tela  para  viveiro,  lona  dupla  face  e  um  par  de  rodas  de  carrinho  de  mão 
 para facilitar a movimentação. A base do galinheiro móvel construída em metalon para ampliar sua vida útil. 

 Todo  o  processo  de  desenvolvimento  e  adaptaçãodo  equipamento  foi  realizado  por  um  assentado  da  reforma 
 agrária com experiência em construção civil. Este agricultor com apoio e orientação técnica adaptou os 



 conhecimentos modelo desenvolvido pelo Incaper para a realidade local. 

 Etapas da construção: 

 Foto1  :  Construção do galinheiro móvel no Assentamento Olga Benário em novembro de 2020, Santa Tereza do 
 Oeste/PR. 

 Foto 2  :  Construção do galinheiro móvel finalizada. 



 A  construção  foi  realizada  entre  os  meses  de  novembro  de  2020  a  abril  de  2021  utilizando  o  método  da 
 pesquisa-ação  como  aporte,  uma  metodologia  participativa  em  que  as  partes  realizaram  um  diálogo  entre  os 
 saberes  técnico  e  o  saber  camponês,  ou  seja,  o  projeto  técnico  partiu  do  pesquisador  e  a  construção  e  as 
 adaptações para adequar ao SAF foi um dialogo entre os envolvidos. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 O  projeto  em  andamento  há  três  anos  indica  várias  vantagens  do  uso  do  trator  de  galinhas  a  relação  técnico- 
 agricultor  pela  pesquisa-ação,  ou  seja,  a  aplicação  do  conhecimento  técnico  desenvolvido  pela  pesquisa 
 adapatada  ao  conhecimento  prático  do  agricultor.  Além  disso,  como  a  melhoria  da  qualidade  do  solo  e  a 
 produção de alimentos para segurança alimentar das famílias. 

 A  melhoria  dos  atributos  físicos,  químicos  e  biológicos  do  solo  resulta  no  desenvolvimento  e  produção  de 
 frutíferas  e  madeiráveis  inseridas  no  sistema.  O  componente  animal  que  denominamos  “trator  de  galinhas” 
 realiza  o  manejo  físico  do  solo  e  contribui  na  fertilidade  através  da  deposição  de  resíduos  e  controle  de  insetos 
 indesejáveis.  Essa  experiência  mostra  na  prática  a  capacidade  de  resiliência  da  natureza  e  seus  componentes, 
 pois  logo  no  primeiro  ano  pode-se  observar  a  ampliação  da  diversidade  local  e  a  melhoria  dos  atributos  físicos 
 do solo, avaliado pelo método DRES, e químico, através das análises laboratoriais. (COUTINHO et al., 2020). 

 A  tecnologia  do  trator  de  galinhas  foi  avaliada  pela  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Paraná-  ADAPAR  e 
 atende  todos  os  requisitos  mínimos  para  produção  de  ovos  no  Programa  Nacional  de  Sanidade  Avícola 
 (PNSA),  ou  seja,  permite  que  outros  agricultores  possam  desenvolver  a  tecnologia  em  suas  propriedades, 
 tendo  como  principal  característica  o  baixo  custo  e  o  bem-estar  animal.  A  imagem  abaixo  apresenta  o  trator  de 
 galinhas inserido no sistema agroflorestal. 



 Foto 3  :  Galinheiro movel no sistema agroflorestal. 

 O  manejo  da  agrofloresta  requer  roçadas  constantes  com  objetivo  de  incrementar  biomassa  no  sistema.  Essa 
 técnica  é  dispendiosa,  pois  demanda  mão  de  obra  e  combustíveis  fósseis  tornando  oneroso  realizar  esse 
 trabalho em um hectare de SAF. 

 Nesse  quesito  o  trator  galinha  mostrou-se  eficiente  pois  as  aves  em  um  espaço  cercado  facilita  o  pastoreio 
 controlado locomovendo a medida que o pasto vai sendo consumido como mostra as figuras abaixo. 

 Foto 4  :  Galinheiro movel após o pastejo. 

 Nos  anos  subsequentes  foram  identificados  os  primeiros  produtos  da  floresta  como  banana,  mandioca  e 
 escoras  de  eucalipto.  Em  2021  foi  possivel  também  a  produção  de  proteína  animal,  seja  pela  carne  ou  pela 
 produção  de  ovos  do  sistema  trator  de  galinhas,  os  quais  são  usados  na  alimentação  da  família  e 
 comercialização do excedente. 
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 AGRICULTURA SINTRÓPICA URBANA, UM NOVO CONCEITO DE 
 PAISAGISMO 
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 1  Agrobiológika Treinamentos , Aracruz , ES 

 Localização da atividade 

 O  sistema  agroflorestal  em  questão,  encontra-se  instalado  no  Bairro  Coqueiral  de  Aracruz,  Aracruz,  litoral 
 centro  Norte  do  estado  do  Espirito  Santo.  O  terreno  urbano  tem  o  dimensionamento  de  3.000  m²  É  um  lote 
 privado  da  família  Panzeri,  que  atua  na  região  com  empresa  de  elétrica  de  motores.  A  localização  do  bairro 
 Coqueiral  de  Aracruz,  está  distante  a  200  m  do  Oceano  Atlântico  e  a  10  metros  de  altitude  do  nível  do  mar. 
 Faz  parte  do  Bioma  Mata  Atlântica,  no  bairro  apesar  de  ser  bem  arborizado,  porém  possuem  muitos  lotes/ 
 áreas  ociosas).  A  área  fica  dentro  do  bairro,  na  beira  da  rua  Paineiras.  Sendo  que  o  transeunte  tem  acesso 
 visual  e  físico  da  área,  sem  nenhuma  barreira.  A  proposta  foi  utilizar  a  Agricultura  Sintrópica,  modelo  de 
 sistema  agroflorestal  desenvolvido  pelo  agricultor  pesquisador  Ernst  Gotsch,  A  Agricultura  Sintrópica,  tem 
 papel  de  destaque  na  busca  de  alternativas  para  o  desenvolvimento  rural  sustentável  (Viana  et  al.,  1997b), 
 principalmente  por  transformar  as  atividades  de  produção  de  degradantes  em  regenerativas.  Segundo  este 
 mesmo  autor,  “a  agricultura  sustentável  combinará,  provavelmente,  princípios  e  práticas  da  agricultura 
 alternativa  e  da  convencional,  assim  como  novos  conhecimentos  que  surgirão  tanto  da  experiência 
 proveniente  dos  agricultores  como  da  pesquisa  científica,  especialmente  no  campo  da  agroecologia  (disciplina 
 científica que estuda os Agroecossistemas”. 

 Palavras-chave:  agrofloresta agricultura sintrópica,  agricultura urbana paisagismo 

 Descrição do modelo produtivo 

 O  principal  objetivo  dos  sistemas  agroflorestais  é  otimizar  o  uso  da  terra  conciliando  produção  de  alimentos, 
 energia  e  serviços  ambientais  com  a  produção  florestal,  diminuindo  a  pressão  pelo  uso  da  terra  para  a 
 produção  agropecuária,  possibilitando  a  conservação  do  potencial  produtivo  dos  recursos  naturais  renováveis 
 por  meio  dos  sistemas  agroecológicos  mais  estáveis  (Hoffmann,  2005).  O  modelo  produtivo  utilizado  é  o 
 sistema  agroflorestal  biodiversos,  nos  quais  o  refinamento  de  informações  e  tradução  de  algumas  ações  da 
 natureza,  são  empregadas  e  foram  estudadas  pelo  Pesquisador/  Agricultor  Ernst  Götsch  que  a  batizou  de 
 Agricultora  Sintrópica.  Onde  a  Sintrópia  vai  do  simples  para  o  complexo,  ao  contrário  da  Entropia  que 
 simplifica os sistemas e libera muita energia. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 De  acordo  com  Vale  et  al.  (2006),  para  que  os  objetivos  dos  sistemas  agroflorestais  sejam  alcançados  é 
 necessário  que  a  combinação  de  espécies  e  os  arranjos  espacial  e  temporal  promovam  a  concretização  dos 
 seguintes  pré-requisitos  considerando  a  produtividade;  a  sustentabilidade  e  a  adotabilidade:  manter-se 
 sustentável;  conferir  sustentabilidade  animal  e  vegetal;  direcionar  técnicas  para  o  uso  racional  do  solo  e  da 
 água;  diversificar  a  produção  de  alimentos  múltiplos;  diminuir  os  riscos  do  agricultor;  amenizar  os  efeitos  dos 
 fatores  de  produção;  minimizar  os  processos  erosivos;  e  combinar  a  estrutura  social  com  uma  infraestrutura 
 adequada,  disponibilidade  de  mercado  e  adequabilidade  dos  insumos,  reunindo  experiência  rural  dos 
 agricultores e conhecimento cientifico. O Objetivo que estávamos esperando e que já temos resultados, são: 

 Formação  de  novos(as)  agroflorestores(as),  foram  ministrados  2  cursos  de  introdução  à  Agricultura  Sintrópica 
 Urbana, na área. 

 Alunos (as) formados durante os cursos 35 pessoas; 



 Área  demonstrativa  disponível  para  visita  de  pessoas  agricultoras  ou  não,  onde  possam  conhecer  melhor  sobre 
 Agricultura  Sintrópica  e  sua  aplicação  em  pequenas  áreas,  seja  ela  urbana  ou  rural.  Essa  área  é  uma  forma  de 
 demonstrativa  para  que  outras  pessoas,  possam  visitar  e  tirar  dúvidas,  sobre  a  oportunidade  da  Agricultura 
 Sintrópica para área pequenas e urbanas, apesar de termos recebido a visita de famílias agricultoras; 

 Mudança  de  paisagem  urbana  com  a  integração  de  árvores  no  sistema  produtivo; 

 Indiretamente tem sido uma área de atração para fauna silvestre 

 Mudança do paisagismo convencional, para um paisagismo mais próximo da realidade tropical e do Bioma 
 Mata Atlântica. 

 Melhoria  da  qualidade  de  solo  e  consequentemente,  melhoria  da  capacidade  de  armazenamento  de  água, 
 evitando alagamentos e erosão do solo. 

 Outra função é a disponibilidade de floradas e alimentos para diversas espécies abelhas nativas e exóticas 
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 Localização da atividade 

 As  atividades  são  desenvolvidas  em  propriedade  privada,  denominada  Rancho  Luciana.  A  área  possui  1,95 
 hectares  e  está  sediada  na  cidade  de  Panorama/SP,  localizada  na  região  do  extremo  oeste  do  Estado  de  São 
 Paulo,  a  286  metros  de  altitude,  latitude  21º21'23"  e  longitude  51º51'35",  as  margens  do  Rio  Paraná,  na  divisa 
 com  o  Estado  do  Mato  Grosso  do  Sul.  O  clima,  segundo  a  classificação  Köpen-Geiger  é  Aw  (tropical  com 
 estação  seca),  com  verão  quente  e  chuvoso  de  outubro  a  março  e  inverno  seco  e  ameno  de  baixa  precipitação 
 pluvial  de  abril  a  setembro.  As  médias  anuais:  temperatura  26,5°C.  O  solo  do  local  é  classificado  como 
 Latossolo Vermelho Amarelo, de acordo Santos  et al  (2018). 

 Atualmente  o  local  é  sede  do  Projeto  Rancho  Y-Îara  e  conta  com  duas  moradoras,  Melissa  Alexandre  que  é 
 engenheira  agrônoma  e  responsável  pela  manutenção  do  SAF  e  a  publicitária  Luciana  Teruel  que  é  a 
 proprietária  do  local,  fundadora  do  Projeto  Rancho  Y-Îara  e  também  responsável  pelo  SAF.  Além  de 
 colaboradores  externos  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de  campo  e  educação  ambiental  que  é  realizada 
 através de eventos com crianças, adultos e idosos. 

 O  local  atende  à  região  da  Alta  Paulista  e  está  articulada  com  outros  produtores  agroflorestais,  ONG’s  e 
 instituições públicas e privadas, a fim de promover o desenvolvimento regional através da agroecologia. 

 Palavras-chave:  agrofloresta; oeste de São Paulo;  projetos; meio ambiente; escolas 

 Descrição do modelo produtivo 

 A  propriedade  pertence  à  família  Teruel  Aires  há  mais  de  40  anos,  no  qual  já  foram  cultivadas  diferentes 
 espécies  para  fins  comerciais,  como  o  café  e  produção  animal  de  aves  e  bovinos;  além  do  uso  comercial 
 existia  em  baixa  escala  uma  produção  diversa  de  hortaliças  para  consumo  próprio.  Por  muitos  anos  a  área  da 
 propriedade  baseou-se,  majoritariamente,  em  pastagem  e  produção  de  café,  onde  era  realizado  o  manejo 
 mínimo  e  com  baixa  tecnologia.  Devido  à  essa  fase  onde  não  haviam  manejos  com  objetivo  de  conservação, 
 ocorreu  a  paralização  das  atividades  comerciais,  encerrando  definitivamente  o  manejo  do  cafezal  e  o  início  do 
 represamento do Rio Paraná, intensificando o processo de degradação da área. 

 Em  meados  de  2014,  inicia-se  o  processo  de  transformação  da  propriedade,  onde  em  uma  área  menor,  inicia- 
 se  um  modelo  de  agricultura  sustentável  implantando  o  sistema  agroflorestal  (SAF)  em  uma  região  onde  há 
 monocultura  de  cana  de  açúcar  prevalece  e  o  modelo  convencional  de  agricultura.  Para  implantação  do 
 sistema,  inicialmente  foram  inseridas  uma  diversidade  de  espécies  frutíferas  nativas,  priorizando  espécies  da 
 região,  sendo  ampliada  gradativamente  com  plantas  medicinais  e  culturas  tradicionais,  como  milho, 
 mandioca,  batata  doce,  etc.  A  implantação  das  espécies  citadas  foi  proposital  a  fim  de  resgatar  cultura 
 regional  e  resgatar  espécies  pouco  produzidas  e  com  risco  de  extinção.  O  propósito  principal  dessa 
 transformação  foi  realizar  de  forma  sustentável  a  conservação  do  solo  e  da  água,  sem  desenhos  produtivos  ou 
 inserção  de  espécies  para  produção  e  aplicação  de  insumos  externos,  como  esterco,  por  exemplo, 
 revolvimento  do  solo  ou  qualquer  modificação  da  área  a  não  ser  o  plantio  e  adição  de  material  orgânico 
 (folhas, galhos, resíduos alimentares domésticos, etc.). 



 A  partir  de  janeiro  de  2018,  a  propriedade  origina  o  projeto  Rancho  Y-Îara,  no  qual  busca  a  criação  de  uma 
 realidade  diferente  da  região,  introduzindo  agroecologia,  arte  e  conservação  e  manutenção  dos  recursos 
 naturais.  Através  da  proteção  e  recuperação  do  ecossistema  e  da  biodiversidade,  a  missão  em  preservar  o 
 meio  ambiente  integrando-o  ao  desenvolvimento  social  e  resgate  da  cultura  regional  por  meio  da  alimentação, 
 vem  sido  desenvolvido  desde  então,  integrando  natureza  e  homem.  Com  a  criação  do  Projeto  ocorreu  a 
 ampliação  do  SAF  a  fim  de  experimentar  um  modelo  com  objetivo  de  produção  de  alimentos  para 
 comercialização  em  feiras  da  região,  como  banana  (  Musa  spp.),  mandioca  (  Manihot  esculenta  ),  entre  outras, 
 além do manejo contar com o revolvimento do solo e aplicação de esterco de aves. 

 Figura 1. Canteiro coberto pelo material vegetal, Rancho Y-Îara – Panorama/SP Fonte: Luciana Teruel, 2020. 

 O  sistema  agroflorestal  não  tem  até  o  momento  dimensão  definida,  pois  está  em  constante  transformação  e 
 ampliação.  Iniciado  com  objetivo  de  regeneração  do  solo  que  passara  por  um  grande  período  de  utilização 
 sem  práticas  conservacionistas,  foi  crescendo  gradativamente  com  a  implantação  de  diversas  espécies 
 arbóreas  nativas  e  também  frutíferas,  no  qual  também  não  há  registros  sobre  o  número  e  espécies  presentes  no 
 local dado a grande diversidade implantada. 

 O  modelo  produtivo  implantado  foi  construído  de  forma  intuitiva  seguindo  as  limitações  da  área,  como 
 declive,  classificação  do  solo,  fertilidade  do  solo,  disponibilidade  hídrica,  clima  da  região  e  mão  de  obra 
 disponível.  Dessa  forma,  as  culturas  foram  inseridas  aleatoriamente  sem  uma  ordem  linear  ou  de  manejo 
 específico,  permanecendo  apenas  as  que  conseguiam  se  desenvolver  plenamente  com  as  condições  da  região. 
 Toda  a  implantação  do  sistema  foi  realizada  de  forma  coletiva  através  de  mutirões  organizados  pelas 
 moradoras com voluntários da região. 

 Hoje  a  propriedade  serve  como  modelo  para  os  agricultores  familiares  dos  assentamentos  da  região,  além  de 
 ser  ferramenta  para  realização  de  eventos  de  educação  ambiental  para  crianças,  jovens,  adultos  e  idosos  que 
 participam de forma colaborativa da manutenção do sistema agroflorestal. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Existem  diferentes  projetos  já  desenvolvidos  e  em  desenvolvimento  organizados  e  realizados  pelo  Coletivo 
 Rancho  Y-Îara.  Todos  visam  a  interação  entre  os  pilares  da  sustentabilidade  (AMBIENTAL,  SOCIAL  E 
 ECONÔMICO)  e  o  fortalecimento  de  ações  que  promovam  a  aproximação  das  populações  urbanas  e  rurais, 
 além  de  buscar  o  envolvimento  do  homem  com  a  natureza.  Entre  as  principais  atividades  do  Projeto  está  o 
 Abrindo horizontes e o Germina-Ação. 



 Abrindo  Horizontes:  com  temáticas  diferenciadas,  o  projeto  aborda  a  educação  ambiental  com  a  introdução  da 
 agroecologia  para  crianças  e  jovens  de  7  a  16  anos,  de  forma  lúdica,  prazerosa,  transformadora  e 
 questionadora,  com  intuito  de  superar  o  modelo  tradicional  de  conhecimento  fragmentado  com  a  inserção  de 
 atividades  colaborativas  e  alfabetização  ambiental.  O  projeto  constitui-se  em  receber  no  Rancho  crianças  das 
 escolas  públicas  e  privadas  da  Alta  Paulista  para  realizar  a  troca  de  saberes  e  experiências  e  que  incluem 
 dinâmicas  como  o  “Germina-AÇÃO”,  que  conectem  a  vivência  ambiental  com  os  temas  abordados  em  sala  de 
 aula  e  assim  os  participantes  investiguem,  descubram  e  decifrem  a  natureza  resultando  em  diagnosticar 
 problemas e encontrar soluções. 

 Figura 2. Arte de divulgação do Projeto Abrindo Horizontes. Fonte: Naélia Foratto 

 Germina-AÇÃO:  atividade  realizada  por  meio  de  gincanas  que  promovem  a  colaboração  e  cooperação  ao 
 invés  da  competição.  Realiza-se  a  junção  de  práticas  que  vão  desde  alongamentos  até  criação  artística 
 (música,  teatro,  dança,  etc.)  e  abordam  temas  como:  sinergia  e  cooperação,  resíduos  sólidos  e  orgânicos 
 (reciclagem  e  compostagem),  êxodo  rural,  tecnologias  sociais  limpas,  recursos  naturais,  sustentabilidade, 
 entre  muitos  outros.  Essa  atividade  pode  ser  realizada  na  propriedade  que  o  Rancho  está  localizado  ou  em 
 escolas que tenham espaço disponível para realização das atividades. 

 Figura 3. Atividade realizada durante o Germina-AÇÃO na propriedade. Fonte: Arthur Lauriano, 2019. 



 Apesar  do  Projeto  caminhar  ao  desenvolvimento  regional,  há  pontos  como  a  falta  de  pessoal  para  realização 
 das  atividades,  a  pouca  valorização  quanto  à  produção  agroecológica  na  região,  a  ausência  de  fomento  para 
 que  projetos  relacionados  ao  tema  e  principalmente  a  pandemia  dificultaram  novas  experiências,  aprendizados 
 e realização de eventos que promovessem as atividades. 

 Dentre  as  facilidades  está  a  colaboração,  participação  e  a  rede  de  apoio  dos  colaboradores  para  a  realização 
 desde  as  atribuições  quanto  as  atividades  de  campo  quanto  o  desenvolvimento  das  atividades  de  educação 
 ambiental. 

 Além  dos  pontos  citados,  ressalta-se  o  reconhecimento  de  novos  modelos  de  agricultura  como  uma  via  a  ser 
 mais  valorizada,  estudada  e  disseminada,  não  apenas  em  tempos  “normais”,  mas  principalmente  na  situação 
 de  pandemia  onde  foi  possível  aprender  sobre  coletividade,  parceria,  empatia  e  novas  formas  de  mitigar  danos 
 ambientais e auxiliar em uma sociedade mais consciente. 

 Pretende-se  com  esse  Projeto  evidenciar  que  os  SAF’s  auxiliam  na  manutenção  e  melhoria  da  sustentabilidade 
 e  preservação  da  qualidade  do  solo  e  da  água;  além  da  possibilidade  em  gerar  tecnologia  para  a  região  da 
 Nova  Alta  Paulista  contribuindo  para  o  fortalecimento  e  ampliação  dos  rendimentos  dos  produtores  familiares 
 e  transferindo  tecnologias  sociais  através  dos  Sistemas  Agroflorestais;  gerar  conhecimento  sobre  diferentes 
 abordagens  de  educação  ambiental  através  do  Abrindo  horizontes  e  Germina-Ação,  contribuir  para  o 
 desenvolvimento regional usando a agroecologia como ferramenta de transformação. 

 Já  foram  realizados  quatro  eventos  utilizando  a  dinâmica  Germina-Ação,  onde  100  (cem)  alunos  de  três 
 escolas  da  rede  municipal  pública  e  25  crianças  da  região  participaram  ativamente  de  atividades  voltadas  a 
 natureza,  em  toda  a  propriedade  durante  um  dia  inteiro,  e  puderam  partilhar  seus  saberes  e  experiências,  além 
 de  aprenderem  de  forma  interativa  e  participativa  sobre  processos  da  natureza,  alimentação  saudável,  práticas 
 de  plantio  e  inserção  de  sementes  de  espécies  arbóreas  para  formação  de  matas,  entre  outros  conceitos 
 geográficos, artísticos e ciências da natureza. 

 Dessa  forma  espera-se  que  através  das  dinâmicas  realizadas  o  cenário  regional  possa  ser  transformado  e  esse 
 processo já foi iniciado com a participação das crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. 
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 Localização da atividade 

 O  sistema  agroflorestal  didático  (SAFdidático)  foi  implantado  e  desenvolvido  na  Fazenda  Experimental  da 
 Ressacada  da  UFSC-CCA,  no  bairro  Tapera,  município  de  Florianópolis  -  SC.  A  área  é  formada  por  diferentes 
 componentes  florestais  e  agroflorestais,  como  madeira,  hortaliças,  grãos,  frutíferas,  plantas  aromáticas, 
 medicinais e adubação verde. 
 A  área  de  plantio  agroflorestal  é  composta  por  canteiros  e  cultivo  em  faixas  de  espécies  arbóreas  e  arbustivas, 
 divididas  em  diversas  faixas  intercaladas  com  canteiros  e  espécies  para  adubação  verde,  totalizando  cerca  de 
 0,5 hectares (Figura 1). 
 O  projeto  de  extensão  é  coordenado  pelo  professor  Dr.  Ilyas  Siddique,  do  Laboratório  de  Ecologia  Aplicada 
 (LEAp)  da  UFSC  e  conta  com  diversos  parceiros,  como  o  Núcleo  de  Agroecologia  da  UFSC,  a  Fazenda 
 Experimental  da  Ressacada  (FER),  o  Centro  de  Ciências  Agrárias  (CCA/UFSC),  o  Centro  de  Estudos  e 
 Promoção  da  Agricultura  de  Grupo  (CEPAGRO),  o  Laboratório  de  Educação  do  Campo  e  Estudos  da 
 Reforma  Agrária  (LECERA)  e  o  SESC  –  Cacupé.  A  iniciativa  contou  também  com  a  participação  das 
 professoras Patrizia Ana Bricarello e Marília Carla de Mello Gaia, ambas do Núcleo de Agroecologia UFSC. 

 Palavras-chave:  Extensão; Comunidade; Projeto social;  Agroecologia; Agrofloresta 
 didática. 

 Descrição do modelo produtivo 

 Os  sistemas  agroflorestais  (SAF)  são  sistemas  de  uso  da  terra  que  integram  componentes  agrícolas  e 
 florestais,  com  espécies  madeireiras,  frutíferas  em  uma  dinâmica  de  uso  do  solo  em  um  mesmo  espaço  no 
 decorrer  do  tempo  (MICCOLIS  et  al.,  2016).  Os  SAF  combinam  diversas  plantas  agrícolas  e  florestais  de 
 formas  que  se  complementam  no  aproveitamento  da  luz,  água  e  nutrientes  e  ao  mesmo  tempo  revitalizam  os 
 solos  e  o  ambiente,  além  de  reintroduzir  diversas  espécies  nativas,  inclusive  ameaçadas  de  extinção  dentro  das 
 áreas agrícolas produtivas (SIDDIQUE et al. 2019; SANTOS et al. 2021). 

 Além  disso,  tendo  em  vista  o  uso  de  metodologias  de  comunicação  socialmente  mais  justas  e  didáticas  entre 
 os  agricultores,  o  uso  de  SAF  estimula  o  conhecimento  popular  entre  agricultores,  técnicos  e  consumidores 
 favorecendo  a  inclusão  social  dos  diversos  atores  sociais  envolvidos  nos  sistemas  de  produção  agrícola 
 (PARRA et al. 2018). 

 Existem  diversas  categorias  e  classificações  de  sistemas  agroflorestais.  No  presente  trabalho,  pretende-se 
 descrever  as  experiências  desenvolvidas  em  um  sistema  agroflorestal  construído  para  fins  pedagógicos  de  uso 
 nas  disciplinas  do  curso  de  Agronomia  da  UFSC  (SAF-didático),  ou  seja,  como  ferramenta  didática  e  prática 
 de  ensino-aprendizagem  pelos  próprios  alunos  da  graduação,  pós-graduação  e  pela  sociedade  externa  à 
 academia, através de mutirões voluntários. 

 O  SAF-didático  foi  instalado  em  uma  área  de  30  m  x  80  m,  com  linhas  de  árvores  pioneiras  e  semi-perenes, 
 intercaladas  com  plantios  de  hortaliças  e  elementos  de  adubação  verde  (Figura  1).  A  adubação  é  realizada 
 com o uso de compostagem produzida em área adjacente ao sistema agroflorestal implantado. 



 Figura  1:  Croqui  do  Sistema  Agroflorestal  didático  (SAFdidático)  na  Fazenda  Experimental  da  Ressacada,  em 
 Florianópolis  –  SC,  vinculada  ao  Centro  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina 
 (CCA-UFSC). 

 Os  alimentos  produzidos  no  SAF-didático  foram  planejados  para  manejo  e  colheitas  rotineiras  nas  diversas 
 épocas  do  ano.  Em  periodicidade  semanal  são  realizadas  atividades  de  manejo  como  plantio,  podas, 
 reintrodução  de  espécies,  adubação  e  colheita  de  hortaliças  e  frutas.  Os  alimentos  são  colhidos  de  maneira 
 planejada  e  organizada  tendo  como  resultado  uma  produção  de  qualidade  e  promoção  da  saúde  dos 
 consumidores. 

 Ressalta-se  que  todos  os  alimentos  são  produzidos  em  sistema  agroecológico  de  produção.  A  adubação 
 utilizada  foi  feita  a  partir  de  composto  orgânico  do  tipo  bokashi,  produzido  na  própria  área,  com  resíduos 
 orgânicos  doados  e  podas  de  materiais  orgânicos  do  sistema  agroflorestal.  O  manejo  do  solo  utilizando-se  o 
 sistema  de  plantio  direto  de  hortaliças  agroecológico  (SIDDIQUE  et  al.,  2019),  com  princípios  de  cobertura 
 do  solo,  adubação  orgânica  (bokashi)  e  uso  frequente  de  materiais  de  podas  de  espécies  arbóreas  e  herbáceas, 
 denominadas  de  “adubadeiras”,  implementadas  nas  entrelinhas  dos  canteiros  de  hortaliças  e  frutíferas,  as 
 quais fornecem material vegetal a ser depositado em cobertura do solo na forma de adubação verde. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Durante  a  pandemia,  observou-se  um  aumento  no  interesse  e  motivação  de  diversos  moradores  urbanos  de 
 diferentes  idades  (especialmente  jovens),  incluindo  famílias,  a  participar  como  voluntários  e  voluntárias  no 
 projeto  para  sair  do  isolamento  e  principalmente  estarem  envolvidos  no  plantio  e  colheita  de  alimentos.  Com 
 frequência,  ocorrem  oficinas  e  mini-mutirões  conduzidos  por  pelo  menos  uma  pessoa  com  experiência  em 
 manejo  agroflorestal.  As  atividades  propiciam  um  ensino-aprendizagem  em  comunidade,  sendo 
 engrandecedor  todo  esse  processo  de  contato  com  a  terra,  de  muita  troca  de  conhecimentos  e  saberes  práticos, 
 dos  níveis  mais  básicos  aos  mais  complexos  de  aprendizado,  além  das  trocas  culturais  e  sociais  entre  os 
 colaboradores. 

 O  projeto  desenvolvido  no  SAFdidático  faz  parcerias  com  diversas  iniciativas  da  sociedade  civil,  tal  qual 
 cozinhas  comunitárias  e  coletivos  locais  por  exemplo  os  coletivos  Território  Maloka,  e  Coletivo  BUVA,  que 
 fazem  o  papel  de  ponte  entre  produção  e  doação,  distribuindo  os  alimentos  produzidos  para  populações  em 
 vulnerabilidade  social,  garantindo  a  promoção  e  a  construção  da  soberania  alimentar  urbana,  especialmente 
 em condições de pandemia e desmonte de serviços públicos (LÖSCH et al,. 2020). As cozinhas comunitárias 



 também  têm  um  papel  essencial  no  aproveitamento  total  dos  alimentos  e  na  introdução  de  novos  hábitos 
 alimentares  através  de  plantas  alimentícias  não  convencionais  (PANCs)  produzidas  no  SAFdidático 
 (CARVALHO,  2021).  Muitas  dessas  hortaliças  apresentam  alto  valor  nutricional  e  baixo  custo  de  produção  e 
 cuidados  com  fertilidade  do  solo,  bem  como  baixa  necessidade  de  manejo  e  mão-de-obra  nos  cultivos. 
 Entretanto  requerem  conhecimentos  para  o  preparo  gastronômico,  o  que  acarreta  em  baixo  consumo  alimentar 
 pela  população  em  geral.  A  falta  de  acesso  à  mídia  ilustra  de  forma  amigável  o  ganho  em  saúde  e  cultura  que 
 essas PANCs podem contribuir. 

 Entre  as  entidades  beneficiárias  encontram-se  famílias  indígenas  dos  povos  Guarani  e  Kaingang,  bem  como  a 
 população  em  situação  de  rua  em  Florianópolis,  garantindo  uma  nutrição  de  qualidade,  com  alimentos  livres 
 de agrotóxicos e agroecológicos. 



 Figura  2:  Imagens  da  área  do  Sistema  Agroflorestal  com  fins  didático  (SAFdidático)  na  Fazenda  experimental 
 da  Ressacada,  em  Florianópolis  –  SC,  vinculada  ao  CCA-UFSC,  com  atividades  de  implantação,  plantio, 
 manejo  e  colheita  de  alimentos  realizada  por  alunos  e  voluntários.  Imagens  da  esquerda  apresentam  as  linhas 
 de  plantio  agroflorestal  e  as  imagens  da  direita  apresentam  dias  de  manejo  e  colheita  no  SAF-didático, 
 realizada por estudantes voluntários. (Fotos: Laboratório de Ecologia Aplicada / UFSC). 

 Essa  atividade  tem  evidenciado  um  processo  de  ensino-aprendizagem  não  apenas  do  ponto  de  vista  didático  e 
 científico  na  formação  dos  estudantes  dos  cursos  do  Centro  de  Ciências  Agrárias  e  Ciências  Biológicas  da 
 UFSC,  mas  também  a  importância  do  trabalho  de  extensão  e  condições  alimentares  da  população  durante  o 
 período da pandemia de COVID-19. 

 Os  estudantes  têm  participado  desde  as  atividades  didáticas  desenvolvidas  pelos  professores  responsáveis  das 
 disciplinas  de  Sistemas  Agroflorestais,  Agroecologia  dos  programas  de  Graduação  e  Pós-Graduação,  com 
 abordagem  de  temas  como  planejamento  produtivo,  ecologia  aplicada,  sistemas  agroecológicos  de  produção, 
 manejo  ecológico  do  solo,  adubação,  manejo  e  outros  temas  relevantes.  Esse  sistema  de  cultivo  é  congruente 
 na construção da soberania e segurança alimentar-nutricional. 

 Entre  os  mais  de  trinta  tipos  e  variedades  de  alimentos  produzidos  no  SAFdidático  e  doados  aos  projetos 
 sociais,  os  principais  são:  alface  (Lactuca  sativa),  almeirão-roxo  (Lactuca  canadensis),  araçá  (Psidium 
 cattleianum),  banana  (Musa  ssp.),  batata-doce  (Ipomoea  batatas),  beterraba  (Beta  ssp.),  cebolinha  (Allium 
 schoenoprasum),  cenoura  (Daucus  carota),  couve-flor  (Brassica  oleracea),  espinafre-neozelandês  (Tetragonia 
 tetragonioides),  feijão-guandu  (Cajanus  cajan),  goiaba  (Psidium  guajava),  grumixama  (Eugenia  brasiliensis), 
 lulo  (Solanum  quitoense),  mandioca  (Manihot  esculenta),  melão-andino  (Solanum  muricatum),  pepino 
 (Cucumis  sativus),  pimenta  chilli  (Capiscum  frutenscens),  pimentão  (Capsicum  annuum),  rabanete  (Raphanus 
 sativus),  rúcula  (Eruca  vesicaria  subsp.  sativa),  salsa  (Petroselinum  crispum),  tomate  (Solanum  lycopersicum), 
 urucum (Bixa orellana), vinagreira (Hibiscus sabdariffa) entre outras. 

 A  quantidade  de  alimentos  colhida  e  doada,  segundo  estimativas,  foi  de  cerca  de  uma  tonelada  de  alimentos 
 agroecológicos  entregues  a  mais  de  mil  pessoas  na  Pandemia  (LEAp,  2021)  Além  disso,  os  alunos  e 
 voluntários  do  SAFdidático  têm  vivenciado  a  experiência  de  extensão  rural  e  diálogo  de  saberes  (PARRA  et 
 al., 2018) por retomar a relevância das relações entre os meios socioeconômico e ambiental. 

 Iniciativas  como  essa  têm  sido  alvos  de  ataques  nos  últimos  anos,  especialmente  nas  universidades  públicas  e 
 iniciativas  comunitárias,  criando  barreiras  que  dificultam  a  concretização  de  projetos  que  atendem 
 diretamente  a  população,  implicando  desassistência  a  necessidades  básicas  que  poderiam  ser  sanadas  com  a 
 atuação  governamental.  O  sucateamento  da  educação,  ciência  e  tecnologia  já  resultaram  na  precarização  das 
 infraestruturas universitárias, em parte sustentadas por fake news e agressões divulgadas por parte da mídia e 



 indivíduos  influentes,  como  exemplo,  de  que  a  universidade  estaria  parada,  que  os  estudantes  seriam 
 preguiçosos  e  ociosos,  etc.  Estas  alegações  são  infundadas,  uma  vez  que  a  comunidade  universitária 
 intensificou  as  suas  atividades  de  ensino,  extensão  e  pesquisa  durante  a  pandemia,  adaptando  e  inovando  com 
 enorme  esforço  para  que  as  atividades  sejam  mais  acessíveis  para  estudantes  e  a  população  geral,  sem 
 aumentar  o  risco  de  contágio  pelo  coronavírus.  Essas  parcerias  solidárias  entre  universidades  e  iniciativas  da 
 sociedade  civil  têm  contribuído  destacadamente  com  a  troca  de  diversos  tipos  de  conhecimentos,  promovido  a 
 aprendizagem  e  ação  coletiva  para  aliviar  a  falta  de  alimentos,  socializar  uma  alimentação  saudável  e 
 diversificada  e  promover  autonomia  das  grandes  corporações  alimentares.  Desta  forma  essas  parcerias 
 universidade-comunidade  estão  fortalecendo  a  soberania  alimentar  e  preenchendo  vazios  onde  o  Estado  não 
 tem cumprido a função de prover emprego, alimento e educação inclusivas. 

 AGRADECIMENTOS 
 A(o)s  diversos  voluntários  e  parceiros  do  projeto  Plantio  Agroecológico  Solidário,  em  especial  ao  Edaciano 
 Lösch,  ao  Núcleo  de  Agroecologia  da  UFSC,  aos  técnicos  da  Fazenda  Experimental  da  Ressacada,  e  ao 
 Mandato Agroecológico do Marquito na Câmara de Vereadores de Florianópolis - SC. 
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 Localização da atividade 

 O  desenvolvimento  da  atividade  se  deu  na  zona  rural  de  Lagoa  Seca  –  PB,  mais  especificamente  em  uma 
 propriedade  localizada  na  comunidade  Sítio  Oiti.  O  município  de  Lagoa  Seca  está  inserido  na  unidade 
 geográfica  determinada  de  Planalto  da  Borborema,  pertencente  ao  bioma  Caatinga  (CPRM,  2005;  IBGE, 
 2017).  Segundo  a  classificação  de  Koppen,  a  área  está  inserida  no  tipo  climático  quente  e  úmido  (SOUTO, 
 2011).  A  propriedade  está  situada  a  2,3  km  da  BR  –  104  que  atravessa  o  município.  Segundo  Barbosa  et  al. 
 (2009)  o  Sítio  Oiti  está  inserido  na  região  agroecológica  da  agricultura  de  subsistência,  em  que  o  aspecto 
 físico  do  solo  predominante  é  de  um  relevo  suavemente  ondulado.  Na  propriedade  reside  uma  família  de  sete 
 indivíduos,  que  exercem  atividades  agrícolas  no  local,  mas  que  também  desempenham  atividades  na  zona 
 urbana.  As  atividades  agrícolas  desenvolvidas  pela  família  estão  relacionadas  à  criação  de  galinhas  de 
 capoeira,  cultivo  de  espécies  medicinais  e  lavoura  anuais  em  sistema  de  sequeiro,  bem  como  a  produção  de 
 algumas espécies frutíferas. 

 Descrição do modelo produtivo 

 O  desenvolvimento  de  práticas  alternativas  relacionadas  ao  manejo  agrícola  é  uma  realidade  crescente  no 
 brejo  paraibano,  ao  qual  o  município  de  Lagoa  Seca  está  inserido  (SOUTO,  2011).  A  produção  crescente  de 
 atividade  agrícola  de  modelo  agroecológicorecu  faz  parte  dessa  realidade.  A  agrofloresta  surge  ao  lado  das 
 práticas  agrícolas  orgânicas  e  é  considerado  um  sistema  de  manejo  sustentável  que  tem  como  base  a  gestão  de 
 recursos  naturais  a  partir  da  integração  de  espécies  arbóreas  e  agrícolas  quem  tem  como  intuito  diversificar  e 
 sustentar  uma  produção  saudável,  ambiental  e  economicamente  justa  (MICCOLIS,  2016).  O  sistema 
 agroflorestal  pode  ser  usado  para  recuperar  áreas  degradadas  (FÁVERO  et  al.,  2008),  de  forma  gradual  e 
 longa.  A  partir  de  um  sistema  agroflorestal,  a  nucleação  surge  como  uma  técnica  que  permite  criar  pequenos 
 habitats,  ou  núcleos  agroflorestais,  dentro  de  uma  área  degradada  a  fim  de  recuperar  e  restaurar  ambientes 
 (KUNTSCHIK  et  al.,  2011).  Nesse  processo,  a  recuperação  de  áreas  se  dá  através  da  capacidade  em  que  as 
 espécies têm de melhorar o ambiente (MINELLA e BUNDCHEN, 2011). 

 A  implementação  dos  núcleos  agroflorestais  ocorreu  no  mês  de  setembro,  período  final  das  chuvas  na  região 
 (CPRM,  2055).  Os  núcleos  agroflorestais  foram  cavados  utilizando-se  enxada  e  picareta.  Ao  todo  foram 
 cavados  seis  núcleos,  cavados  em  linha  reta,  com  uma  distância  de  aproximadamente  seis  metros  entre  si.  Os 
 núcleos  tinham  aproximadamente  90  centímetros  de  raio  e  20  centímetros  de  profundidade.  Adubos  orgânicos 
 foram  utilizados,  sendo  eles  esterco  bovino  e  cinzas  como  visto  na  Figura  1.  Por  núcleo  foram  utilizados  18 
 litros  de  esterco  bovino  e  seis  litros  de  cinza,  procurando-se  em  uma  pequena  área  utilizar  máximo  de  insumos 
 disponíveis, tendo-se economia destes, quando comparados a adubação de grandes áreas. 



 Figura 1. Adubos orgânicos colocados nos núcleos agroflorestais para plantio. 

 Posteriormente,  foram  colocados  os  adubos  orgânicos,  estes  foram  misturados  com  o  solo  da  camada 
 superficial,  já  revolvida  anteriormente.  As  sementes  utilizadas  na  composição  dos  núcleos  agroflorestais  se 
 deram  a  partir  de  espécies  adaptas  as  condições  morfoclimáticas  da  região,  bem  como  a  maior  facilidade  de 
 aquisição das sementes. Em seguida sementes de feijão-de-porco (  Canavalia ensiformis  ), tambor 



 (  Enterolobium  contortisiliquum  ),  pau-ferro  (  Caesalpinia  leiostachya  ),  jatobá  (  Hymenaea  sp.),  caju 
 (  Anacardium  occidentale  )  e  café  (  Coffea  sp.).  As  sementes  de  tambor,  pau-ferro  e  jatobá  tiveram  suas 
 dormências  quebradas  por  meio  de  escarificação  ou  quebra  da  epiderme  com  alicate.  Colocadas  as  sementes 
 nos  núcleos  procedeu-se  ao  plantio  das  manivas  (  Manihot  esculenta  Crantz)  q.  As  sementes  de  feijão  de  porco 
 foram plantadas ao redor do núcleo, para as plantas adultas de feijão de porco oferecerem sombra as demais. 

 As  manivas  foram  plantadas  em  45º  graus,  em  lados  paralelos  do  núcleo  agroflorestal,  com  o  intuito  de 
 oferecerem  no  futuro  sombra  as  sementes  plantadas,  como  demonstrado  por  Miccolis  (2016).  No  centro  de 
 cada  núcleo  fora  plantado  uma  muda  de  mamão  (  Carica  papaya  )  e  próximo  de  cada  maniva  uma  muda  de 
 graviola (  Annona muricata  ), como visto na Figura 2. 



 Figura 2. Sementes espalhadas no núcleo agroflorestal, manivas e mudas plantadas. 

 Após o plantio de todas as espécies, as sementes foram cobertas com terra e os núcleos agroflorestais foram 
 cobertos com a serrapilheira morta disponível na área, como mostrado na Figura 3. 



 Figura 3. Núcleo agroflorestal coberto com serrapilheira. 

 O  uso  de  cobertura  morta  protege  o  solo  da  luz  solar,  evitando  o  ressecamento.  O  plantio  de  sementes  em  alta 
 densidade  e  em  alta  biodiversidade  foram  as  estratégias  utilizadas  na  confecção  destes  núcleos  agroflorestais, 
 tendo-se,  portanto,  a  reprodução  de  processos  que  ocorrem  na  natureza,  como  descrito  por  Peneireiro  (2003). 
 O plantio em alta densidade possibilita que o local onde as espécies cultivadas não sejam dominadas por ervas 



 espontâneas,  como  também  multiplica  as  chances  de  as  espécies  cultivadas  sobreviverem  com  o  passar  do 
 tempo  na  área,  haja  visto  que  em  um  mesmo  espaço  têm-se  várias  sementes  de  várias  espécies.  Outro  fator 
 importante  do  plantio  em  alta  densidade  é  a  possiblidade  de  podermos  escolher  na  área  as  melhores  plantas 
 dentre  as  cultivadas,  procedendo-se  a  podas  de  eliminação  das  demais.  A  alta  biodiversidade  de  espécies 
 possibilita  existência  de  várias  espécies  em  uma  mesma  área,  tendo-se,  portanto,  vários  ciclos  de  vida  e 
 diferentes  estratos  de  diversas  espécies  em  uma  mesma  área.  Nenhum  produto  ainda  fora  comercializado  e  a 
 mão  de  obra  utilizada  fora  de  integrantes  da  família  que  moram  na  propriedade.  Como  dificuldade  podemos 
 citar a ausência de equipamentos, como um perfurador de solo, que facilitariam o trabalho. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 As  técnicas  nucleadoras  de  restauração  utilizadas  no  estudo,  são  capazes  de  criar  microhabitats  e  fornecer  para 
 diversas  formas  de  vidas  condições  de  abrigo,  alimentação  e  reprodução  (BIERAS  et  al.,  2015).  Desse  modo, 
 espera-se  que  as  técnicas  propiciem  restauração  do  ambiente  e  de  todas  as  espécies  que  fazem  parte  dele.  No 
 que  se  refere  á  taxa  de  germinação  das  espécies,  apenas  o  feijão  de  porco,  mais  especificamente  4  plântulas 
 por  núcleo,  e  as  manivas  de  macaxeira  obtiveram  sucesso  na  germinação.  Os  parâmetros  de  crescimento  não 
 puderam ainda ser determinados devido ao pouco tempo de cultivo. 

 Vale  ressaltar,  a  importância  da  prática  no  que  se  refere  ao  aprendizado  e  troca  de  saberes  com  todos  os 
 componentes  do  trabalho  e  da  família.  O  conhecimento  adquiro  com  a  prática  colabora  na  construção  de  uma 
 nova  aprendizagem,  ao  qual  poderá  ser  repassada  para  outras  famílias  de  agricultores.  A  agricultura  de  base 
 familiar  garante  segurança  alimentar  e  nutricional,  fortalece  o  mercado  interno  e  trabalha  na  preservação  da 
 biodiversidade (MATTEI, 2014), gerando assim equilíbrio ao ecossistema e a todos os seres envolvidos. 

 Em  um  sistema  agroflorestal  ocorre  uma  interação  entre  as  atividades  econômicas  e  ecológicas  entre  os 
 diferentes  componentes  (TAVARES  et  al.,  2003).  Espera-se  que  no  momento  ideal  de  utilização  das  espécies 
 cultivadas,  essas  sejam  utilizadas  pela  família  e  o  exercente  seja  comercializado,  como  também  a 
 comercialização  das  sementes  para  serem  utilizadas  em  outros  locais  de  reflorestamento.  A  expectativa  com  o 
 desenvolvimento  da  atividade  está  relacionada  também  ao  aprendizado  da  técnica  de  nucleação,  bem  como  a 
 recuperação ecológica das áreas degradadas e o reflorestamento da propriedade, se possível em sua totalidade. 

 REFERÊNCIAS 

 BARBOSA,  I.  S.  et  al.  Zoneamento  agroecológico  do  município  de  Lagoa  Seca,  PB.  R.  Bras.  Eng.  Agríc. 
 Ambiental  , v.13, n.5, p.623-632, 2009. 

 BIERAS, A. C. et al. O uso de técnicas de nucleação na restauração de áreas degradadas no Polo Centro Norte 
 –  APTA,  Pindorama  –  SP  e  no  IMES  –  Catanduva  –  SP,  Brasil.  Revista  Verde  (Pombal  -  PB  -  Brasil)  v.  10, 
 n.3, p 14 - 25, 2015. 

 CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Projeto de cadastro de fontes de abastecimento subterrânea. 
 Diagnóstico do município de Lagoa Seca, estado da Paraíba  . Recife: PRODEEM, 2005. 

 IBGE.  Divisão  regional  do  Brasil  em  regiões  geográficas  imediatas  e  regiões  geográficas  intermediárias: 
 2017  / IBGE, Coordenação de Geografia. - Rio de Janeiro:  IBGE, 2017. 

 FAVERO,  C.  et  al.  Recuperação  de  área  degradada  com  sistema  agroflorestal  no  Vale  do  Rio  Doce,  Minas 
 Gerais.  Revista Árvore  , 32:861-868, 2008. 

 KUNTSCHIK,  D.  P.  (org.).  Restauração  ecológica:  Sistemas  de  nucleação  .  São  Paulo  (Estado).  Secretaria 
 do  Meio  Ambiente.  Unidade  de  Coordenação  do  Projeto  de  Recuperação  das  Matas  Ciliares.  Reimpressão  da 
 1.ed. – São Paulo: SMA, 2011. 

 MATTEI,  L.  O  papel  e  a  importância  da  agricultura  familiar  no  desenvolvimento  rural  brasileiro 
 contemporâneo  . Rev. Econ. NE  , Fortaleza, v. 45, p.  71-79, 2014 



 MICCOLIS,  A.  (org.).  Restauração  Ecológica  com  Sistemas  Agroflorestais:  como  conciliar  conservação 
 com  produção  .  Opções  para  Cerrado  e  Caatinga.  Brasília:  Instituto  Sociedade,  População  e  Natureza  – 
 ISPN/Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal – ICRAF, 2016. 

 MINELLA,  G.  M.;  BUNDCHEN,  M.  Técnicas  de  nucleação  aplicadas  na  recuperação  de  áreas  degradadas. 
 Monografia  (  Especialização  em  diagnóstico  ambiental  )  –  Universidade  Comunitária  da  Região  de  Chapecó, 
 2011. 

 PENEIREIRO,  Fabiana  Mongeli.  Fundamentos  da  agrofloresta  sucessional  .  II  Simpósio  de  Sistemas 
 Agroflorestais. 2003. (Simpósio). 

 SOUTO,  R.  A.  A  viabilidade  socioeconômica  e  ambiental  das  práticas  agroecológicas:  estudo  de  caso  em 
 Lagoa  Seca,  Paraíba.  Tese  (  Doutorado  em  Recursos  Naturais  )  –  Pós-graduação  em  recursos  naturais, 
 Universidade Federal da Paraíba, 2009. 

 TAVARES,  S.  R.  L.  et  al.  Sistemas  agroflorestais  como  alternativa  de  recuperação  de  áreas  degradadas  com 
 geração de renda.  Informe Agropecuário  , Belo Horizonte,  v.24, n.220, p.73-80, 2003. 



 DESAFIOS NO MANEJO AGROFLORESTAL PARA A 
 AGRICULTURA FAMILIAR: UMA EXPERIÊNCIA NO 

 ASSENTAMENTO SEPÉ TIARAJU 

 Ludmila Vieira Monducci Rentas  1  , Lucas Teixeira Moreira  Lima  1  , Bruno PasiniDuarte  1  , 
 Jéssica Helena Cristofoletti  1 

 1  UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, Araras,  SP 

 Localização da atividade 

 O  Assentamento  de  reforma  agrária  Sepé  Tiaraju  localiza-se  entre  as  UTMs  232000,  238000  e  7656000, 
 7648000,  entre  os  municípios  de  Serra  Azul  e  Serrana,  distante  cerca  de  40  km  de  Ribeirão  Preto,  região 
 historicamente  dominada  por  latifúndios  sucroalcooleiros  (FORTE,  2010).  Possui  como  via  de  acesso 
 principal a Rodovia Abrão Assed (SP-333), com entrada no Km 31,5. 

 A  região  tem  o  clima  classificado  como  Aw  segundo  o  Sistema  de  Classificação  Climática  Koeppen,  ou  seja, 
 savana  dentro  de  uma  zona  tropical  chuvosa,  e  como  Ùmido  Mesotérmico  com  Excedente  Hídrico  (EXC)  e 
 Deficiência  Hídrica  (DEF),  segundo  o  SCC  Thornthwaite,  mais  adequado  para  fins  agrícolas  (FORTE,2010), 
 e está na transição dos biomas Mata Atlântica (Floresta estacional semidecidual) e Cerrado (Cerradão). 

 A  comunidade  local  é  composta  por  80  famílias  vindas  de  muitas  regiões  brasileiras  com  características  e 
 cultura  bastante  diferentes  entre  si,  mas  com  o  objetivo  em  comum  de  receber  a  terra  e  dela  viver.  A  faixa 
 etária  é  variada  e  abrange  desde  crianças  já  nascidas  como  membros  da  comunidade  até  idosos  que  estiveram 
 desde o início da organização para a luta junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no ano 2000. 

 A  experiência  aqui  relatada  se  refere  à  família  de  agricultores  assentada  no  lote  14  do  Núcleo  Zumbi, 
 composta  apenas  por  um  casal  com  idade  próxima  de  72  anos,  sem  funcionários  ou  outros  parentes  vivendo 
 ou trabalhando no lote, cuja área individual é de aproximadamente 4,0ha, além de outros 5,0ha de 
 fração  ideal  em  área  coletiva  do  assentamento. 



 Palavras-chave:  agricultura  familiar;  agrofloresta;  meio  ambiente;  reforma  agrária; 
 produção sustentável; SAFs 

 Descrição do modelo produtivo 

 O  Assentamento  em  que  se  encontra  a  experiência  é  local  da  antiga  Usina  Nova  União  de  atividade 
 monocultora  na  produção  de  cana-de-açúcar  e  que  foi  retomada  pelo  estado  como  pagamento  de  dívidas  e 
 tributos sociais (CAMARGO et al, 2018), sendo oficializado em 2004. 

 A  área  total  é  de  aproximadamente  800  ha  e  é  dividida  em  quatro  núcleos  diferentes  ocupados  por  vinte 
 famílias  cada,  responsáveis  por  um  lote  de  aproximadamente  quatro  hectares  e  uma  área  coletiva  de  vinte 
 hectares por núcleo, além de 80 hectares também coletivos para o assentamento como um todo. 

 O  Assentamento  Sepé  Tiaraju  é  o  pioneiro  da  modalidade  PDS  -  Projeto  de  Desenvolvimento  Sustentável  no 
 estado  de  São  Paulo,  iniciativa  que  direciona  o  acesso  e  o  uso  da  terra  proveniente  da  reforma  agrária  ao 
 compromisso  da  preservação  dos  recursos  naturais.  Assim,  a  produção  agrícola  de  matriz  tecnológica 
 agroecológica é valorizada como importante ferramenta. 

 O  Sistema  agroflorestal  (SAF)  em  questão  foi  implantado  parcialmente  em  abril/maio  de  2015,  sendo 
 completado  o  plantio  entre  dezembro/2015  e  março/2016.  Com  área  total  de  0,5  ha,  o  SAF  foi  implantado  no 
 âmbito  do  projeto  PDRS  -  Microbacias  II,  financiado  via  edital  público  da  Secretaria  Estadual  de  Meio 
 Ambiente  do  estado  de  São  Paulo  (CAMARGO  et  al,  2018).  Tendo  como  executora  as  Cooperativas  locais  e  o 
 apoio  de  instituições  parceiras,  como  a  Embrapa  Meio  Ambiente,  a  UFSCar  São  Carlos,  a  UNESP- 
 Jaboticabal  e  a  ONG  Mutirão  Agroflorestal,  esse  projeto  forneceu  todos  os  insumos,  preparo  de  solo  e 
 algumas  ferramentas  básicas  para  implantação  e  manejo  do  SAF,  além  de  atividades  de  capacitação  e 
 assessoria técnica entre 2015 e início de 2017. 

 Segundo  Camargo  et  al  (2019)  dentre  as  exigências  do  edital,  os  SAFS  poderiam  ser  diferenciados  entre 
 complexos  compostos  por  um  mínimo  de  30  espécies  diferentes,  com  40%  de  florestais  nativas  plantadas  em 
 densidade  mínima  de  501  árvores  por  ha  com  um  total  de  25%  (126  árvores)  de  espécies  nativas;  ou  simples, 
 apresentando  o  plantio  de  20  espécies  diferentes  sendo  40%  de  florestais  nativas  com  densidade  mínima  de 
 400  árvores  por  ha.  O  edital  ainda  trazia  a  necessidade  de  50%  das  espécies  nativas  serem  zoocóricas  (em  que 
 a  fauna  local  é  dispersora  intermediária  de  sementes)  para  ambos  os  casos.  O  SAF  simples  foi  a  opção  de  76% 
 dos agricultores. 



 As  espécies  utilizadas  na  implantação  no  lote  14  e  fornecidas  pelo  PDRS  eram  compostas  por  169  indivíduos 
 para  poda,  163  frutíferas,  14  emergentes  para  a  exploração  futura  de  madeira,  totalizando  346  indivíduos 
 arbóreos, sendo que 23 eram espécies nativas e 24, exóticas. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 A  relevância  dessa  experiência  se  dá  por  ser  bastante  representativa  dos  outros  SAF’s  no  assentamento,  já  que 
 foram implantados dentro do mesmo contexto e apresentam discussões semelhantes. 

 O  acesso  à  agricultora  e  ao  lote  em  que  ocorreu  a  experiência  se  deram  a  partir  dos  Cursos  Práticos  em 
 Vivência  organizados  pela  Embrapa  Meio  Ambiente  até  o  ano  de  2020.  As  Vivências  possuíam  como  objetivo 
 aproximar  os  interessados  à  compreensão  da  realidade  de  um  assentamento  de  reforma  agrária,  estreitar  laços 
 com  os  agricultores  e  aprender  as  diversas  temáticas  relacionadas  aos  SAFs  e  produção,  organização  e 
 escoamento  da  produção  nos  lotes,  através  da  oportunidade  de  conviver  com  uma  família  de  assentados 
 durante uma semana. 

 O  SAF  está  localizado  no  lote  da  agricultora  Hilda,  de  número  14  do  Núcleo  Zumbi  e  tem  área  de  0,5  hectare. 
 O  restante  da  gleba  está  dividido  entre  cultivo  de  milho,  mandioca,  uma  área  de  hortaliças,  uma  área  com 
 eucaliptos  e  apicultura  e  criação  de  galinhas  e  peixes.  O  SAF  implantado  obedece  ao  desenho  inicialmente 
 proposto  pela  equipe  técnica  ,  que  alterna  linhas  de  poda  com  linhas  de  frutíferas  e  ao  longo  do  tempo  foi 
 enriquecido com mudas de café produzidas pela própria agricultura. 

 A  mão  de  obra  disponível  é  a  do  casal  de  agricultores  na  faixa  etária  de  70  anos  e  que  dividem  da  seguinte 
 forma:  o  manejo  do  SAF  fica  sob  responsabilidade  da  agricultora  enquanto  o  esposo  se  dedica  ao  cultivo  de 
 milho  e  mandioca  no  restante  do  lote  e  ainda  dividem  os  cuidados  com  as  criações,  ela  manejando  as  galinhas 
 e seu esposo, a criação de peixes e da apicultura. 

 Inicialmente,  a  produção  do  SAF  era  utilizada  principalmente  para  consumo  da  família.Porém,  com  o 
 aumento  da  produção  de  frutas  e  o  estabelecimento  do  GCA  -  Grupo  de  Consumo  Agroecológico  Sepé 
 Tiaraju  em  agosto/2019,  e  de  outras  comercializações  organizadas  pela  Rede  Agroflorestal  da  Região  de 
 Ribeirão  Preto  a  partir  de  junho/2020,  o  escoamento  dos  excedentes  provenientes  do  SAF  passaram  a  fazer 
 parte da renda da família. 

 Dentre  os  produtos  com  os  quais  a  agricultora  abastece  o  GCA  estão  principalmente  frutas  (mamão,  abacate, 
 cítricos,  abacaxi,  banana  entre  outros)  in  natura  ou  processados  no  próprio  lote,  entregues  como  polpa  ou 
 doces como uma forma de minimizar perdas e agregar valor à produção. 

 Também  no  SAF,  mais  precisamente  nas  entrelinhas,  é  plantada  batata  doce  com  o  objetivo  de  conter  o 
 avanço  da  braquiária,  medida  trazida  pela  própria  agricultora  e  que  foi  ensinada  por  ela  a  muitos  que  passaram 
 pelas  vivências.  Eventualmente  as  entrelinhas  são  utilizadas  para  plantar  roça,  apesar  do  sombreamento  já  ser 
 bastante expressivo. 

 Trata-se  de  um  SAF  muito  didático  em  vários  níveis,  um  ponto  de  visita  interessante  no  assentamento,  e 
 bastante  produtivo.  Lá  é  possível  observar  com  clareza  as  linhas  e  entrelinhas,  estudar  a  composição  dos 
 estratos, observar a luminosidade e realizar manejos interessantes. 

 Os  desafios  encontrados  são  diversos:  falta  de  mão  de  obra  disponível  e  qualificada  para  a  realização  de  podas 
 altas;  a  idade  avançada  do  casal  para  manejos  mais  intensivos,  água  escassa  para  irrigação,  a  falta  de  acesso  a 
 equipamentos adequados para os manejos, a ausência de ATER constantemente; entre outros. 



 Algumas  dessas  demandas  são  supridas  durante  as  vivências.  No  caso  da  mão  de  obra,  os  participantes  a 
 oferecem  enquanto  aprendem,  ainda  que  pontualmente.  Os  equipamentos  adequados  também  são 
 eventualmente  disponibilizados  pela  equipe  da  Embrapa  Meio  Ambiente,  para  dar  suporte  aos  manejos,  bem 
 como a presença de um corpo técnico que orienta as ações. 

 Foi  observado,  porém,  que  a  maior  problemática  está  relacionada  com  as  podas,  tanto  das  árvores  que  ofertam 
 matéria  orgânica  como  das  frutíferas.  No  caso  das  primeiras,  acabam  passando  muito  tempo  sem  o  manejo 
 adequado  e  o  fuste  se  torna  muito  longo,  necessitando  cuidados  sérios  relativos  á  segurança  durante  a  poda, 
 além  de  conhecimento  e  equipamentos  adequados..  No  segundo  caso,  há  a  necessidade  de  conhecimento 
 técnico  para  a  condução  produtiva  das  frutíferas,  o  que  se  torna  complexo  já  que  cada  espécie  recebe  um  trato 
 específico para auxiliar em sua produção. 

 A  partir  da  experiência  nesse  lote  e  que  se  reflete  em  outros  no  assentamento,  verifica-se  que  recebendo  a 
 assistência  adequada,  o  SAF  biodiverso  é  um  sistema  de  policultivo  bastante  interesse  não  apenas  para 
 compor  a  segurança  alimentar  da  família  mas  também  como  fonte  de  renda  a  partir  do  excedente  gerado  e  do 
 valor agregado quando ocorre o processamento e a comercialização direta via grupos de consumo consciente. 
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 Localização da atividade 

 O  Vale  do  Ribeira  é  uma  região  localizada  ao  sul  do  estado  de  São  Paulo,  e  tem  como  principal  atividade 
 agrícola,  a  bananicultura.  O  clima  da  região  é  classificado  por  Köppen  como  do  tipo  Af:  tropical  chuvoso  sem 
 estação  seca,  com  precipitação  média  do  mês  mais  seco  superior  a  60  mm.  O  solo  tem  predominância  de 
 Cambissolo distrófico, devido ao relevo acidentado. 

 Pedro  de  Toledo  está  localizado  nessa  região  e,  sua  principal  atividade  econômica,  também  é  o  cultivo  de 
 bananeiras,  composta  principalmente  por  agricultores  familiares.  75%  do  território  do  município  é  composto 
 de  área  de  reserva  ecológica  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Mar  e  10%  de  área  de  preservação  ambiental 
 (APA), ambas cobertas pela vegetação de Mata Atlântica, com predomínio de relevo acidentado. 

 O  estudo  foi  realizado  em  uma  propriedade  agrícola,  localizada  no  município  de  Pedro  de  Toledo,  situada  na 
 comunidade  rural  do  Bairro  Marianos,  cujas  coordenadas  geográficas  são:  24º18’09’’S;  47º17’52’’W;  e 
 altitude  95  m,  com  a  finalidade  de  analisar  comparativamente  a  resposta  da  cultura  da  bananeira  manejada 
 em  um  sistema  convencional  bem  como  em  um  sistema  agroflorestal  (SAF).  Essa  propriedade  pertence  ao  Sr. 
 Gerson  de  Oliveira  Bezerra,  pequeno  agricultor,  que  segue  a  tradição  familiar  no  cultivo  da  bananeira  há  mais 
 de 30 anos. 

 Palavras-chave:  Proteção ao frio; Cultivo orgânico;  Produção de banana; Clima. 

 Descrição do modelo produtivo 

 A  propriedade  possui  área  total  de  30  ha,  sendo  que  50%  desta  área  está  preservada  com  vegetação  nativa.  O 
 cultivo  de  bananeira  no  sistema  convencional,  em  ambiente  totalmente  aberto,  possui  4,8  ha  (com  8000  pés  de 
 bananeiras)  plantados  no  espaçamento  de  3  x  2  m.  O  sistema  agroflorestal,  na  forma  orgânica,  ocupa  2,5  ha 
 com  2800  pés  de  bananeiras,  no  espaçamento  de  3  x  3  m,  consorciadas  com  espécies  arbóreas  nativas.  A 
 bananeira cultivada é da variedade prata. 

 O  sistema  convencional  foi  implantado  de  forma  tradicional  há  mais  de  trinta  anos  e,  durante  esse  período 
 permanece  sem  reformas  ou  rotação  de  culturas.  O  SAF  teve  início  a  partir  de  um  bananal  que  estava 
 abandonado  há  alguns  anos,  e  foi  recentemente  recuperado  com  o  consórcio  de  árvores  nativas  que 
 regeneraram  naturalmente,  e  as  bananeiras  passaram  pela  transição  agroecológica  até  adquirir  a  certificação 
 orgânica. 
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 A  banana  é  a  principal  fonte  de  renda  do  produtor,  que  comercializa  seus  produtos  a  intermediários  e 
 programas  institucionais  de  governo:  PNAE  –  Programa  Nacional  da  Alimentação  Escolar  e  PAA  –  Programa 
 de Aquisição de Alimentos. 

 As  principais  dificuldades  enfrentadas  pelo  produtor  são  as  perdas  na  comercialização  em  período  de  safra, 
 baixos  preços  recebidos  pelo  produto,  alto  custo  de  produção,  além  de  dificuldades  no  controle  de  pragas  e 
 doenças, bem como na ocorrência de alguns fatores climáticos eventuais de ventos e geadas. 

 A  alternativa  de  enfrentamento  foi  a  implantação  do  sistema  agroflorestal  e  a  mudança  para  produção  de 
 banana  na  forma  orgânica,  com  o  objetivo  de  obtenção  de  produtos  com  maior  valor  comercial,  aceitação  no 
 mercado, além de mais saudáveis e, que trazem menos riscos à saúde dos consumidores. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Em  ambos  sistemas  (convencional  e  agroflorestal),  foram  analisados  tratamentos  em  área  de  morro  ou  encosta 
 e  área  de  várzea  ou  baixada,  para  obtenção  de  respostas  das  bananeiras  a  baixas  temperaturas,  incidência  de 
 doenças  e  números  de  danos  (rasgos)  nas  folhas  causados  pelos  ventos.  As  observações  foram  realizadas  ao 
 longo do ano de 2021 (janeiro a outubro). 

 A  temperatura  é  um  dos  fatores  que  mais  afetam  a  taxa  de  desenvolvimento  da  cultura  da  bananeira.  As 
 menores  temperaturas  ocorreram  nos  dias  30  e  31  de  julho,  ambos  os  dias  atingiram  temperatura  mínima 
 absoluta  de  0,32ºC,  e  em  02  e  03  de  agosto  com  temperaturas  mínimas  absolutas  de  0,70  ºC  e  0,67  ºC 
 respectivamente,  conforme  dados  obtidos  da  estação  Experimental  do  IAC  de  Pariquera-açu/SP.  Notou-se  que 
 dezoito  dias  após  a  onda  de  frio  mais  intenso,  esse  evento  climático  provocou  o  amarelecimento  das  folhas 
 das  bananeiras  em  área  de  baixada  no  sistema  convencional,  devido  a  topografia  plana  do  terreno,  reter  o  ar 
 frio  por  mais  tempo,  sem  ter  para  onde  escorrer.  Sete  dias  após  o  amarelecimento  das  folhas,  elas  secaram,  o 
 que  reduziu  em  40%  a  área  foliar  capaz  de  realizar  fotossíntese.  Já  no  SAF,  o  desenvolvimento  das  folhas  das 
 bananeiras  estava  normal,  tanto  em  área  de  morro  ou  encosta,  quanto  em  área  de  baixada  ou  várzea.  Apesar 
 das  baixas  temperaturas,  nenhum  dano  foi  causado  por  esse  evento  climático.  Provavelmente  a  cobertura 
 arbórea protegeu as bananeiras das baixas temperaturas, e amenizou os impactos causados pela onda do frio. 

 Ao  analisar  a  incidência  de  doenças  do  Mal  da  Sigatoka,  foi  observada  que  nas  folhas  das  bananeiras  do 
 sistema  convencional,  mesmo  com  a  aplicação  de  fungicidas  específicos  para  o  controle,  o  bananal  em 
 monocultivo  apresentou  maior  nível  de  incidência  da  doença  quando  comparado  ao  sistema  agroflorestal,  sem 
 a  aplicação  de  fungicidas.  No  sistema  agroflorestal,  as  árvores  atuaram  como  barreira  física,  além  de 
 proporcionar um microclima desfavorável para a disseminação das doenças. 

 Outro  aspecto  analisado,  foi  o  número  de  rasgos  das  folhas  provocados  pelo  vento.  Observou-se  que  a  maior 
 ocorrência  de  rasgos  aconteceu  em  área  do  sistema  convencional  na  parte  do  morro  ou  encosta.  Naturalmente, 
 é  mais  comum  em  lugares  altos,  o  vento  ser  mais  intenso  e  forte.  Porém,  as  bananeiras  cultivadas  em  SAF, 
 mesmo  estando  em  áreas  de  morro  ou  encosta,  não  foram  igualmente  afetadas  pelos  ventos,  devido  a  proteção 
 arbórea servir de quebra ventos e proteção para as folhas das bananeiras. 

 Acredita-se  que  os  sistemas  agroflorestais  foram  eficientes  na  proteção  das  bananeiras,  e  podem  ser  indicados 
 como  excelentes  barreiras  para  contenção  da  velocidade  e  deslocamento  do  vento,  atuando  também,  como  um 
 manto  de  proteção  das  plantas  de  bananeiras  à  baixas  temperaturas,  além  de  barreira  física  contra  incidência 
 de doenças  . 

 Pode-se  pensar  que  esses  SAFs  ocasionariam  a  redução  de  gastos  com  o  uso  de  agrotóxicos  e  fertilizantes 
 químicos,  ao  mesmo  tempo  que  incrementaria  a  renda  dos  produtores  com  os  produtos  oriundos  das  árvores 
 do  sistema.  Há  assim,  excelentes  perspectivas  de  adoção,  e  a  necessidade  de  continuarmos  a  investigação  para 
 dar liberdade de escolha às pessoas. 
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 Localização da atividade 

 A  saúde  ambiental  não  tem  sido  discutida  na  área  da  saúde  e  os  profissionais  tendem  a  concentrar  suas  ações 
 exclusivamente no âmbito da saúde humana (FONSECA, 2012). 

 A  Política  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e  Complementares,  a  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e 
 Fitoterápicos  e  o  Programa  Farmácia  Viva  no  SUS  preconizam  a  inserção  de  plantas  medicinais  e  da 
 fitoterapia no SUS (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2006c; Brasil, 2010). 

 A  Secretaria  de  Saúde  do  Distrito  Federal  deu  início  ao  cultivo  de  plantas  medicinais  em  1983  no  atual  Centro 
 de  Referência  em  Práticas  Integrativas  em  Saúde.  No  ano  de  1989,  o  Projeto  de  Fitoterapia  integrava  o 
 Programa  de  Desenvolvimento  de  Terapias  Não  Convencionais  no  Sistema  de  Saúde.  O  Projeto  Farmácia 
 Viva  foi  criado  oficialmente  em  2013  nos  Centros  e  Postos  de  Saúde  da  rede  pública  do  DF  e  somente  m  2014 
 a  Gerência  de  Práticas  Integrativas  em  Saúde  publicou  a  Política  Distrital  de  Práticas  Integrativas  em  Saúde 
 (DF, 2014; SESDF, 2020). 

 Em  2018,  na  Unidade  Básica  de  Saúde  Nº.1  do  Lago  Norte  no  DF  (Foto  Nº.1),  que  atende  à  população  da 
 região  administrativa  do  Lago  Norte,  foi  implantado  o  primeiro  Horto  Agroflorestal  Medicinal  Biodinâmico 
 (HAMB)  como  estratégia  de  promoção  da  saúde  no  SUS.  O  HAMB  constitui-se  como  uma  iniciativa  capaz  de 
 cultivar  matéria-prima  para  a  produção  de  fitoterápicos,  sendo  um  espaço  para  a  integração  da  comunidade 
 com  o  serviço  de  saúde,  fomentando  relações  humanas  cooperativas,  cuidado  com  o  meio  ambiente  e 
 utilização     de      plantas      medicinais      em      territórios      seguros,      saudáveis      e      sustentáveis. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 O  modelo  produtivo  que  apresentamos  é  do  cultivo  de  plantas  medicinais  em  regime  biodinâmico  e 
 agroflorestal. O local escolhido para a implantação mede cerca de 2.000 m  2  e faz parte de uma Unidade 
 Básica  de  Saúde  (UBS)  que  conta  com  cerca  de  5.000  m  2  ,  onde  existe  um  conjunto  de  mais  de  30  indivíduos 
 de  Mangifera  indica  ,  a  maioria  com  antracnose,  cujos  frutos  já  apodrecem  nos  galhos  e  convertem-se  em 
 alimento  para  vetores  de  doenças.  A  área  de  cultivo  estava  completamente  sombreada,  com  solo  de  aterro 
 compactado,  lixiviado  pela  chuva  e  repleto  de  entulho  e  lixo,  os  quais  foram  removidos  antes  que  se  utilizara 
 um  microtrator  para  preparar  do  cultivo.  Para  garantia  de  luz  e  produção  de  matéria  orgânica  foi  realizada  a 
 poda  de  três  indivíduos  de  mangifera  indica  e  os  galhos  foram  utilizados  para  estruturar  os  canteiros  e  para 
 cobrir  os  caminhos  entre  eles.  As  folhas  foram  utilizadas  para  cobrir  os  caminhos  e  canteiros.  Os  trabalhos  da 
 limpeza  da  área,  preparo  do  solo,  cultivo  e  manejo  foram  desenvolvidos  em  mutirões  regulares  com  a 
 comunidade  usuária  da  UBS  e  com  apoio  de  coletivos  da  agricultura  urbana  do  DF.  Utilizou-composto 
 orgânico  para  adubação,  cobertura  do  solo  e  sistema  de  gotejamento  para  garantia  de  aporte  hídrico  mínimo 
 para  que  as  plantas  sobrevivessem  até  o  novo  ciclo  de  chuvas,  devido  ao  longo  período  de  estiagem 
 característico do cerrado. 

 Todo  o  processo,  desde  a  escolha  do  terreno  até  o  uso  das  plantas  para  tratamentos  foi  orientado  pelos 
 princípios  da  agricultura  biodinâmica,  que  se  caracterizou  por  entender  a  propriedade  agrícola,  como  uma 
 individualidade,  com  diferentes  componentes  e  recursos,  reconhecendo  que  a  saúde  do  solo,  do  vegetal,  do 
 animal  e  do  ser  humano  depende  de  um  relacionamento  mais  amplo  entre  as  forças  que  impulsionam  os 
 processos  naturais  (Kruger,  2003;  Lobo,  2019).  Dentre  as  peculiaridades  da  biodinâmica  adotamos  o 
 calendário  agrícola  astronômico,  aplicação  de  preparados  produzidos  a  partir  de  plantas,  esterco  e  sílica,  uso 
 de  composto  biodinâmico,  adubação  verde,  consórcios  e  rotação  de  cultura  (Sheller,  2000).  Agricultora  e 
 agricultor  foram  centrais  nesse  processo  produtivo,  que  visou  a  recuperação  e  a  vitalidade  do  solo.  Estas 
 práticas  quando  aliadas  ao  plantio  consorciado  das  espécies,  respeitando  a  estratificação  e  a  sucessão  natural, 
 foram  capazes  de  criar  um  organismo  agrícola  harmônico  e  altamente  produtivo,  sistema  também  conhecido 
 como  agrofloresta  sucessional,  um  sistema  capaz  de  produzir  centenas  de  espécies  que  interagem  entre  si  ao 
 longo do tempo (Santos, 2007). 

 Ao  longo  de  todo  o  período  de  desenvolvimento  do  horto  realizamos,  também,  atividades  de  observação 
 fenomenológica  do  desenvolvimento  das  plantas,  ritmos  cósmicos  e  aplicação  de  preparados  biodinâmicos. 
 Esse  conjunto  de  ações  resultou  na  construção  de  uma  agenda  semanal  e  regular  de  educação  em  saúde  com 
 participação  da  comunidade  para  intervenção  no  território  a  partir  de  um  enfoque  de  cuidado  integral  à  saúde. 
 Nos  espaços  de  plantio  agroflorestal,  a  presença  permanente  de  usuários  e  profissionais  de  saúde  possibilitou 
 o  desenvolvimento  de  práticas  saudáveis,  acolhimento  e  atenção  psicossocial  em  rede  para  pacientes  de  saúde 
 mental,  ações  de  combate  à  criadouros  de  vetores  de  zoonoses,  melhoria  da  ambiência  da  unidade  básica  de 
 saúde,  prevenção  do  absenteísmo  de  servidores  e  uma  maior  adesão  terapêutica  dos  pacientes  crônicos.  Por 
 meio  de  debates  sobre  o  uso  correto  da  terra  no  contexto  da  tragédia  dos  bens  comuns,  foram  promovidas 
 estratégias  de  cooperação  entre  gestores,  profissionais  de  saúde  e  usuários  do  SUS,  além  de  introduções  no 
 campo  da  cultura  de  paz,  autonomia,  vigilância  sanitária,  competência  cultural,  repartição  de  recursos 
 genéticos e uso sustentável da biodiversidade para a saúde das comunidades. 

 O  consórcio  de  plantas  criado  na  área  contou  com  mais  de  oitenta  espécies  medicinais  exóticas  e  nativas, 
 plantas  alimentícias  não  convencionais,  plantas  melitófilas  e  adubação  verde.  Entre  as  muitas  espécies 
 cultivadas  estão:  Alecrim,  Alecrim  Pimenta,  Alevante,  Arruda,  Anador,  Arnica,  Artemisia,  Babosa,  Bálsamo, 
 Barbatimão,  Cana  do  Brejo,  Canela,  Cavalinha,  Carqueja,  Colônia,  Confrei,  Copaíba,  Crajiru,  Erva  baleeira, 
 Espinheira  Santa,  Estragão,  Eucalipto  Citrodora,  Funcho,  Hortelã-Grosso,  Hortelã-Pimenta,  Ipê-roxo,  Jatobá, 
 Jurubeba,  Laranja-amarga,  Lavanda,  Malvarisco,  Malva  cheirosa,  Melissa,  Menta  Piperita,  Mil  folhas,  Mirra, 
 Mulungu,  Orégano,  Palma  Rosa,  Patchouli,  Pau  Ferro,  Pimenta  Rosa,  Poejo,  Sabugueiro,  Salsinha,  Salvia 
 branca,  Romã,  Vinagreira,  Terramicina,  Tomilho.  Foram  utilizadas  essas  espécies  acrescidas  das  muvucas  de 
 sementes e ao todo já superamos os seiscentos indivíduos. 

 As  plantas  foram  cultivadas  de  modo  adensado,  segundo  planejamento  sucessional  e  considerando  seus 



 estratos  e  finalidades  terapêuticas.  A  produção  do  horto  gerou  plantas  para  preparações  alcoólicas,  extração  de 
 derivados  terpênicos,  e  preparações  extemporâneas  a  partir  da  planta  fresca.  Em  25  de  outubro  de  2019  foi 
 realizada  a  primeira  destilação  pública  de  óleos  essenciais  no  SUS,  com  ampla  participação  popular,  a  partir 
 de  Melaleuca  alternifólia,  que  é  uma  das  espécies  implantadas  nos  canteiros.  Como  resultado  do  evento  foi 
 destinada  emenda  parlamentar  para  Especialização  em  Cultivo  Biodinâmico  de  Plantas  Medicinais  em 
 Agroflorestas  na  Promoção  de  Territórios  Saudáveis  e  Sustentáveis  no  DF,  realizada  em  parceria  entre  SES- 
 DF  e  Fiocruz-Brasília.  Houve,  ainda,  a  deliberação  N°  03  do  Colegiado  de  Gestão,  de  30  de  março  de  2020, 
 que  aprovou  o  “Projeto  Gestão  Sustentável  no  Cultivo  Agroflorestal  Biodinâmico  de  Plantas  Medicinais  e  na 
 Produção de Fitoterápicos da SES/DF”. (DODF 73, 2020). 

 A  partir  de  abril  de  2020  as  atividades  foram  suspensas  pela  contingência  da  COVID  19,  mas  entre  setembro 
 de  2018  e  março  de  2020  o  projeto  recebeu  mais  de  1.000  visitantes,  como:  profissionais,  pesquisadores, 
 gestores,  acadêmicos  e  principalmente  a  comunidade  local.  Em  2020  houve  uma  tentativa  da  retirada  da 
 agrofloresta  e  as  espécies  vegetais  e  plantas  nativas  foram  removidas  juntamente  com  o  solo,  porém  a 
 comunidade  se  manifestou  com  centenas  de  reclamações  e,  após  um  ano  da  agressão  ao  horto,  a  retomada  das 
 atividades  coletivas  com  distanciamento  social  permitiu  que  parte  da  área  cultivada  fosse  reimplantada  e 
 ampliada. 

 O  projeto  considera  utilizar  as  plantas  para  produção  de  Insumos  Farmacêuticos  Ativos  Vegetais  para 
 utilização  no  contexto  da  Política  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos  e  atualmente  a  Referência 
 Técnica  em  Fitoterapia  da  SES/DF,  juntamente  com  a  chácara  Bindu  ,  a  Fiocruz  Brasília  e  o  Laboratório  de 
 Práticas  Alternativas,  Integrativas  e  Complementares  (LAPACIS/Unicamp)  estão  articulando  uma  rede  de 
 mais vinte unidades de cultivo de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos. 





 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Considerando  a  tripla  carga  de  doenças  (Infecciosas,  crônicas  e  degenerativas  e  causas  externas)  e  a  transição 
 epidemiológica  (envelhecimento  médio  da  população  brasileira),  as  zoonoses,  especialmente  dengue,  outras 
 arboviroses  e  COVID19,  a  alta  prevalência  de  depressão  e  isolamento  social,  o  alto  custo  e  a  baixa  adesão  e 
 efetividade  de  intervenções  em  saúde,  a  poluição  e  produção  de  resíduos,  o  mal  uso  da  terra  e  da  água  e  o 
 aquecimento global, são cada vez mais percebidos pelas pessoas e estão cada vez mais presentes no cotidiano. 

 Considerando,  ainda,  que  em  2016,  a  doença  isquêmica  cardíaca  foi  a  principal  causa  de  anos  de  vida 
 perdidos,  seguida  pela  violência  interpessoal  e  violência  no  trânsito,  mas  quando  dividimos  esses  dados  por 
 gênero  vemos  que  em  homens  a  primeira  causa  de  morte  foi  a  violência  interpessoal  (Lancet,  2018),  revela-se 
 que a principal causa de morte de brasileiros é cada vez mais devida ao comportamento e não às doenças. 

 Considerando,  também,  as  necessidades  de  transições  no  modelo  de  cuidado,  desde  uma  medicina  biomédica 
 e  centrada  na  atenção  individual  para  o  cuidado  das  pessoas,  orientado  para  o  cuidado  das  coletividades  e  a 
 relação  da  coletividade  com  seus  territórios  são  uma  necessidade  atual.  O  alto  custo  das  medidas  da  área  da 
 saúde  baseadas  apenas  na  biomedicina  afetam  o  sucesso  no  cuidado  às  pessoas  uma  vez  que  diminui  o  acesso 
 e, portanto, a adesão e eficácia das ações. 

 Considerando,  por  fim,  que  nunca  houve  tanto  conhecimento,  recursos  e  informações  disponíveis  para  o 
 cuidado,  porém  nunca  as  pessoas  se  sentiram  tão  inseguras  e  mal  cuidadas.  Compreendemos  que  diferentes 
 práticas  têm  sido  implementadas  para  ampliar  a  capacidade  de  cuidado  e  autonomia  das  pessoas  com  os 
 recursos  disponíveis,  bem  como  para  estimular  o  cuidado  das  individualidades  nas  coletividades  conscientes 
 da cooperação fraterna. 

 Assim,  levando  em  consideração  todos  esses  condicionantes  sociais  destacamos  que  nossa  ação  produziu  os 
 seguintes resultados significativos: 

 -  participação de mais de mil pessoas nos mutirões e atividades educativas nos dois primeiros anos do horto; 

 -  área inicial implantada e reimplantação um ano após sua destruição com cerca de 500m  2  ; 

 -  execução da primeira destilação publica de óleo essenciais do Sistema Único de Saúde em 2019; 

 -  realização de dez palestras com temas que promoveram o encontro da Agroecologia da Agricultura 
 Biodinâmica e o desenvolvimento humano saudável; 



 -  criação do modelo aprovado e publicado no Diário Oficial do DF; 

 -  replicação da criação do horto na Especialização em Cultivo Biodinâmico de Plantas Medicinais em 
 Agroflorestas na Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis no DF; 

 -  articulação  entre  a  Secretária  Estadual  de  Saúde  do  DF,  Escola  de  Governo  da  FIOCRUZ  Brasília  e  o 
 Laboratório  de  Práticas  Alternativas,  Integrativas  e  Complementares  (Faculdade  de  Ciências  Médicas, 
 Unicamp); 

 -  articulação  entre  Associação  Amigos  da  Floresta,  Sítio  das  Melaleucas,  Chácara  Bindu,  Mutirão 
 Agroflorestal,  Chácara  Bindu  e  Associaçao  Brasileira  de  Medicina  Antroposófica  Seçao  DF  para  execução 
 das atividades Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmico do Lago Norte; 

 -  articulação  entre  a  Secretária  Estadual  de  Saúde  do  DF  com  outras  pastas  do  Governo  do  Distrito 
 Federal:  a  Companhia  Urbanizadora  da  Nova  Capital  (NOVACAP)  e  Empresa  de  Assistência  e  Extensão 
 Rural do Distrito Federal (EMATER – DF); 

 -  continuidade  nos  próximos  24  meses  com  o  projeto  de  implantação  de  uma  Rede  de  Hortos 
 Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (HAMB) para a promoção da saúde no DF; 

 -  inclusão da comunidade em um processo regular e sistemático de cuidado de uma área pública; 

 -  desenvolvimento  de  técnicas  de  cultivo  no  SUS  que  dialogam  com  os  princípios  agroflorestais  em 
 um  modelo  Biodinâmico,  que  pode  trazer  respostas  para  os  limites  do  formato  do  Programa  Farmácias  Vivas 
 na integração com a comunidade e com a Atenção Primária à Saúde; 

 -  desenvolvimento  de  uma  modalidade  extensível  a  outros  níveis  de  cuidado  como  unidades 
 especializadas  (Centros  de  Apoio  Psicossocial,  Casas  de  parto,  Unidade  de  Pronto  Atendimento  em  Saúde, 
 hospitais e outras); 

 -  estabelecimento  da  primeira  equipe  de  gestão  na  referência  técnica  distrital  de  fitoterapia  ligada  a 
 Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do DF; 

 -  base  para  educação  continuada  no  campo  de  cultivo  de  plantas  medicinais  na  Secretária  Estadual  de 
 Saúde do DF; 

 -  base  para  a  criação  um  programa  de  Fitoterapia  que  contemple  o  preconizado  pela  Política  Distrital 
 de Práticas Integrativas (PDPIS) no que tange às plantas medicinais; 

 -  desenvolvimento  de  diálogo  entre  as  equipes  da  Gerência  do  Componente  Básico  da  Diretoria  de 
 Assistência  Farmacêutica  e  da  Gerência  de  Práticas  Integrativas  da  Diretoria  de  Áreas  Estratégicas  da  Atenção 
 Primária,  ambas  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  do  DF  em  torno  do  fortalecimento  do  cultivo  de  plantas 
 medicinais; 

 -  articulação  para  continuidade  do  projeto  com  ampliação  para  um  total  de  20  Hortos  Agroflorestais 
 Medicinais Biodinâmicos em 2022; 

 -  elaboração  de  proposta  de  Relação  Nacional  de  Plantas  Medicinais  de  Interesse  ao  Sistema  Único  de 
 Saúde a serem cultivadas em futuros hortos; 

 -  Elaboração  de  lista  contendo  trinta  e  nove  unidades  dos  três  níveis  assistenciais  da  Secretária 
 Estadual de Saúde do DF interessadas em implantar a modalidade de cultivo; 

 -  Diálogo  institucional  para  promover  plantio  de  plantas  medicinais,  nativas  e  alimentícias  não 
 convencionais  (PANC)  nas  próximas  unidades  a  serem  planejadas  e  construídas  pela  Secretaria  Estadual  de 
 Saúde do DF. 
 -  produção  de  cinco  matérias  veiculadas  pela  mídia  televisiva,  três  pela  mídia  jornalística,  duas  pela 
 própria  Assessoria  de  Comunicação  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  do  DF  e  uma  pelo  canal  de  youtube  da 
 RedePICS com o tema do Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmico do Lago Norte; 



 -  Inclusão  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde  do  DF  no  coletivo  de  gestão  da  Política  de  Agricultura 
 Urbana do Distrito Federal; 

 -  Criação  de  grupo  de  discussão  coletiva  para  gestão  comunitária  das  atividades  do  Horto 
 Agroflorestal Medicinal Biodinâmico do Lago Norte; 

 -  Inclusão  da  Agroecologia,  Antroposofia,  Agricultura  Biodinâmica  e  uso  de  plantas  medicinais  como 
 temáticas  no  cenário  de  ensino  do  Lago  Norte  para  estagiários,  internos  e  residentes  lotados  na  Unidade 
 Básica de Saúde do Lago Norte; 

 -  Apresentação  do  Horto  Agroflorestal  Medicinal  Biodinâmico  do  Lago  Norte  na  Cúpula  Social  Pela 
 Ação Climática, em Santiago – Chile, no bojo da COP25 em dezembro/2019. 



 IMPACTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EXPERIMENTAIS 
 NO ÂMBITO ACADÊMICO EM SANTARÉM, PARÁ 

 Daniela Pauletto  1  , Lucieta Guerreiro Martorano  2  ,  Ádria Fernandes da Silva  3  , Verena 
 Santos de Sousa  4  , Thiago Gomes de Sousa Oliveira  4  , Neisiany Rebelo Pimentel  5 

 1  REDE BIONORTE/UFOPA - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia/Universidade Federal do Oeste do 
 Pará. E-mail:  daniela.pauletto@ufopa.edu.br 

 2  EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL/PPG REDE BIONORTE e PPGSND - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 
 Biotecnologia e Pós-graduação Doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento 

 3  INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
 4  UFPR - Universidade Federal do Paraná 
 5  UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará 

 Localização da atividade 

 Este  trabalho  busca  avaliar  os  impactos  gerados  a  comunidade  acadêmica  da  Universidade  Federal  do  Oeste 
 do  Pará  (UFOPA),  Campus  Santarém,  com  a  instalação  de  uma  base  de  campo  pelo  Grupo  de  Pesquisa  CEMI 
 (Centro  de  Estudos  em  Manejo  e  Sistemas  Florestais  Integrados).  A  área  tem  sido  ampliada  com  a  pretensão 
 de  servir  como  vitrine  para  a  comunidade  acadêmica  e  para  produtores  rurais  da  região,  proporcionando  um 
 espaço  para  realização  de  trabalhos  de  conclusão  de  curso,  experimentos  de  iniciação  científica  e  geração  de 
 produtos  acadêmicos  diversos  que  permitam  que  a  comunidade  universitária  tenha  contato  com  possíveis 
 cenários que irá encontrar em sua vida profissional. 

 O  campo  experimental  tem  como  principal  objetivo  a  inserção  de  unidades  agrossilviculturais  com 
 delineamento  que  permita  o  uso  para  ensino  e  pesquisa.  A  unidade  foi  instalada  na  Fazenda  Experimental  da 
 UFOPA,  nas  coordenadas  02º  24’  52"  S  e  54º  42’  36"  W,  no  município  de  Santarém,  no  Estado  do  Pará.  O 
 histórico  de  uso  da  área  inclui  atividade  pecuária  com  a  criação  de  bovinos  por  cerca  de  26  anos  (1980  a 
 2006),  com  posterior  pousio  durante  10  anos,  resultando  em  estabelecimento  de  vegetação  secundária,  antes 
 da  implantação  dos  projetos  do  grupo  de  pesquisa.  A  predominância  de  chuvas  é  no  primeiro  semestre  do  ano, 
 com altas temperaturas e umidade do ar durante todo o ano. 

 Assim,  esta  descrição  de  experiência  visa  entender  o  impacto  da  instalação  e  manutenção  de  sítios 
 experimentais  no  âmbito  acadêmico  para  mostrar  a  importância  do  fomento  para  o  manejo  e  inovação  em 
 sistemas agroflorestais. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 Atualmente  são  mantidas  áreas  experimentais  que  totalizam  aproximadamente  2,7  ha  de  plantios  florestais  e 
 agrícolas  com  predominância  de  cultivo  na  modalidade  silviagrícola.  Pretende-se  ampliar  a  área  para  3,9 
 hectares  instalando  novas  modalidades  de  pesquisa  e  extensão  no  intuito  de  servir  de  vitrine  em  ações  junto  a 
 produtores, dias de campo, troca de experiências com agricultores e extensionistas. 

 Os  primeiros  plantios  foram  realizados  em  março  de  2016  e  atualmente  são  cultivadas  16  espécies  em 
 sistemas  homogêneo  e  predominantemente  consorciado  no  local,  onde  destacam-se  espécies  com  uso  florestal 
 como  paricá  (  Schizolobium  amazonicum  ),  mogno  brasileiro  (  Swietenia  macrophylla  King  ),  ipê  amarelo 
 (  Handroanthus  serratifolius  )  teca  (  Tectona  grandis  ),  mogno  africano  (  Khaya  sp  ),  cumaru  (Dipteryx  sp),  pau- 
 rosa  (Aniba  roseadora),  pau  preto  (  Dalbergia  melanoxylon  ),  andiroba  (  Carapa  guianensis  ),  jatobá  (  Hymenaea 
 courbaril  ),  e  ainda  espécies  frutíferas  como  taperebá  (  Spondias  mombin  ),  pajurá  (  Couepia  bracteosa)  ,  acerola 
 (  Malpighia  emarginata  ),  ingá  xixica  (  Inga  heteraphylla  ),  ingá  de  metro  (  Inga  edulis  ),  castanha  da  Amazônia 
 (Be  rtoletia  excelsa  ),  cacau  (  Theobroma  cacao  ),  cupuaçu  (  Theobroma  grandifolium)  e  espécies  como 
 gliricidia  (  Gliricidia  sepium  )  .  D  estacam-se  ainda  espécies  com  ocorrência  natural  como  Pará-Pará  (  Jacaranda 
 copaia  ) murici (  Byrsonima crassifólia  ), babaçu (  Attalea speciosa  ) e goiaba (  Psidium guajava  ). 
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 Eventualmente,  conforme  disponibilidade  financeira  e  demanda  de  pesquisas,  são  inseridos  cultivos  agrícolas 
 de  ciclo  curto  como  milho  (  Zea  mays  ),  feijão  caupi  (  Vigna  unguiculata  )  e  macaxeira  (Manihot  esculenta). 
 Com  a  finalidade  de  sombreamento  temporário  ou  para  uso  como  adubação  verde  também  são  introduzidas, 
 de  modo  consorciado,  feijão-de-porco  (  Canavalia  ensiformis  ),  crotalária  (  Crotalária  juncea  ),  nabo  forrageiro 
 (  Raphanus  sativus  ),  mucuna  preta  (  Mucuna  pruriens  )  e  feijão  guandu  (  Cajanus  cajan  ).  Nesse  contexto,  área 
 experimental  comporta,  desta  forma,  diferentes  arranjos  com  distintas  idades  de  implantação  pois  todo  ano 
 são inseridas espécies no sistema. 

 Para  o  primeiro  experimento,  no  início  de  2016  foi  realizada  a  remoção  ou  corte  da  vegetação  para  instalação 
 dos  plantios,  com  utilização  de  tratores  e  demais  implementos  agrícolas.  O  primeiro  experimento  foi  instalado 
 em  quatro  blocos  de  50  x  50  m,  onde  foram  introduzidos  inicialmente  paricá,  mogno  brasileiro  e  ipê  amarelo. 
 Posteriormente  foi  inserido  banana  (  Musa  sp),  que  não  sobreviveu  no  local,  e  cultivos  agrícolas  anuais  nas 
 entrelinhas.  Em  cada  área  foram  dispostos  os  mesmos  arranjos  de  espécies  todos  distribuídos  a  cada  8,3 
 metros  entre  linhas  e  entre  plantas.  Os  plantios  posteriores  foram  introduzidos  a  cada  4  m,  na  linha  ou  na 
 entrelinha.  Esse  sistema  foi  conduzido  sob  duas  modalidades  de  manejo  sendo  semimecanizado  e 
 mecanizado. 

 Como  histórico  de  preparação  da  área,  para  o  primeiro  tratamento  (SMEC),  foi  conduzida  a  limpeza  de  área, 
 com  retirada  parcial  da  vegetação  secundária,  com  auxílio  de  motosserra  e  ferramentas  manuais  (foice  e 
 enxada),  sem  o  uso  de  queima  para  permanência  de  restos  da  limpeza  como  cobertura  do  solo.  O  segundo 
 regime,  mecanizado  (MEC),  foi  introduzido  após  a  remoção  total  da  vegetação,  utilizando-se  trator  com  garfo 
 enleirador e posterior gradagem. 

 Em  ambos  os  tratamentos,  não  houve  correção  de  solo.  As  adubações  consistiram  na  aplicação  de  adubo 
 orgânico  com  esterco  (100  kg  por  linhas  de  plantio),  em  SMEC,  e  adubo  químico  (NPK  9:28:20  -  cerca  de  20 
 g  por  planta),  no  MEC.  Estas  foram  realizados  apenas  no  plantio,  com  introdução  nas  covas  preparadas  para 
 as mudas florestais. 

 No  ano  de  2017  foram  introduzidos  cultivos  de  Teca  e  Mogno  africano  em  sistema  homogêneo  em 
 espaçamento  de  3  x  2  m.  Estes  plantios  são  eventualmente  consorciados  com  cultivos  agrícolas,  de  ciclo 
 curto,  para  fins  experimentais.  Também  em  2017  foi  introduzido  um  sistema  de  cultivos  em  faixas  ou  alley 
 crropping  com  as  espécies  ingá  xixica  e  gliricidia,  em  espaçamento  6  x  2  metros,  para  promoção  de  biomassa 
 de  leguminosas  para  adubação  verde  de  outros  cultivos.  Nesta  última  combinação  já  houve  interação  com 
 cultivo  de  macaxeira,  de  milho  e  atualmente,  foi  introduzido  cupuaçu  nas  entrelinhas.  Este  arranjo  passa  por 
 constantes operações de podas para fornecimento de biomassa a outros cultivos da área experimental. 

 Já  em  2021  foi  introduzido  o  cultivo  de  cumaru  em  espaçamento  6  x  3  m,  com  a  finalidade  de  produção  de 
 frutos,  consorciado  com  espécies  de  adubação  verde  (crotalária,  mucuna  preta  e  nabo  forrageiro).  Também 
 foram  implantadas  em  2021  as  plântulas  de  pau-rosa  que  foram  retiradas  de  plantios  de  mais  de  40  anos  em 
 áreas  administradas  pela  Universidade.  O  consórcio  nestas  áreas  inicialmente  é  feito  com  crotalária  e 
 posteriormente serão introduzidas outras espécies para prover sombreamento. 

 Resultados (obtidos ou esperados) 

 Aos  cinco  anos  de  implantação,  o  sistema  agroflorestal  experimental  tem  permitido  avanços  na  pesquisa  com 
 evidentes  desafios  desde  a  implementação,  perpassando  pelo  manejo  bem  pelas  estratégias  de  manutenção  e 
 condução.  Como  parte  integrante  dos  avanços  observados,  destaca-se  que  o  sistema,  além  de  proporcionar 
 experiências  tanto  de  manejo,  quanto  das  espécies,  gerou  trabalhos  científicos  que  possibilitaram  inferências 
 em  diversas  áreas  temáticas  com  destaque  para  as  avaliações  de  crescimento  e  sobrevivência  de  plantas, 
 análise  de  custos  de  implantação,  interações  ecológicas  e  produtividade.  Os  trabalhos  têm  evidenciado  que  a 
 modalidade  de  preparo,  condução  e  manejo  do  plantio  mostra-se  como  fator  de  influência  para  a 
 produtividade agroflorestal. 

 Estes  primeiros  anos  de  plantio  permitiram  que  fossem  geradas,  no  âmbito  de  formação  de  discentes  de 
 graduação,  30  trabalhos  acadêmicos  e  científicos  (concluídos  e  divulgados)  distribuídos  em  artigos,  capítulos, 
 resumos  e  conclusão  de  curso,  com  uma  produção  bem  diversificada  entre  os  anos.  Neste  período  (2016  a 
 2021)  destacaram-se  as  palavras  “agroflorestal”,  “espécies  florestais”  e  “crescimento”  como  as  mais  citadas 
 nos títulos dos trabalhos gerados. Em média quatro autores estiveram envolvidos nas publicações indicando 



 interação  e  envolvimento  de  pequenos  grupos  pois  a  maioria  das  atividades  realizadas  demandaram 
 monitoramento a longo prazo. 

 Para  que  os  trabalhos  fossem  realizados  na  Fazenda  Experimental  foi  necessário  a  captação  de  recursos  para 
 atender  as  demandas  de  instalação  e  monitoramento,  sendo  identificados  os  editais  de  fomento  à  pesquisa, 
 realizados pela UFOPA, como a principal estratégia para viabilizar os experimentos e plantios. 

 A  área  de  pesquisa  tem  se  consolidado  como  um  ambiente  de  ensino  onde  ocorrem  aulas  práticas,  dias  de 
 campo,  visitas  técnicas,  estágios  entre  outras  atividades  que  buscam  contemplar  a  demanda  de  pesquisas  e 
 contribuem  para  a  disseminação  de  conhecimentos  sob  múltiplas  percepções,  incentivando  a 
 interdisciplinaridade pois pode-se envolver diversas áreas no mesmo espaço. 

 No  que  tange  aos  desafios  menciona-se  o  de  gerar  e  poder  potencializar  formas  de  produção  agroflorestal  pois 
 há  grande  expectativa  na  funcionalidade  e  sustentabilidade  dos  SAFs.  No  entanto  os  campos  experimentais 
 acadêmicos  são  escassos.  O  fortalecimento  destes  ambientes  pode  promover  a  difundida  ideia  da 
 Universidade  conectada  e  interagindo  com  as  demandas  da  sociedade.  Ter  experiencias  agroflorestais  nos 
 Campus  poderá  ser  um  mais  um  elo  para  alcançar  a  tríplice  base  do  ensino-pesquisa  e  extensão,  além  de 
 permitir  atividades  didáticas  e  práticas  com  qualidade  e  possibilidade  de  monitoramento  das  mudanças,  em 
 longo espaço de tempo. 

 Além  da  geração  de  trabalhos  acadêmicos  já  manifestada  neste  relato  a  possibilidade  de  ter  material  vegetal  a 
 disposição  para  coleta  de  sementes,  de  estacas  para  propagação  e  de  madeira  para  inúmeras  finalidades  faz 
 com  que  a  abordagem  agroflorestal  fortaleça  também  a  silvicultura  e  outras  disciplinas  correlatas.  A 
 expetativa  de  produção  de  espécies  frutíferas  e  agrícolas  também  pode  fomentar  ou  alavancar  setores  ligados 
 a Biotecnologia e Agronomia de forma, a beneficiar diversos áreas na Universidade. 

 Considera-se  ainda  que  sendo  a  área  da  agrossilvicultura  envolta  em  ampla  gama  de  possibilidade  de 
 combinações,  arranjos  e  técnicas  se  torna  imprescindível,  que  ainda  em  meio  acadêmico,  seja  ofertado  a 
 comunidade  docente  e  estudantil  a  possibilidade  de  experimentação  acrescida  de  liberdade  e  autonomia  de 
 aplicação  de  diferentes  formas  de  manejo  e  intervenção,  visto  que,  em  áreas  privadas  nem  sempre  é  permitido 
 realizar  adequações.  Concretizar  os  resultados  da  implantação  de  plantios,  estabelecidos  de  forma  coletiva, 
 perpassando  por  diversas  turmas  e  grupos  envolvidos  fortalece  o  elo  com  a  Universidade  e  permite  um  maior 
 sentimento de pertencimento a este local de conhecimento e aprendizado. 
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 Localização da atividade 

 O  sistema  agroflorestal  foi  implementado  em  propriedade  agrícola  denominada:  “Sítio  Oiti”,  na  cidade  de 
 Lagoa  Seca  -  PB.  O  município  de  Lagoa  Seca  está  localizado  na  mesorregião  do  Agreste  Paraibano, 
 pertencente  à  microrregião  de  Campina  Grande  e  inserido  no  bioma  Caatinga  (IBGE,  2017).  O  clima  é 
 tropical  chuvoso  com  verão  seco,  em  que  a  estação  chuvosa  se  inicia  no  mês  de  fevereiro  com  término  em 
 setembro  (CPRM,  2005).  Segundo  o  último  censo  demográfico  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e 
 Estatística  (2011),  a  população  do  município  estava  em  torno  de  vinte  e  cinco  mil  habitantes,  em  que 
 aproximadamente  60%  residiam  na  zona  rural,  com  essência  na  agricultura  e  sua  atividade  estava  relacionada 
 à primária (SOUZA, 2015). 

 Em  todo  estado  da  Paraíba  a  agricultura  orgânica  de  base  familiar  é  crescente  ao  longo  dos  anos,  os 
 agricultores  adquiriram  mais  experiência  com  agriculturas  alternativa  (SILVA  et  al.,  2019),  tal  realidade 
 também  ocorre  em  Lagoa  Seca.  No  município  há  129  hectares  destinados  ao  sistema  agroflorestal  (IBGE, 
 2017).  A  propriedade  estudada  se  localiza  em  área  agrícola,  situada  a  2,3  km  da  BR  –  104  que  atravessa  o 
 município.  Na  qual  mora  uma  família  de  sete  pessoas  que  exercem  diversas  atividades,  tanto  em  ambiente 
 urbano  e  como  rural.  Na  propriedade  são  realizadas  as  atividades  de  criação  de  galinhas  de  capoeira, 
 fruticultura, cultivo de plantas medicinais e cultivo de roçado em sequeiro. 
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 Descrição do modelo produtivo 

 A  área  possuí  cerca  de  aproximadamente  5198  m2,  sendo  plantadas  várias  espécies  de  ciclo  curto,  médio  e 
 longo,  podendo-se  citar:  macaxeira,  caju,  feijão  guandu,  milho  Jaboatão,  tomate  cereja,  feijão  carioca,  fava, 
 maxixe,  quiabo,  moringa,  ipê  roxo,  cajá,  umbu,  feijão  de  porco,  bananeira,  barriguda,  mamão,  urucum, 
 abacate,  aroeira,  ipê  de  jardim,  gengibre,  manjericão,  goiaba,  jatobá,  tambor,  mulungu,  cúrcuma,  limão 
 galego,  pinha,  graviola,  açaí,  leucena,  gliricídia,  oiti,  capim  santo,  citronela,  couve,  brócolis  e  eucalipto.  As 
 espécies  foram  plantadas  considerando-se  seu  ciclo  e  necessidade  de  luz  ou  estrato  (Quadro  1),  de  acordo  com 
 Corrêa  Neto  et  al  (2016).  Por  exemplo,  espécies  de  ciclo  curto,  com  o  manjericão,  foram  plantadas  de 
 próximas  de  espécies  de  ciclo  longo,  como  o  cajueiro.  Apesar  de  ambas  as  espécies  possuírem  exigências 
 semelhantes  de  luminosidade,  o  manjericão  apresenta  um  ciclo  de  vida  muito  menor  do  que  o  cajueiro, 
 justificando-se,  portanto,  o  plantio  destas  espécies  próximas  umas  das  outras.  Buscou-se  com  este  tipo  de 
 arranjo  entre  as  espécies,  estabelecer-se  um  sistema  sucessional,  em  que  espécies  de  um  ciclo  menor  são 
 sucedidas  por  espécies  de  ciclo  maior  com  o  passar  do  tempo  na  agrofloresta.  A  gliricídia,  a  leucena  e  o 
 eucalipto  foram  espécies  cultivadas  para  poda,  a  fim  de  se  obter  biomassa  no  próprio  sistema  agroflorestal.  A 
 mão de obra utilizada para a implementação do sistema agroflorestal foi familiar. 



 Quadro1. Espécies cultivadas no sistema agroflorestal de acordo com o ciclo e o estrato. 

 Desta  forma,  foram  feitos  10  canteiros  agroflorestais  com  1,20  metros  de  largura  e  9  metros  de  comprimento  e 
 10  canteiros  de  3  metros  de  largura  e  9  metros  de  comprimento  para  o  plantio  de  milho  solteiro,  milho  com 
 feijão,  milho  com  fava,  paralelos  aos  canteiros  agroflorestais  (Figura  1).  Em  relação  aos  insumos  utilizou-se, 
 em todos os canteiros, esterco bovino, cinzas, calcário a lanço e biofertilizante produzido na propriedade. 



 Figura  1.  Marcação  dos  canteiros  da  agroflorestais  (ou  da  agrofloresta),  com  as  mudas  de  bananeiras  para 
 plantio e canteiros maiores para plantio de milho. 

 Nos  canteiros  maiores  será  plantado  capim  para  ser  utilizado  como  cobertura  morta  para  os  canteiros 
 agroflorestais  no  futuro.  Todos  os  canteiros  foram  construídos  perpendicularmente  ao  trajeto  do  sol,  conforme 
 orientado  por  Steenbock  e  Vezanni  (2017),  para  desta  forma  se  obter  maior  aproveitamento  da  luz  solar.  Um 
 corredor  principal  da  agrofloresta  possui  1  metro  de  largura,  e  os  demais  caminhos  0,5  metros.  Nos  canteiros 
 agroflorestais,  as  bananeiras  foram  plantadas  no  dia  10/maio/2021,  aos  2,  5  e  8  metros  (Figura  2),  em  berços 
 que  mediam  aproximadamente  50x50x50  centímetros.  Portanto,  o  espaçamento  entre  as  bananeiras  fora  de  3 
 metros  como  recomendado  por  Menezes  e  Galvão  (2004).  As  mudas  da  bananeira  foram  colhidas  do  tipo 
 “chifres”,  oriundos  das  matrizes  do  bananal  agroecológico  do  Campus  II  da  Universidade  Estadual  da  Paraíba. 
 Tais  mudas  tiveram  parte  do  pseudocaule  cortadas,  tendo-se  o  plantio  do  rizoma  realizado  de  acordo  com  as 
 instruções  de  Yana  e  Weinert  (2001).  Nos  berços  das  bananeiras  foram  colocados  12  litros  de  esterco  bovino  e 
 6 litros de cinza. 

 Figura 2. Berços para o cultivo das bananeiras. 

 Após  o  plantio  das  bananeiras,  foram  plantadas  as  mudas  que  estavam  em  sacos  de  polietileno,  como  o 
 oitizeiro.  Em  seguida  se  plantou  as  mudas  oriundas  da  sementeira  em  bandejas,  como  o  tomate  cereja  e  o 
 eucalipto.  Por  fim,  foram  plantadas  as  sementes,  os  rizomas,  as  estacas  e  as  manivas  de  macaxeira.  As 
 manivas  foram  plantadas  nas  bordas  dos  canteiros  agroflorestais,  no  sentido  do  comprimento,  posicionadas 
 45°  graus  em  relação  ao  chão,  para  “criar”  outras  plantas,  como  descrito  por  Miccolis  et  al.  (2016), 
 propiciando-se  sombra  para  as  demais  plantas.  Teve-se,  portanto,  o  plantio  de  várias  espécies  em  um  mesmo 
 espaço,  buscando-se  o  melhor  aproveitamento  da  área  possível  (Figura  3).  É  importante  acrescentar  ainda  que 
 um pouco de serragem foi utilizado nos canteiros agroflorestais. 



 Figura 2.Recorte do canteiro agroflorestal com macaxeira, quiabo, manjericão, feijão guandu e bananeira 

 RESULTADOS (OBTIDOS OU ESPERADOS) 

 Até  o  momento  não  houve  comercialização  de  produtos  oriundos  da  agrofloresta,  contudo  já  foram  colhidos 
 grãos, hortaliças e condimentares para a alimentação da família residente na propriedade. 

 Milho,  feijão  vagem,  feijão  carioca,  manjericão,  maxixe,  quiabo,  manjericão,  tomate  cereja,  couve,  são 
 exemplos  de  alimentos  colhidos  da  agrofloresta  para  alimentação  familiar.  Podemos  ainda  destacar  o 
 benefício  da  aplicação  de  temas  vistos  no  curso  de  Bacharelado  em  Agroecologia,  no  qual  os  autores  são 
 formados,  tais  como  a  importância  da  cobertura  morta  do  solo,  o  uso  e  implementação  de  sistemas 
 agroflorestais, dentre outros, foram aplicados na prática ao se implementar um sistema agroflorestal. 

 A  importância  da  implementação  de  um  sistema  agroflorestal  vem  crescendo  a  cada  dia  no  país.  Além  de 
 gerar  renda,  os  agricultores  são  valorizados,  é  possível  recuperar  áreas  degradadas,  conservar  a  biodiversidade 
 local,  proporcionar  segurança  alimentar,  sendo  capaz  de  regularizar  o  microclima  (OLIVEIRA  et  al.,  2018; 
 CRODA,  2019),  fazendo  assim  com  que  o  ambiente  permaneça  em  equilíbrio.  Em  busca  de  um  novo  modelo 
 de  produção  no  campo  brasileiro,  a  implementação  de  um  sistema  agroflorestal  é  fundamental  para  a  mudança 
 e  restauração  de  ecossistemas  (NUNES  e  SILVA,  2016).  A  prática  aproxima  o  conhecimento  adquirido  na 
 academia  e  é  capaz  de  criar  multiplicadores  de  um  novo  sistema  de  produção,  que  apresenta  desafios,  mas  que 
 são superados pelas vantagens e benefícios gerados em todos os seres inseridos no ambiente. 

 Um  grande  benefício  alcançado  fora  reflorestamento  de  parte  da  propriedade,  utilizando-se  para  tanto  várias 
 espécies  em  um  mesmo  local,  para  obtenção  de  alimento  e,  futuramente,  sementes  para  reflorestamento  em 
 outras áreas. 
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