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RESUMO 

 

O imperativo ao redor da sustentabilidade tem direcionado os estudos sobre uma 

diversidade de aspectos relacionados a agricultura em todo o mundo. No que se refere a 

produção cacaueira, esse mesmo movimento pode ser observado. São evidentes os 

impactos dos cultivos tropicais a pleno sol, que desprezam as florestas e os serviços 

ecossistêmicos por essas prestados. Nesse sentido, as agroflorestas de cacau, onde o 

cultivo é realizado sob a sombra das árvores, sistema tradicionalmente realizado nas 

regiões produtoras, são reafirmadas pelo seu potencial de aliar produção e conservação. 

Paralelamente, diferentes manejos e sistemas de uso do solo possuem relação direta com 

o estado deste e com a manutenção de sua matéria orgânica, elemento fundamental para 

a plena realização das funções do solo, para sua fertilidade e, em última instância, para a 

sustentabilidade agrícola. Esse é um aspecto pouco estudado na discussão sobre a 

produção sustentável de cacau. O objetivo deste trabalho é a análise do efeito dos 

diferentes níveis de sombreamento do cacau na dinâmica da matéria orgânica do solo. 

Para isso serão avaliados atributos químicos, biológicos e físicos. Será realizado o 

fracionamento da matéria orgânica do solo por diferentes métodos. Com os dados 

obtidos serão calculados: o estoque de carbono do solo, os índices de manejo de C e de 

humificação. Os resultados obtidos contribuirão para a elucidação dos processos 

ocorridos no interior do solo desses sistemas e para a proposição de usos adequados na 

produção de cacau do ponto de vista da sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Mata atlântica, cabruca, sistemas agroflorestais, serviços 

ecossistêmicos, índice de manejo do carbono, estoque de carbono do solo. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Os sistemas agroflorestais vêm sendo apontados como interessante ponto de 

encontro entre a manutenção da produtividade agrícola em níveis satisfatórios com a 

necessária conservação da biodiversidade e dos serviços ecológicos nos ecossistemas 

tropicais (CLOUGH et al., 2011). Nesse sentido, um dos temas de interesse é o efeito do 

sombreamento das arvores sobre diversos aspectos do ambiente (ex. biodiversidade, 

sequestro de carbono, fertilidade do solo, resistência à seca) e da produção (ex. 

rendimento, qualidade dos produtos, ataque de pragas, doenças) (TSCHARNTKE et al., 

2011).  

 A produção cacaueira é tradicionalmente realizada em sistemas agroflorestais 

(VAAST et al., 2016). Nas últimas décadas a monocultura tem adquirido relevância em 

função da imperatividade do mercado sobre a produção. Esse é um fator que favorece, a 

partir da década de 90, o aumento do número de pesquisas contrapondo e avaliando 



aspectos agronômicos nesses dois modelos produtivos (BLASER et al., 2017; 

WARTENBERG et al., 2017). 

A avaliação do impacto de sistemas de manejo sobre a fertilidade dos solos 

implica na identificação de indicadores que sejam sensíveis em captar mudanças, de 

preferência em curto prazo. A literatura aponta que a matéria orgânica do solo (MOS), 

por desempenhar funções-chaves no solo, seria um indicador adequado para avaliar o 

efeito de diferentes sistemas de uso e manejo do solo (DORAN & PARKIN, 1994; 

ROSCOE et al., 2006). De acordo com Dompieri et al. (2015) solos manejados de 

forma inadequada sofrem perda da fertilidade, com destaque para significativa redução 

nos níveis do carbono (C) orgânico do solo, comprometendo os serviços ecossistemas 

fornecidos pelo solo ( PARRON et al., 2015). 

 Altos valores de C são encontrados em solos de mata, não coincidentemente, 

onde se faz presente uma diversidade de espécies arbóreas. A mesma implica em aporte 

denso e complexo de resíduos ao solo, o que favorece a MO (CUNHA et al. 2010) e, em 

última análise, os processos do solo diretamente relacionado a uma condição favorável 

para as raízes dos vegetais – boa infiltração de água, agregação, atividade biológica 

associada a mineralização dos nutrientes, manutenção da capacidade de troca catiônica 

(CTC), favorecimento de organismos benéficos etc (SILVA E MENDONÇA 2007). Na 

medida em que o sistema original é alterado o são também todos esses aspectos, em 

função do impacto no ciclo do C, e, em consequência, na manutenção da MOS 

(BALOTA et al., 2015).  

 O papel da MO para a fertilidade do solo é amplamente reconhecido. Nos 

trópicos, por sua particularidade, a fertilidade da terra depende quase que inteiramente 

da MO. Assim, diminuição dos rendimentos agrícolas associa-se a perda de MOS, que 

por sua vez está associada manejos inadequados (SILVA E MENDONÇA 2007).  

 É objeto desse trabalho a medição da alteração na MOS como efeito de 

diferentes sistemas de cultivo de cacau e seu reflexo na funcionalidade agrícola e 

ecológica desses mesmos sistemas. Espera-se que os maiores níveis de sombreamento 

do cacau apresentem resultados mais aproximados com a mata em termos de dinâmica 

da MO e, consequentemente, fertilidade do solo, afirmando o potencial desses sistemas 

no que se refere a sustentabilidade agrícola.  

 



OBJETIVOS  

 

Objetivo geral 

Avaliar o efeito dos níveis de sombreamento vegetal na dinâmica da matéria 

orgânica do solo em diferentes sistemas de produção de cacau no Sul da Bahia, 

relacionando-os com a produtividade de cacau no sítio.  

 

Objetivos específicos 

Avaliar o impacto do gradiente de sombreamento nas frações da matéria 

orgânica do solo. 

Avaliar o estoque de carbono do solo nos diferentes níveis de sombreamento. 

Avaliar o índice de manejo do carbono nos diferentes níveis de sombreamento 

Determinar o teor da biomassa microbiana nos diferentes níveis de 

sombreamento 

Determinar a respirometria da biomassa microbiana nos diferentes níveis de 

sombreamento 

Relacionar as variáveis de solo com a produtividade (ton de cacau/hectare) 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Sul da Bahia é reconhecido por abrigar uma porção especial do bioma Mata 

Atlântica, comportando uma diversidade de espécies notável e sendo considerado um 

dos 35 Hotspots mundiais (MARTINI et al., 2007). É sabido, no entanto, que esse 

bioma é alvo de forte e antiga ação antrópica, ampliado nas últimas décadas pela 

expansão do modelo agrícola convencional (TABARELLI et al., 2010). Por 

conseguinte, o cenário atual da Mata Atlântica é pouco favorável a manutenção de suas 

espécies, sendo possível falar em erosão geral da biodiversidade local (RIBEIRO et al., 

2011). Dessa maneira, uma variedade de processos de interesse humano, dentre eles a 

estocagem de carbono, a produção frutífera e a manutenção de espécies madeireiras, 

estão igualmente ameaçadas (BENCHIMOL et al., 2017; PESSOA et al. 2017). 

Dentre as proposições mais correntes a contrapor o cenário narrado, 

especialmente à agricultura, está o que preza pela manutenção e desenvolvimento dos 

plantios sombreados, das agroflorestas. A constatação das possibilidades relacionadas a 



esses sistemas vem sendo debatidas e investigadas para as regiões tropicais por 

equacionar as necessidades de conservação e de produção agrícola (CEZAR et al., 

2015). No Sul da Bahia as agroflorestas de cacau (Theobromacacao) – chamadas 

cabrucas – ocupam extensão significativa. Ao lado dos remanescentes florestais esses 

sistemas mantêm uma diversidade de espécies considerável (SCHROTH & HARVEY, 

2007). O fenômeno relativamente recente de renúncia da tradicional produção 

sombreada em favor do rendimento estrito através da monocultura reduziu esses 

benefícios ao longo da paisagem e intensificou a pressão sobre a biodiversidade 

(TABARELLI et al., 2010).  

Os impactos desse processo vêm sendo evidenciados por meio de pesquisas que 

tomam como variáveis chave aspectos ecológicos e agronômicos dos sistemas 

produtivos (JADÁN et al., 2015; WARTENBERG et al., 2017). Não há dúvidas de que 

a manutenção da cabruca preserva algum nível de biodiversidade e favorece os serviços 

ecológicos a depender do gradiente de sombra em comparação com o monocultivo de 

cacau (TSCHARNTKE et al., 2011; ANDRES et al., 2016).  

O cerne da discussão atualmente encontra-se sobre a variável rendimento, não 

existindo suficiente consonância de resultados para afirmar uma relação geral entre essa 

variável e o sombreamento (BLASER et al., 2017; WARTENBERG et al., 2017). 

Sabe-se da associação existente entre matéria orgânica e resultados agrícolas. O 

envolvimento daquela em processos físicos, químicos e biológicos é decisivo, tanto que, 

na degradação do solo, o ponto de partida é a perda de matéria orgânica, que em seguida 

gera uma reação em cadeia no sistema como um todo (ROSCOE, BODDEY & 

SALTON, 2006). Sua importância é reconhecida pelos agricultores desde a antiguidade. 

Através do manejo da MOS e, consequentemente, da manutenção da fertilidade do solo, 

os agricultores asiáticos foram capazes de cultivar o mesmo campo por até 40 mil anos 

(LAL, 2014). 

Nos solos tropicais, em função dos baixos teores de nutrientes e CTC, o papel 

desempenhado pela matéria orgânica é central e sua relação com a fertilidade é direta 

(FRANKO & MERBACH, 2017). Mesmo com uma pequena participação no volume 

total do solo, a matéria orgânica é um componente fundamental para a sustentabilidade 

de ecossistemas nativos e manejados.  

Devido a essa importância, vários trabalhos têm buscado determinar as 



alterações nas frações do C do solo na mudança de áreas com vegetação nativas para 

agrícolas e também em relação aos diferentes sistemas de uso e manejo do solo 

(FERREIRA et al., 2007; CARNEIRO et al., 2008; SÁ & LAL, 2009; CARNEIRO et 

al., 2009). Assim é importante compreender que o tipo de solo, profundidade, clima, 

bioma e, principalmente, uso e manejo da terra vão influenciar nos estoques de C no 

solo, refletindo nos diferentes serviços ambientais proporcionado pelo solo, por 

exemplo, redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas, ciclagem dos 

nutrientes e produção de alimentos (PERRON et al., 2015).  

Os sistemas de manejos do solo, principalmente aquele mais convencional, 

respondem pela degradação ambiental visualizada a médio e longo prazo. Na agricultura 

moderna tem-se o exemplo mais nítido de uso de solo cujas práticas são prejudiciais 

para a matéria orgânica, impedindo seu acúmulo e manutenção (LAL, 2015). A 

observação desse tipo de impacto levou ao direcionamento das pesquisas no sentido de 

orientar manejos e usos agrícolas adequados, ou seja, que favoreçam a MOS visando 

evitar a degradação dos ecossistemas (BALOTA et al., 2004). 

Um dos focos de pesquisa em relação ao impacto de sistemas agrícolas na C 

orgânico do solo é o estudo da dinâmica da MOS através de seu fracionamento 

(BARRETO et al., 2008). Os parâmetros de fertilidade normalmente utilizados apenas 

consideram a MOS por meio do carbono orgânico total (COT). Essa variável é limitada 

no que se refere ao entendimento da dinâmica de um elemento tão essencial no interior 

do solo utilizado para a agricultura (SILVA et al., 2011). A elucidação dos efeitos dos 

diferentes usos e manejos sobre o solo, e mais especificamente, sobre a MOS, só são 

suficientemente alcançados por meio do estudo de sua dinâmica (BARRÉ et al., 2010). 

Através desta os impactos a curto, médio e longo prazo fica mais claros, permitindo 

proposições mais fundamentadas. 

 De acordo com Cambardella e Eliott (1992), a busca por sistemas de manejo 

menos impactantes e mais sustentável ambientalmente, ou seja, mais conservacionistas, 

dependerá primeiramente do entendimento de como as frações da MOS são modificadas 

pelas diferentes formas de uso e manejo do solo.  

Nesse sentido, o estudo da dinâmica da MOS em sistemas cabruca é útil para a 

discussão sobre a sustentabilidade desse modelo produtivo por tangenciar as dimensões 

produtiva – relação com a fertilidade do solo, consequentemente, com a produtividade 



agrícola – e conservacionista – correspondência com a manutenção da biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos – do tema. Os resultados esperados visam reforçar os 

fundamentos da tese que preza pela manutenção da cabruca em detrimento das 

produções a sol baseadas no produtivismo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização das áreas de estudo 

O presente estudo será desenvolvido na região cacaueira do sul da Bahia que se 

localiza em um trecho de cerca de 30 km a oeste a partir da costa ao longo da faixa entre 

13
0
00’N e 18

0
15’S, cobrindo uma área de 91.819 km

2
. É uma região que ainda 

apresenta uma quantidade significativa de remanescentes da Mata Atlântica no que se 

refere a região nordeste do Brasil (Sambuichi et al., 2012), sendo considerada um 

Hotspot devido ao alto endemismo de espécies vegetais (Martini et al., 2007). O sistema 

cabruca, que consiste em plantação de cacau consorciada com vegetal nativa, ou seja, 

sistema agroflorestal, é considerado o principal sistema de uso da terra na região, que é 

composto também por fragmentos florestais, vegetação sucessional, pastagens entre 

outras formas de uso do solo (Sambuichi et al., 2012). O clima na área de estudo é 

caracterizado como tropical, quente e úmido, do tipo Af de acordo com o sistema de 

classificação de Kopeppen, sendo que a estação seca não é bem definida.  A temperatura 

média anual varia de 22 a 25 °C, e a pluviosidade média anual é superior a 1.224 mm, 

podendo atingir mais de 2.000 mm nas áreas mais chuvosas. Está localizado a altitude 

que variam a cerca de 600 m ao nível do mar. 

Para realização deste estudo serão selecionadas áreas sob sistema cabruca com 

diferentes níveis de sombreamento, resultados dos diferentes tipos de manejo no cultivo. 

Essas áreas serão selecionadasentre 80 fazendas ao longo da região do cacau, as quais 

serão objeto de estudo do projeto piloto “Serrapilheira”, no qual este trabalho estará 

inserido. 

Com intuito de obter informação a respeito da produtividade e histórico e 

manejo de uso das áreas estudadas, será aplicado questionário semi-estruturado ao 

proprietário/responsável de cada fazenda. 

 



Amostragem do solo 

As coletas de solo serão realizadas nas estações seca e chuvosa em sistema de 

parcelas de 20 m x 20 m, em cada área. As amostras serão coletadas em pontos com 

distância de 4 m entre si no sentido do comprimento e 5 m do sentido da largura. Cada 

parcela será constituída de quatro linhas no sentido do comprimento. Para a coleta das 

amostras deformadas, em cada linha serão coletadas cinco amostras simples para 

formação de uma amostra composta, resultando em quatro amostras compostas, ou seja, 

4 pseudorepetições para cada área. Serão coletadas 5 amostras indeformadas em cada 

linha totalizando 20 amostras indeformadas por área. Amostras de torrões serão 

coletadas para análises de estabilidade de agregados. A amostragem do solo será 

realizada em mini trincheira, feita com auxílio de enxada e pá de mão. Serão amostradas 

as camadas de 0 a 0,5, 0,5 a 0,20 e 0,20 a 0, 40 m. A coleta das amostras deformadas 

será feito com auxílio de uma trena, faca e pá de mão. Para a coleta das amostras 

indeformadas serão utilizados cilindro metálico de volume conhecido. As amostras 

compostas serão acondicionadas em sacos plásticos, etiquetadas e armazenadas em 

caixa de isopor com gelo para o deslocamento até o laboratório de microbiologia do 

solo da Embrapa Mandioca e Fruticultura, onde serão mantidas em câmara fria até a 

realização das análises. 

 

Análise do solo 

As análises do solo serão realizadas em parceria com a Embrapa Mandioca e 

Fruticultura (Cruz das Almas, BA), nos laboratórios de Física do Solo, Solos e Nutrição 

de Plantas e Microbiologia do Solo da referida instituição. Para as análises químicas e 

físicas realizadas com as amostras deformadas será utilizada terra fina seca ao ar 

(TFSA) eas amostras de solo serão peneiradas com tamis de abertura da malha de 2 mm 

de diâmetro. Para as análises microbiológicas as amostras que foram armazenadas em 

câmara fria imediatamente após a coleta não serão processadas. 

 

Análises físicas do solo 

A determinação da umidade, densidade do solo, granulometria, agregados e 

porosidade serão feitos de acordo com os métodos proposto por Donagema et al.(2011). 

O teor de argila será obtido pelo método da pipeta utilizando como dispersante NaOH 

0,1M. As frações areia grossa e areia fina serão obtidas por peneiramento e o silte pela 



diferença entre os teores de argila e areia. A umidade será obtida pelo método 

gravimétrico. A densidade do solo (Ds) pelo método do cilindro. A determinação da 

estabilidade dos agregados será realizada por meio da tamisação por via úmida. Para as 

determinações da densidade do solo (Ds), macroporosidade (MaP) e microporosidade 

(MiP), volume total de poros (VTP) e umidade gravimétrica (Ug), as amostras de anéis 

volumétricos serão saturadas por meio da elevação gradual de uma lâmina de água 

numa bandeja plástica. Após a saturação as amostras serão pesadas e levadas à mesa de 

tensão para determinação da MiP, sendo submetidas a uma tensão de 0,006 Mpa. 

 

Análises químicas do solo  

A caracterização química do solo será realizada por meio da determinação do pH 

em água, teores de Ca
+2

, Mg
2+

, Al
3+

, Na
+
, K

+
, P e H+Al (DONAGEMA et al., 2011). Os 

teores de Ca
2+

, Mg
2+

 e Al trocáveis serão extraídos com KCl 1 mol L
-1

 e determinados 

por espectrofotometria de absorção atômica. A extração do Na, K e P será realizada por 

Mehlich-1, sendo a leitura do Na e K por fotometria de chama e do P por colorimetria. 

O H+Al será extraído em solução tamponada (pH 7,0) de acetato de cálcio 1 mol L
-1 

e 

determinado por titulometria. Com essas análises será possível calcular a soma de bases 

(SB) e a capacidade de troca catiônica (CTC).  

O teor de carbono orgânico total (COT) do solo será quantificado por oxidação 

via úmida da matéria orgânica utilizando K2Cr2O7 0,667 mol L
-1

 em meio sulfúrico sem 

aquecimento externo (WALKLEY &BLACK, 1934). A dosagem do C será determinada 

por colorimetria, utilizando filtro de transmissão máxima de 650 nm, conforme método 

descrito por Cantarella et al. (2001). 

O nitrogênio total (NT) será quantificado por meio de digestão sulfúrica, seguida 

de destilação Kjeldahl, conforme método descrito por Tedesco et al. (1995).  

O fracionamento físico granulométrico será realizado segundo método de 

Cambardella& Elliot (1992) modificado. O teor de C orgânico associado aos minerais 

(COAm) silte+argila serão calculados pela diferença entre os teores de COT e COP. O 

conteúdo de matéria orgânica leve (MOL) do solo será determinada pelo método 

densimétrico de acordo com Mendonça & Matos (2005), adaptado de Sohiet al. (2001). 

A extração e fracionamento químico das frações ácidos húmicos (AH), ácidosfúlvicos 

(AF) e humina (HUM) serão realizados de acordo com a metodologia sugerida pela 



Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas – IHSS, descrita por Mendonça & 

Matos (2005) e adaptada de Swift (1996). Essa metodologia é caracterizada pela técnica 

da solubilidade diferencial em meio ácido ou alcalino, das frações citadas. Com teores 

de C nas frações húmicas será calculado o índice (IH) que avalia o grau de evolução da 

MOS, como sendo: (AF+AH+HUM)/COT,de acordo com Canellas& Santos (2005). 

Com base na análise das frações lábeis e não lábeis do C orgânico do solo, nesse 

estudo consideradas como sendo COP e o COAm, respectivamente, será calculado o 

índice de manejo de carbono (IMC) de acordo com Dieckow et al. (2005). Inicialmente 

será calculado o índice de estoque de carbono (IEC) (equação 1) e a labilidade do 

carbono (L) (equação 2), a qual permitiu a estimativa do índice de labilidade de carbono 

(ILC) (equação 3). A partir do IEC e ILC foi calculado o IMC expresso em percentagem 

(equação 4). O solo da mata nativa será considerado como área referência. 

 

𝑰𝑬𝑪 =
𝐂𝐎𝐓𝐭𝐫𝐚𝐭

𝐂𝐎𝐓𝐫𝐞𝐟
                                                                                                     (1) 

Onde: 

IEC = Índice de estoque de carbono; 

COT trat = Teor de carbono orgânico total do tratamento (g kg 
-1

);  

COT ref = Teor de carbono orgânico total da área referência (g kg 
-1

). 

 

𝑳 =
𝐂𝐋

𝐂𝐍𝐋
                                                                                                               (2) 

Onde: 

L = Labilidade do carbono; 

CL = Teor de carbono orgânico particulado (g kg 
-1

); 

CNL = Teor de carbono orgânico associado aos minerais (g kg 
-1

). 

 

𝑰𝑳𝑪 =
𝐋𝐭𝐫𝐚𝐭

𝐋𝐫𝐞𝐟
                                                                                                         (3) 

Onde: 

ILC= Índice de labilidade do carbono; 

L trat =Labilidade do carbono do tratamento; 

L ref = Labilidade do carbono da área de referência. 

 



IMC= IEC x ILC x 100                                                                                        (4) 

Onde: 

IMC = Índice de manejo do carbono (%); 

IEC = Índice de estoque de carbono; 

ILC= Índice de labilidade de carbono. 

 

O IMC será utilizado para avaliar o efeito do manejo sobre a recuperação dos 

teores de C orgânico do solo. Na área de referência o IMC será considerado como 100, 

portanto, valores de IMC nas áreas manejadas acima ou abaixo da área de referência 

significam, respectivamente, ganhos ou perdas no potencial de armazenagem de 

carbono e na qualidade do solo (BLAIR et al., 1995; DIECKOW et al., 2005; VIEIRA 

et al., 2007). 

Estoque de carbono do solo será determinado de acordo com Cunha et al., 2017.  

 

𝐄𝐂𝐒 = 𝐃𝐬𝒙𝒉𝒙𝑪𝑶                                                                                             (5) 

Onde:  

EC = Estoque de carbono (Mg ha-1); 

Ds = Densidade do solo (Mg m-3);  

H = Espessura da camada de solo amostrada (cm);  

CO= Teor de C (%). 

 

Análises biológicas 

Para determinação do C da biomassa microbiana (Cmic) será utilizado o método 

da fumigação-extração, proposto por Vance et al. (1987) modificado. A respiração basal 

do solo, que representa a quantidade de C-CO2 liberada por unidade de tempo, será 

realizada segundo a metodologia proposta por Andersom (1982) adaptada. 

Com os dados da biomassa microbiana e respiração basal do solo será calculado 

o quociente metabólico, que representa a quantidade de C-CO2 liberada em determinado 

tempo por unidade de C microbiano (ANDERSON & DOMSCH, 1985), conforme a 

equação:  

 



𝒒𝐂𝐎𝟐 =
𝑪−𝑪𝑶𝟐

𝐂𝐦𝐢𝐜
𝒙𝟏𝟎𝟎                                                                                        (6) 

Onde: 

qCO2 = Quociente metabólico (mg CO2 mg
-1

Cmic dia
-1

x100);  

C-CO2 = Respiração basal do solo (mg CO2 kg
-1

 solo dia
-1

);  

Cmic = Teor de C microbiano (mg kg
-1

). 

 

Com os dados da biomassa microbiana e carbono orgânico total será calculado o 

quociente microbiano (qMic), determinado segundo Anderson&Domsch (1989), 

conforme a equação:  

 

𝒒𝑴𝑰𝑪 =
𝐂𝐦𝐢𝐜

𝐂𝐎𝐓
𝒙𝟏𝟎𝟎                                                                                            (7) 

Onde: 

qMic = Quociente microbiano (%); 

Cmic = Teor de C microbiano (mg kg
-1

); 

COT = Teor de carbono orgânico total do solo (g kg 
-1

). 

 

 Análises estatísticas 

Os dados serão submetidos técnicas de análise multivariada. Será realizado 

análises de agrupamento (Cluster analysis) pelo método de agrupamento de UPGMA 

(UnweightedPair-GroupMeansAverage), com o objetivo de verificar as similaridades 

entre as variáveis analisadas (atributos químicos, biológicos e físicos) e as áreas 

estudadas (diferentes níveis de sombreamento) a partir de agrupamentos homogêneos 

(MINGOTI, 2013). O resultado da análise será apresentado em forma gráfica 

(dendrograma) que auxiliará na identificação dos agrupamentos, no qual os grupos serão 

definidos pelo método do pseudo-T2. Utilizará da técnica de análise de componentes 

principais (ACP) com o objetivo de entender o comportamento dos diferentes níveis de 

sombreamento vegetal por meio da redução de informação sobre os atributos químicos, 

biológicos e fisicos do solo para um número menor de variáveis “componentes 

principais” ortogonais com perda mínima de informação, sendo os níveis de 

sombreamento “escores” e as variáveis analisadas “loadings” representados em um 



plano fatorial (SENA et al., 2002; SAVEGNAGO et al., 2011).O autovetor é o valor 

que representa o peso de cada variável em cada componente (eixos) e funciona como 

coeficiente de correlação que varia de -1 a +1. As variáveis com elevado autovetor no 

primeiro eixo tendem a ter autovetor inferior no segundo eixo (GOMES et al., 2004). Os 

dados serão padronizados de forma que as variáveis possuam média zero e variância 

um, o que permite que todas apresentem a mesma contribuição para o modelo, 

independentemente das diferentes grandezas entre os dados (SENA et al., 2000). 

A seleção das CPs principias será realizado de acordo com critério sugerido por 

Kaiser (1958). Segundo o autor as CPs que apresentam autovalores maiores > 1 são 

suficientes para explicar a maior parte da variação no conjunto dos dados e podem ser 

utilizadas para ordenação bidimensional dos ambientes e das variáveis avaliados. As 

análises serão realizadas com auxílio do programa estatístico R, versão R 3.2.4 (R Core 

Team, 2016). 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

Este projeto está dentro do projeto piloto – Serrapilheira - financiado pelos 

institutos nacionais de ciência e tecnologia – INCT. Existe também a pretensão de 

conseguir algum financiamento junto a universidade estatual de Santa Cruz- UESC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDERSON, J. P. E. & DOMSCH, K. H. Determination of ecophysiological 

maintenance carbon requirements of soil microorganisms in dormant state. 

Biology and Fertility of Soils, v. 1, p. 81-89, 1985. 

ANDERSON, J. P. E. Soil respiration. In: PAGE, A. L.; MILLER, R. H.; KEENEY, 

D. R. (Orgs.) Methods of soil analysis, part 2. Am Soc Agron, Soil Sci Soc Am, 

Madison Wisconsin, p. 831 – 871, 1982. 

ANDRES, C. et al.  Cocoa in monoculture and dynamic agroforestry. In: 

LICHTFOUSE, E. (Org.). Sustainable Agriculture Reviews, v. 19, p. 121–153, 2016. 

ATIVIDADES 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 

Cursar disciplinas X                        

Revisão de literatura - Tese X X                       

Seleção das áreas experimentais X                        

Entrevista com os proprietários das 

áreas experimentais 
 X                       

Coleta de solo                         

Análises dos atributos biológicos do 

solo 
 X                       

Análise dos atributos físicos do solo  X                       

Análises dos atributos químicos do 

solo  
 X X                      

Redação de relatório técnico parcial  X                       

Tratamento estatísticos dos dados     X X X X X X X X X X           

Redigir texto para a qualificação  X   X X                   

Qualificação       X                  

Redigir texto da Tese   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Defesa e apresentação da Tese                        X 



BALOTA, E. L. et al. Soil enzyme activities under long-term tillage and crop 

rotation systems in subtropical agro-ecosystems. Brazilian Journal of Microbiology, 

São Paulo, v. 35, p. 300-306, 2004. 

BALOTA, E. L. et al. Soil quality in relation to forest conversion to perennial or 

annual cropping in southern Brazil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 39, n. 4, 

p. 1003-1014, 2015. 

BARRÉ, P. et al. Quantifying and isolating stable soil organic carbon using long-

term bare fallow experiments. Biogeosciences, v. 7, p. 3839-3850, 2010. 

BARRETO, A. C. et al. Fracionamento químico e físico do carbono orgânico total 

em um solo de mata submetido a diferentes usos. Revista Brasileira de Ciência do 

Solo, v. 32, n. 4, p. 1471-1478, 2008. 

BENCHIMOL, M. et al. Losing our palms: The influence of landscape-scale 

deforestation on Arecaceae diversity in the Atlantic forest. Forest Ecology and 

Management, v. 384, p. 314–322, 2017. 

BLASER, W. J. et al. Shade trees have limited benefits for soil fertility in cocoa 

agroforests. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 243, p. 83–91, 2017. 

CAMBARDELLA, C. C. & ELLIOTT, E. T. Particulate soil organic-matter changes 

across a grassland cultivation sequence. Soil Science Society of America Journal, v. 

56, p. 777-783, 1992. 

CANELLAS, L. P.; SANTOS, G. de A. Humosfera: tratado preliminar sobre a 

química das substâncias húmicas. Campos dos Goytacazes: UENF, 2005. 310p. 

CANTARELLA, H. et al. Determinação de alumínio, cálcio e magnésio trocáveis em 

extrato de cloreto de potássio. In: RAIJ, B. V. et al. Análise química para avaliação da 

fertilidade em solos tropicais. Campinas: Instituto Agronômico, 2001. 

CARNEIRO, M. A. C. et al. Atributos físicos, químicos e biológicos de solo de 

cerrado sob diferentes sistemas de uso e manejo. Revista Brasileira de Ciência do 

Solo, v. 33, p. 147-157, 2009. 

CARNEIRO, M. A. C. et al. Carbono orgânico, nitrogênio total, biomassa e 

atividade microbiana do solo em duas cronossequências de reabilitação após a 

mineração de bauxita. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n. 2, p. 621-632, 

2008. 

CEZAR, R. M. et al. Soil biological properties in multistrata successional 

agroforestry systems and in natural regeneration. Agroforest Syst, v. 89, p. 1035, 

2015. 

CLOUGH, Y. et al. Combining high biodiversity with high yields in tropical 

agroforests. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, v. 108, p. 8311–8316, 2011. 

CUNHA, J. M. et al. Atributos físicos e estoque de carbono do solo em áreas de 

Terra Preta Arqueológica da Amazônia. Rev. Ambient. Água, v. 12, n. 2, p.263-281, 

2017. 



CUNHA. E. Q. et al. Sistemas de preparo do solo e culturas de cobertura na 

produção orgânica de feijão e milho. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 

35, p. 603-611, 2011. 

DIECKOW, J. et al. Carbon and nitrogen stocks in physical fractions of a 

subtropical Acrisol as influenced by long-term no-till cropping systems and N 

fertilization. Plant and Soil, v. 268, p. 319-328, 2005. 

DOMPIERI, M. H. G. et al. Delimitação da área foco de atuação da Embrapa 

Tabuleiros Costeiros e principais aspectos fisiográficos. Aracaju: Embrapa 

Tabuleiros Costeiros, 2015. 41 p. 

DONAGEMA, G. K. et al. (Org.). Manual de métodos de análise do solo. 2. ed. rev. 

Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011. 230 p. (Embrapa Solos. Documentos, 132). 

DORAN, J. W.; PARKIN, T. B. Defining and assessing soil quality. In: DORAN, 

J.W.; COLEMAN, D.C.; BEZDICEK, D. F.; STEWART, B. A., (Orgs). Defining soil 

quality for a sustainable environment. Madison: Soil Science Society of America, 1994. 

p. 1-20. 

FERREIRA, E. A. B. et al. Dinâmica do carbono da biomassa microbiana em cinco 

épocas do ano em diferentes sistemas de manejo do solo no Cerrado. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 31, p. 1625-1635, 2007. 

FRANKOA, U.; MERBACH, I. Modelling soil organic matter dynamics on a bare 

fallow Chernozem soil in Central Germany. Geoderma, v. 303, p. 93–98, 2017. 

GOMES, J. B. V. et al. Análise de componentes principais de atributos físicos, 

químicos e mineralógicos de solos do bioma Cerrado. Revista Brasileira de Ciência 

do Solo, v. 28, n. 1, p. 137-153, 2004. 

JADÁN, O. et al. Influence of tree cover on diversity, carbon sequestration and 

productivity of cocoa systems in the Ecuadorian Amazon. Bois Et Forets Des 

Tropiques, v. 325, p. 35–47, 2015. 

KAISER, H. F. The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. 

Psychometrika, v. 23, n. 3, p. 187-200, 1958. 

LAL, R. Societal value of soil carbon. Journal of Soil and Water Conservation, v. 69 n. 

6, p. 186-192, 2014. 

LAL, R. Soil carbon sequestration and aggregation by cover cropping. Journal of 

Soil and Water Conservation, v. 70, p. 329-339, 2015. 

MARTINI, A. M. Z. et al. A hot-point within a hot-spot: a high diversity site in 

Brazil’s Atlantic Forest. Biodivers Conserv, v. 16, p. 3111–3128, 2007. 

MENDONÇA, E. D. S. & MATOS, E. D. S. Matéria Orgânica do solo: métodos de 

análises. Viçosa: UFV, 2005. 107 p. 

MINGOTI, S. A. Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: 

uma abordagem aplicada. 2ª Ed. Belo Horizonte: UFMG, 2013. 295 p. 

PARRON, L. M.; GARCIA, J. R.; OLIVEIRA, E. B. de; BROWN, G. G.; PRADO, R. 

B. (Ed.). Serviços ambientais em sistemas agrícolas e florestais do Bioma Mata 

Atlântica. Brasília, DF : Embrapa, 2015. 372 p. 

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PARRON,%20L.%20M.%22
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22GARCIA,%20J.%20R.%22
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22OLIVEIRA,%20E.%20B.%20de%22
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22BROWN,%20G.%20G.%22
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PRADO,%20R.%20B.%20(Ed.).%22
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=1024082&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PRADO,%20R.%20B.%20(Ed.).%22&qFacets=autoria:%22PRADO,%20R.%20B.%20(Ed.).%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1
https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=1024082&biblioteca=vazio&busca=autoria:%22PRADO,%20R.%20B.%20(Ed.).%22&qFacets=autoria:%22PRADO,%20R.%20B.%20(Ed.).%22&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1


PORTUGAL, A. F. et al. Determinação de estoques totais de carbono e nitrogênio e 

suas frações em sistemas agrícolas implantados em Argissolo Vermelho-Amarelo. 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, p. 2091-2100, 2008. 

RIBEIRO, M. C. et al. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is 

the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biol Conserv, v. 

142, p. 1141–1153, 2011. 

ROSCOE, R.; BODDEY, R.M.; SALTON, J.C. Sistemas de manejo e matéria 

orgânica do solo. In: ROSCOE, R.; MERCANTE, F.M.; SALTON, J.C. (Orgs.). 

Dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas conservacionistas: modelagem 

matemática e métodos auxiliares. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2006. 304p. 

ROSCOE, R; MERCANTE, F.M. & SALTON, J.C. Dinâmica da matéria orgânica de 

solo em sistemas conservacionistas: Modelagem matemática e métodos auxiliares. 

Dourados, Embrapa Agropecuária Oeste, 2006. 304p.   

SÁ, J. C. de M. & LAL, R. Stratification ratio of soil organic matter pools as an 

indicator of carbon sequestration in a tillage chronosequence on a Brazilian 

Oxisol. Soil and Tillage Research, v. 103, n. 1, p. 46-56, 2009. 

SAMBUICHI, R. H. R. et al. Cabruca agroforests in Southern Bahia, Brazil: tree 

component, management practices and tree species conservation. Biodiversity and 

Conservation, v. 21, n. 4, p. 1055-1077, 2012. 

SAVEGNAGO, R. P. et al. Estimates of genetic parameters, and cluster and 

principal components analyses of breeding values related to egg production traits 

in a White Leghorn population. Poultry Science, v. 90, p. 2174-2188, 2011. 

SCHROTH, G. & HARVEY, C. A. Biodiversity conservation in cocoa production 

landscapes: an overview. Biodivers Conserv, v. 16, p. 2237–2244, 2007. 

SENA, M. M. et al. Avaliação do uso de métodos quimiométricos em análise de 

solos. Química Nova, v. 23, p. 547-556, 2000. 

SENA, M. M. et al. Discrimination of management efects on soil parameters by 

using principal component analysis: a multivariate analysis case study. Soil and 

Tillage Research, v. 67, p. 171-181, 2002. 

SENA, M. M. et al. Discrimination of management efects on soil parameters by 

using principal component analysis: a multivariate analysis case study. Soil and 

Tillage Research, v. 67, p. 171-181, 2002. 

SILVA, R. C. S. et al. Os indicadores físicos, químicos e biológicos da qualidade do 

solo e da sustentabilidade dos ambientes naturais. Repositório Eletrônico Ciências 

Agrárias, Coleção Ciências Ambientais, p. 1-13, 2011. 

SIX, J. et al. Stabilization mechanisms of soil organic matter: implications for C-

saturation of soils. Plant and soil, v. 241, p. 155-176, 2002. 

SOHI, S. P. et al. A procedure for isolating soil organic matter fractions suitable for 

modeling. Soil Science Society of America Journal, v. 65, p. 1121-1128, 2001. 

SPARLING, G. P.; WEST, A. W. A direct extraction method to estimate soil 

microbial C: Calibration in situ using microbial respiration and 
14

C labeled sells. 

Soil Biology and Biochemistry, v. 20, p. 337-343, 1988. 



STOCKMANN, U. et al. The knowns, known unknowns and unknowns of 

sequestration of soil organic carbon. Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 

164, p. 80-99, 2013. 

SWIFT, R. S. Organic Matter Characterization. In: Methods of Soil Analysis Part 3. 

Chemical Methods-SSSA Book Series nº 5. Madison: Soil Sciense Society of America 

and American Society of Agronomy, p. 1011-1069, 1996. 

SWIFT, R. S. Organic Matter Characterization. In: Methods of Soil Analysis Part 3. 

Chemical Methods-SSSA Book Series nº 5. Madison: Soil Sciense Society of America 

and American Society of Agronomy, p. 1011-1069, 1996. 

TABARELLI M. et al. Prospects for biodiversity conservation in the Atlantic 

Forest: lessons from aging human-modified landscapes. Biological Conservation, v. 

143, p. 2328–2340, 2010. 

TEDESCO, M. J. et al. Análise de solos, plantas e outros materiais. Porto Alegre, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 174p. (Boletim Técnico, 5). 

TSCHARNTKE, T. et al. Multifunctional shade-tree management in tropical 

agroforestry landscapes – a review. Journal of Applied Ecology, v. 48, p. 619–629, 

2011. 

VAAST, P. et al. Coffee and cocoa production in Agroforestry—A climate-Smart 

agriculture model. In: TORQUEBIAU, E. (Org.), Climate Change and Agriculture 

Worldwide, p. 209–224, 2016. 

VANCE, E. D.; BROOKES, P. C. & JENKINSON, D. S. An extraction method for 

measuring soil microbial biomass C. Soil Biology & Biochemistry, v. 19, p. 703-707, 

1987. 

VANCE, E. D.; BROOKES, P. C.; JENKINSON, D. S. An extraction method for 

measuring soil microbial biomass C. Soil Biology & Biochemistry, v. 19, p. 703-707, 

1987. 

WALKLEY, A.; BLACK, I. A. An examination of Degtjareff method for 

determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid 

titration method. Soil Science, v. 37, p. 29-37, 1934. 

WARTENBERG, A. C. et al. Does shade tree diversity increase soil fertility in cocoa 

plantations? Agriculture, Ecosystems and Environment, v. 248, p. 190–199, 2017. 

YEOMANS, J. C.; BREMNER, J. M. A rapid and precise method for routine 

determination of organic carbon in soil. Communications in Soil Science and Plant 

Analysis, v. 19, p. 1467-1476, 1988. 

 

 

 

Local e data:  Cruz das Almas – 10/11/2017 

 

Nome do Orientador: Daniela Custódio Talora 


