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RESUMO 

 

O presente trabalho é parte integrante de uma das linhas de ações do Projeto Vocacional 
Tecnológico em Agroecologia (CVT – Agroecologia). O objetivo desta linha de pesquisa é estudar 
diferentes alternativas agroecológicas para recuperação do solo, e para isso, foi realizado a análise 
do estado atual da área estudada. Este trabalho objetivou a implantação do delineamento 
experimental, o levantamento das espécies e a caracterização do solo presente no Sistema 
Agroflorestal (SAF) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – 
Campus São Roque. A área está situada entre 23º 31’ Sul e 47º 6’ Oeste e pertence à Floresta 
Estacional Semidecidual. O SAF foi dividido em quatro módulos, onde foram alocadas parcelas 
experimentais e realizadas coletas de amostra de solo (0 – 20 cm de profundidade). As análises 
químicas e físicas das amostras de solo serão realizadas em uma segunda etapa do projeto. 
Também foi realizado o levantamento das mudas arbóreas, levantamento da camada de serrapilheira 
e contagem da macrofauna presente nas parcelas no ato da coleta.  

Palavras-chave: recuperação área degradada; agroecologia; manejo solo.
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ABSTRACT 

This present work is an integral part of one of the lines of action of Vocational Technological Design in 
Agroecology (CVT - Agroecology) part. The objective of this research is to study different 
agroecological alternatives for soil recovery, and for this, the analysis of the current state of the study 
area was conducted. This study aimed to the implementation of experimental design, the survey of the 
species and the characterization of this in Agroforestry System (AFS), Federal Institute of Education, 
Science and Technology of São Paulo (IFSP) soil - Campus São Roque. The area is located between 
23 º 31 'South and 47 ° 6' West and belongs to semideciduous forest. The SAF was divided into four 
modules, where plots were allocated and held collection of soil samples (0-20 cm depth). The 
chemical and physical analyzes of soil samples will be performed in a second stage of the project. 
Raising of tree seedlings, lifting the litter layer and count macrofauna present in the plots at the time of 
sampling was also carried out. 

Keywords: recovery degraded area; agroecology ; soil management . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é parte integrante das atividades do Centro Vocacional 

Tecnológico de SP (CVT-SP), referente à implantação da área experimental com 

manejo agroecológico no Sistema Agro Florestal presente no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –IFSP- Campus São Roque, com o 

intuito de analisar o solo no entorno da nascente para a recuperação do mesmo. 

A degradação do solo pode ocorrer com os desastres naturais como também 

pela intervenção do homem no ecossistema e, em cada região do Brasil é possível 

encontrar diferentes formas de degradação. No estado de São Paulo, por exemplo, 

as mais acentuadas são as de erosão, escorregamento, os efeitos da agricultura e 

da mineração.  

Com a recuperação, pode se trabalhar com a agricultura, que é fonte de 

economia para o país, com áreas de lazer, para moradia e outros aspectos, que são 

benéficos para a sociedade e o meio ambiente, por isso, é importante saber como 

manejar e cuidar do solo, de tal forma que seja possível usufruir sem destruir e, as 

práticas agroecologicas, possuem essa preocupação.  

Os efeitos em alguns casos podem ser reversíveis com a utilização de 

técnicas que auxiliam na remediação da parte química, física e biológica do solo, 

para que o mesmo consiga desenvolver suas capacidades produtivas e atingir a 

estabilidade necessária. (SANTOS, 2001)  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

 

Neste trabalho, o objetivo é implantar uma área experimental no IFSP campus 

São Roque, na área de SAF, para analisar o estado atual do local com técnicas 

agroecologicas para recuperação do solo. 

 

2.2 Objetivo específico 

 

 Coleta e armazenamento de amostras de solo para posterior análise das 

mudanças na fertilidade do solo referente à Capacidade de Troca de Cátions 

– CTC, Capacidade de Retenção de Água – CRA, e, às propriedades 

químicas do solo; 

 Identificação de espécies arbustivo-arbóreas que ocorram em áreas de 

regeneração natural nas parcelas implantadas na área do SAF do IFSP; 

 Análise da camada de serrapilheira presente nas parcelas; 

 Contagem da macrofauna encontradas no ato da coleta de solo em cada 

parcela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Histórico da degradação do solo 

 

Tem se conhecimento que já em 1200 a.C., na ilha mediterrânea de Chipre, o 

uso excessivo de carvão vegetal para fundição de metais causou problemas de 

degradação do solo. No Brasil, começou desde seu processo de ocupação no ano 

de 1500 pelos portugueses e espanhóis, com a retirada e não manutenção correta 

de manejo de reflorestamento do Pau Brasil, que culminou na quase extinção da 

espécie na área litorânea do país. Após a rápida depredação das florestas pela 

retirada das árvores, começou então os ciclos econômicos, como o açúcar e o café, 

que dizimaram com a Mata Atlântica litorânea e que desde então, estes ciclos 

possuem alto poder de destruição dos biomas brasileiros, como é o caso hoje em 

dia da depredação do cerrado e da floresta amazônica para a agropecuária e 

agricultura intensiva de monoculturas. 

Para ser considerada uma área de degradação, o solo ou o local têm que 

possuir algumas características, como as que são levantadas por Luis Enrique 

Sánchez (DESENGENHARIA, 2001) que define como um termo mais amplo do que 

a poluição por si só: “a perda de matéria devido à erosão ou a movimentos de 

massa, o acúmulo de matéria alóctone (de fora do local) recobrindo o solo, a 

alteração negativa de suas características físicas, a alteração de suas 

características químicas, a morte ou alteração das comunidades de organismos 

vivos do solo.” 

Essas alterações podem ocorrer de forma natural ou pela ação do homem. As 

formas naturais englobam os vulcões, que através da liberação da lava pelo solo, 

pode ocasionar danos ao mesmo e também com os gases que são expelidos, com 

temperatura elevada e elementos químicos que prejudicam a camada de ozônio; os 

terremotos e maremotos também causam desequilíbrios; os escorregamentos e 

erosões que podem ser tanto ocasionados naturalmente como pela ação do homem, 

com a retirada da cobertura vegetal das encostas dos morros e a má utilização do 

solo, que favorece o efeito das erosões. 

O ser humano interfere no meio ambiente a todo o momento, através da 

moradia e conforto, a construção civil desmata de forma indiscriminada, a indústria 
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despeja resíduos em rios e lagos, em alguns casos com metais pesados que não 

sejam decompostos pelos seres vivos, ou meio agrícolas que desde a Revolução 

Verde, que fomentou o uso de maquinários e produtos como pesticidas, agrotóxicos 

e fertilizantes que usados de forma incorreta prejudicam o solo. Tais pontos podem 

ocasionar o assoreamento de rios e aumentar os processos erosivos, podendo criar 

em alguns casos as voçorocas e a desertificação. 

3. 2 Definição dos termos: recuperação, reabilitação e restauração 

 

A recuperação está presente na legislação brasileira e está ligada à 

restauração. A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu art. 2º, distingue, para 

seus fins, um ecossistema “recuperado” de um “restaurado”, da seguinte forma:  

Art. 2º Para fins previstos nesta Lei entende-se por:  

[...]  

XIII – recuperação de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degrada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua 

condição original;  

XIV – restauração de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada o mais próximo possível da sua condição original. (CASES, 2012) 

 

E de acordo com o Guia de Recuperação de Áreas Degradadas da SABESP, 

apresenta a seguinte definição para reabilitação: “é um recurso utilizado quando a 

melhor solução for o desenvolvimento de uma atividade alternativa adequada ao uso 

humano e não aquela de reconstituir a vegetação original, mas desde que seja 

planejada de modo a não causar impactos negativos no ambiente”.  

3.3 Conceito e histórico do manejo ecológico do solo 

 

A palavra agroecologia representa um conceito formado em um conjunto de 

ideias sobre a produção de alimentos mais saudáveis e naturais, tendo como 

principio o uso racional dos recursos naturais. Seguindo uma abordagem da 

agricultura, a agroecologia integra aspectos agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos, pois suas técnicas estão relacionadas com a produção de 

alimentos, com as famílias de pequenos agricultores e com a preservação da 

natureza. 
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O modelo de agricultura sustentável são os conhecimentos empíricos dos 

pequenos agricultores, acumulados por meio de muitas gerações, técnicas que eram 

realizadas com padrões ecológicos, o respeito à natureza, a parte econômica de 

produção apenas com o necessário para uso próprio, sem desperdício e a questão 

social. Dentre as vantagens encontradas nessa pratica, está que o manejo 

possibilita a natural renovação do solo, facilita a reciclagem de nutrientes do solo, 

utiliza racionalmente os recursos naturais e mantém a biodiversidade, fato que é 

importante para a formação do solo. 

 A evolução dessa prática foi gradual, tendo inicio após a 1ª Guerra Mundial, 

quando surgiu na Europa à preocupação da forma como o alimento era produzido, 

sendo a Inglaterra com a agricultura orgânica e a Áustria com a biodinâmica. A 

chamada Revolução Verde surgiu nessa época, com a evolução da indústria 

farmacêutica, que é baseado na produção de monoculturas, com a utilização de 

adubos químicos, agrotóxicos e maquinaria agrícola.  

Por outro lado, alguns países buscavam não contrariar as leis da natureza e 

criaram formas de cultivo, relacionadas à agroecologia, como a agricultura natural no 

Japão, a agricultura regenerativa na França e a biológica nos Estados Unidos. 

Com todos esses movimentos, na década de 90, com uma visão mais 

integrada e sustentável, procurando resgatar a importância social para a área de 

produção e a preservação da natureza, esses movimentos passaram a ser 

conhecidos como agroecologia. 

Com essa força, foi apresentado na Conferência para o Desenvolvimento e 

Meio Ambiente, a ECO-92, no Rio de Janeiro, que os padrões de produção de 

alimentos e as atividades humanas em geral, com ênfase na agricultura, que teriam 

que ser modificadas. (AMDA, 2013) 

Dentro da agricultura, o solo é considerado um instrumento para o 

crescimento das plantas, sua fixação, e, que necessita de nutrientes específicos e 

na quantidade certa para a sua produção na qualidade que é esperada. Para 

conseguir alcançar essa demanda, é necessário acrescentar insumos no solo, 

aumentar os organismos que ali vivem, com as interações entre si e com 

componentes não vivos, para formar o ecossistema, componentes dos quais afetam 

no processo de produção das culturas. Para atender tais necessidades, dentro do 

sistema agroecológico, é preciso seguir dois princípios básicos; a intervenção em 

determinada área não pode causar impacto em seu entorno, e; a área sob 
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intervenção deve ser produtiva e continuar produtiva ao longo do tempo. De forma 

mais ampla, o conceito de manejo agroecológico é mais no sentido de conviver com 

as limitações ambientais, utilizando e respeitando os ciclos naturais para aperfeiçoar 

os processos, ao invés de sempre corrigir e eliminar as limitações para beneficio 

próprio.  

Algumas práticas são conhecidas por esse modelo de manejo, como a 

adubação orgânica, que consiste na utilização de resíduos para a adubação do solo, 

com esterco curtido, biofertilizante e cobertura morta, a adubação mineral, com a 

utilização de pó de rocha e restos de mineração, que fornece cálcio e fósforo, a 

combinação e rotação de culturas, com plantas de diferentes famílias e 

necessidades de nutrientes e raízes. 

A adubação verde auxilia na estrutura do solo, enriquecendo-o com 

nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e micronutrientes, auxiliando também na 

descompactação do solo, com suas raízes vigorosas. As plantas para essa 

adubação seguem as regiões do Brasil, pois cada uma tem sua adaptação para 

clima e solo. 

3.4 Modelos de recuperação de área degradada 

3.4.1 Forma de recuperação regenerativa ou natural 

 

A regeneração lenta e gradual da recuperação realizado pelos organismos 

encontrados no local é chamada de sucessão ecológica, pois não constitui ação do 

homem para que ocorra. São duas situações em que é possível observar esse 

processo, a sucessão primária e a secundária. É importante no processo de 

regeneração natural a identificação das espécies, contudo, essa tarefa pode-se 

tornar árdua visto que muitas apresentam morfologias diferentes em seus estágios 

de crescimento. 

Na sucessão primária, o ambiente pode ser em rochas inabitadas, locais onde 

possui lava de vulcão, telhados antigos e outros com as mesmas características. 

Pelo fato desses lugares não possuírem seres vivos anteriormente, os que ali 

começam a habitar são autótrofos, sendo assim a chamada comunidade pioneira 

que é constituída de liquens, cianobactérias e musgos.  
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 Para que se desenvolva matéria inorgânica, para a sobrevivência de 

gramíneas, herbáceas e alguns animais invertebrados e vertebrados de pequeno 

porte, é necessário que ocorra a decomposição de tecidos e organismos mortos da 

comunidade pioneira, já que com esse processo é possível produzir nitratos e 

fosfatos, que são utilizados por essa outra comunidade, chamada de intermediaria 

ou seres e que através dela, ocorre o desenvolvimento da vegetação formando 

assim, as comunidades clímax. 

 Já a sucessão secundária ocorre em locais anteriormente povoados, porém, 

por desastre natural ou por intervenção humana, ocasionou um desequilíbrio da 

comunidade clímax. A comunidade que auxilia nessa regeneração é a intermediária 

e pode demorar longos anos para ocorrer, dependendo do nível de destruição.  No 

caso de recomposição arbórea, a luz é um fator que interfere diretamente, sendo 

classificada como pioneira, a que necessita de iluminação direta para o seu 

desenvolvimento, o que é fundamental para aquelas que são chamadas de 

climácicas, que ao contrário, tem pouca tolerância à luz durante o seu 

desenvolvimento, por isso é importante o crescimento das pioneiras, pois as 

mesmas são capazes de fazer sombra para que as climácicas cresçam. As 

secundárias necessitam da luz, mas não da mesma forma que as pioneiras e por 

esse motivo, elas são divididas em subgrupos referentes à sua tolerância ao sol. 

(PIOLLI et al, 2004) 

3.4.2 Forma de recuperação com árvores 

 

Alguns estudos buscam o uso de espécies nativas típicas do ecossistema na 

restauração com a sucessão ambiental, sendo esse o modelo inicial e mais 

difundido no Brasil, eram plantadas ao acaso, porém, com o aperfeiçoamento das 

técnicas, faz-se a sequencia de espécies pioneiras, espécies secundárias iniciais e 

tardias e espécies clímax. (BECHARA, 2006) 

Cada espécie atua de forma que propicie o desenvolvimento das espécies 

vegetais, como também de animais e microorganismos ao seu redor. Desse modo, 

irá propiciar melhoria na qualidade ambiental e permitir o aumento da ocupação 

desta espécie. Outro ponto importante é a escolha das espécies para essa 

recuperação, de tal forma que apresentem características que favoreçam as 
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condições edáficas da área, com crescimento rápido, exercendo assim, um papel 

regulador no ecossistema.  (GIOTTO, 2010) 

Quantidades significativas de nutrientes retornam ao solo através da queda 

de galhos e folhas das árvores, ocorrendo assim, a sua decomposição no solo. Essa 

camada de matéria orgânica que forma se no solo, é chamada de serrapilheira. Para 

o solo degradado, esse conteúdo é de grande valia, visto que serve como uma 

ciclagem de nutrientes entre a planta e o solo em sistemas produtivos, florestais e 

agroflorestais, tornando condições mais adequadas para a vegetação.  Também 

contribui para a formação de um banco de sementes e no auxílio contra processos 

erosivos. Vários fatores afetam a quantidade de resíduos que caem da parte aérea 

da planta, segundo ANDRADE (2003), destaca-se: o clima, o solo, as características 

genéticas das plantas, a idade do povoamento florestal e a densidade das plantas.  

Visto que há diversas metodologias para a analise da serrapilheira, Anderson 

e Ingram (1993) sugerem uma tentativa de padronização considerando os seguintes 

componentes: folhas, galhos com diâmetros menos que 2 cm, estruturas 

reprodutivas (flores e frutos) e refugo (fragmentos menores que 5 cm). 

A maneira que se forma a serrapilheira é regulada pela quantidade de 

material que cai das árvores com o tempo da decomposição, portanto, é necessário 

que haja uma maior taxa de decomposição quando houver maior deposição do 

material. O acúmulo da serrapilheira é de grande importância para uma área de 

recuperação do solo, pois auxilia na ciclagem de nutrientes e matéria orgânica. 

(ANDRADE, 2003)  

Junto com a serrapilheira encontram-se as minhocas, que ao se 

movimentarem formam túneis, arando o solo, ingerindo-o nesse processo em 

grandes quantidades, para retirar o seu alimento e eliminam o restante após a 

digestão, formando o húmus, contendo nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, 

magnésio, que são elementos solúveis em água, sendo assim, rapidamente 

absorvidos como alimento para as plantas.  

Os túneis também são denominados de galerias, das quais aumentam a 

porosidade do solo, facilitando a penetração das raízes e o desenvolvimento de 

microorganismos decompositores e fixadores de nitrogênio, tornando-se assim, 

solos mais granulados, permeáveis, com maior absorção de água e um auxiliador na 

recuperação de solos degradados, compactados e impermeáveis. As minhocas 

vivem bem e são abundantes em solos ricos em matéria orgânica em 



 26 

decomposição, portanto, são indicadores de que a recuperação está no caminho 

certo. (RURALNEWS, 2012) 

3.4.3 Forma de recuperação com gramíneas 

 

Com o manejo adequado do plantio de gramíneas, é possível diminuir a perda 

de nutrientes pela erosão e/ou lixiviação, evitando assim, o impacto direto da chuva 

no solo, recuperar em parte o teor de matéria orgânica do original do solo e 

aumentar a reciclagem de nutrientes nos horizontes superficiais do solo, este 

processo de plantio com gramíneas é considerado mais eficiente que outras 

culturas.  

Os aspectos levantados por Aronovich, é que após o cultivo de gramíneas, o 

horizonte superficial do solo foi parcialmente regenerado, com aumento nas 

disponibilidades de cálcio, magnésio, potássio e fósforo, elevando o pH e diminuindo 

o teor de alumínio trocável. Os sistemas radiculares finos se aprofundam no solo e 

penetram camadas compactadas e a sua decomposição facilita a reciclagem de 

nutrientes para os horizontes. (ARONOVICH; CARVALHO, 1993)  

3.4.4 Forma de recuperação com leguminosas 

 

A recuperação do potencial produtivo pode ser obtida com o uso de sistemas 

de manejo agroecológico, sem adição de fertilizantes químicos, com a utilização de 

plantas recuperadoras de solo, como leguminosas, que, aumentado o teor da 

matéria orgânica, decorrente de seu rápido crescimento e que possuem nitrogênio 

na sua biomassa, nutriente muito utilizado pelas culturas agrícolas, promovem a 

recuperação das características físicas, químicas e biológicas. (BERTONI et al, 

1972; MIYASAKA, 1984) 

A chamada adubação verde é uma pratica que potencializa a recuperação do 

solo, alem de ajudar no controle contra a erosão. Em relação com as leguminosas 

para essa adubação, é conhecido que a fixação do nitrogênio atmosférico e a 

produção de massa rica em elementos minerais são realizadas por elas, nas 

diferentes camadas de solo, pois seu sistema radicular é profundo e ramificado. 

(PAULO et al, 2006) 



 27 

A sua utilização apresenta varias vantagens, devido à existência de um 

grande número de espécies de leguminosas que ocorrem nas regiões do Brasil e a 

considerada facilidade de obtenção de sementes, mas o principal em relação ao solo 

é a fixação de nitrogênio que é transformado em compostos nitrogenados 

assimiláveis pelos vegetais, podendo ser absorvido pelas plantas e com resultados 

significativos. (BELTRAME e RODRIGUES, 2007) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Implantação do delineamento experimental, coleta e armazenagem 

das amostras de solo 

 

O experimento foi realizado no SAF do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de São Paulo – IFSP – Campus São Roque. A área está situada entre 

23º 31’ Sul e 47 6’ Oeste e pertence à Floresta Estacional Semidecidual. (LEITE, 

2008). A figura 1 mostra a localização da área dentro do Instituto. 

 

 
Figura 1 - Foto aérea do IFSP Campus São Roque, identificando o SAF no círculo vermelho. 

Fonte: Google Earth <www.earth.google.com> Acessado em 14/03/2014. 

 

Inicialmente, o SAF foi subdividido em 4 módulos, conforme descrito na figura 

2. Como parâmetros para divisão das áreas foi utilizado o relevo, tipo de solo e 

composição da flora local. 

 

Figura 2 – lustração da disposição das parcelas no SAF – IFSP. 
Fonte: autoria própria. 
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Para a implantação do delineamento experimental, foram demarcadas 6 

parcelas de 1m²/módulo, com estacas de madeira e cordão de náilon, conforme 

demonstradas na figura 3, onde foram feitas as análises. No módulo 4 não foram 

demarcadas as parcelas pois o solo estava encharcado.  

 

 
Figura 3 – Aspecto visual das parcelas instaladas no SAF. 

Fonte: autoria própria. 

 

Nos módulos 1, 2 e 3 foram coletadas amostras de solo na profundidade de 0-

20cm para futuras análises químicas, físicas, porosidade total, CTC (Capacidade de 

Troca de Cátions), CRA (Controle de Retenção da Água), macro e micronutrientes e 

matéria orgânica.  

Dentro de cada parcela foram coletadas 3 subamostras de solo, que foram 

homogeneizadas para compor uma amostra única nos módulos 1,2 e 3. No módulo 

4 não foi realizado a coleta de solo, pois o solo estava encharcado e inviabilizou o 

estudo da área. 

O destorroamento foi realizado seguindo a metodologia da EMBRAPA  

(2011), com algumas adequações seguidas abaixo: 

As amostras foram secas ao ar durante três dias como mostra a figura 4. 
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Figura 4 – Amostra de solo seca ao ar. 

Fonte: autoria própria. 
 

O procedimento consistiu em: 1) colocar a amostra, depois de protocolada, 

em tabuleiro de couro de 60x60 cm com 4 a 5 mm de espessura, espalhado e 

destorroado os torrões existentes com um rolo de madeira (Figura 5); 2) peneiradas 

com duas malhas (4,80mm – 2,40mm) (Figura 5); 

 

 
Figura 5 – Destorroamento e peneiramento do solo. 

Fonte: autoria própria. 
 

3) pesadas conforme mostrado no quadro 1; 4) as amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos com a identificação feita com caneta permanente 

no próprio plástico (Figura 6);                          

Quadro 1 – Peso das amostras de solo coletadas no SAF. 
 

 Fonte: autoria própria. 

 Mód. 

1(g) 

Mód. 

2(g) 

Mód. 

3(g) 

T0 207,22 212,64 94,97 

T1 113,15 117,25 223,92 

T2 149,88 189,47 179,83 

T3 152,46 199,82 242,11 

T4 221,65 166,49 169,95 

T5 210,71 185,12 137,11) 
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Figura 6 – Amostras protocoladas e pesadas. 

Fonte: autoria própria. 

4.2 Levantamento arbóreo dos módulos 

 

Foram realizados dois levantamentos arbóreos, o primeiro no mês de outubro 

do ano de 2013 e o segundo no mês de maio de 2014. Foi realizado o trabalho de 

campo com a coleta de dados das espécies, identificadas com base na bibliografia 

especializada (LORENZI, 2008) colocando seus respectivos nomes populares e 

científicos. No primeiro levantamento, foram contabilizadas as árvores, arbustos e 

bananeiras, encontradas em toda área dos respectivos módulos. No segundo 

levantamento, o objetivo foi de identificar mudas que nasceram dentro das parcelas 

de cada módulo, pois a área do SAF foi roçada no início de 2014, menos dentro dos 

módulos, seguindo assim, o manejo ecológico de regeneração natural do local. 

4.3 Avaliação da serrapilheira das parcelas  

 

Outro aspecto levantado no estudo para recuperação do solo foi a observação 

e análise visual da camada de serrapilheira do local, seguindo as recomendações de  

ANDRADE (2003), com algumas adequações para este estudo. Como requisito de 

análise mostrada no trabalho de ANDRADE (2003), foi formada uma escala 

comparativa do material encontrado, sendo: 1 = pouquíssima / 2 = pouca / 3 = 

considerável/ 4 = boa / 5 = muito boa.  

4.4 Levantamento da macrofauna das parcelas 

 

No momento em que foi realizada a coleta do solo em cada parcela, foi 

contada a quantidade de macrofauna (minhoca) encontrada em cada parcela de 

cada módulo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 Implantação do delineamento experimental, coleta e armazenagem 

das amostras de solo 

 

A separação dos módulos foi realizando, seguindo o relevo e a vegetação 

existente no local. A figura 7 mostra o módulo 1, que é um espaço visitado pelos 

estudantes, já que possui árvores mais antigas e frutíferas, como o Abacateiro e a 

Jabuticabeira, o solo está compactado e possui pouca vegetação rasteira, podendo 

ser classificado como uma área de semi bosque. Também sofre com o efeito de 

borda ocasionado pela exposição próxima da rodovia que passa em frente à 

faculdade, portanto, as árvores possuem poeira em suas folhas, pois recebem a 

poluição proveniente dos automóveis. Possui leve declividade para à nascente e a 

passarela. 

 

 
Figura 7 – Módulo 1. 

Fonte: autoria própria. 
 

Já na figura 8 está o módulo 2, com a maior área de estudo e que possui a 

maior diversidade de espécies, contendo desde mandioca, cana, bananeiras, até 

uma grande paineira e uma aroeira. Por ter a maior extensão, o solo é mais 

diversificado do que nos outros módulos, sendo em alguns pontos bastante arenoso 
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enquanto em outras não. Ali encontra-se mais vegetação rasteira em alguns pontos 

do que o módulo 1 e o relevo possui certa declividade em direção à passarela do 

Instituto onde é possível verificar locais onde a serrapilheira foi levada através da 

erosão ocasionada em períodos chuvosos. Junto com essas fortes chuvas, duas 

árvores caíram e estão prejudicando o crescimento de duas outras mudas. É 

considerado o módulo com a maior característica de SAF do IFSP, pois há três 

anos, alguns professores vêem trabalhando com plantio de nativas e espécies 

agrícolas no local para criar tal característica. 

 

 
Figura 8 – módulo 2. 

Fonte: autoria própria. 
 

Na figura 9 está o módulo 3, que possui a menor extensão e menor 

quantidade de árvores em comparação com os outros módulos, porém, a vegetação 

rasteira é alta. Neste módulo é onde encontra se a nascente do IFSP, formando 

assim uma pequena declividade do módulo para a localização da nascente. 

Infelizmente este módulo está muito próximo da cerca do IFSP, dificultando o 

manejo para a recuperação do local. É a área mais úmida do estudo e menos 

frequentada pelos estudantes.  
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Figura 9 – Módulo 3. 

Fonte: autoria própria. 
 

Na figura 10 está o módulo 4, a área da qual está localizada a água 

proveniente da nascente. Possui apenas duas árvores e todo material formado no 

local é decomposto rápido já que a área está constantemente inundada e com 

vegetação rasteira em abundância. O relevo não possui declividade e por ser 

inundada, não foi possível alocar as estacas utilizadas no processo de implantação 

do delineamento experimental. 

 

 
Figura 10 – Módulo 4. 
Fonte: autoria própria. 
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A armazenagem das amostras do solo foi feita seguindo as recomendações 

da CETESB (1999) para preservação de amostras de solo, com o método de 

resfriamento em temperaturas de 2 a 5ºC em recipiente na geladeira (Figura 11). As 

análises químicas e físicas das amostras de solo serão realizadas em uma segunda 

etapa do projeto.  

 
Figura 11 – Armazenamento das amostras. 

Fonte: autoria própria. 

5.2 Levantamento arbóreo dos módulos 

 

O quadro 2 mostra os dois levantamentos arbóreos dos módulos 1, 2 e 3, 

contendo os nomes populares e científicos das espécies, a quantidade de árvores 

no 1ª levantamento e a quantidade de mudas encontradas no 2ª levantamento 

dentro das parcelas. 

É possível ver que no módulo 1, visto que o solo é compactado, acredita se 

que por esse fato, dificultou se a germinação das sementes e a quantidade de 

mudas é muito inferior à quantidade de árvores existentes no local, ocorrendo 

apenas a propagação de duas espécies. Vale ressaltar que no período do qual foi 

realizado o 2ª levantamento, a espécie Uva japonesa estava com frutos. O 

percentual de propagação em comparação com a quantidade de árvores é de 

apenas 25%, sendo considerado menos do que esperado, pois a área possui 

espécies mais antigas, de grande porte e com maior biodiversidade de espécies que 

no módulo 3.  
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No módulo 2, a quantidade de mudas é a maior entre os módulos. As mudas 

de Ameixa amarela e Paineira são superiores às de suas respectivas espécies no 

local. Este é o módulo do qual foi mais trabalhado o conceito de SAF desde 2011, 

por professores e alunos do IFSP, pois ali encontra se grande quantidade de 

bananeiras, como também mandioca, café, cana de açúcar e árvores frutíferas e 

nativas. O percentual de propagação em comparação com a quantidade de árvores 

é de 47%. 

O módulo 3 possui a menor biodiversidade de espécies em comparação com 

os outros módulos, com apenas um exemplar para cada espécie, exceto o Jerivá 

que possui 3 árvores e a Uva japonesa com 8 exemplares e nem por isso foi a que 

possuiu a menor quantidade de mudas formadas pela regeneração natural, o 

percentual de mudas em relação à quantidade de espécies arbóreas do local é de  

57%. No caso das bananeiras, não foram identificadas mudas em nenhum dos 

módulos, pois seu manejo é diferente do das árvores, sendo contadas por touceiras 

e sua propagação é realizada dentro da touceira, portanto, dificulta a análise. Para 

que se propague em outro lugar, é necessário fazer o replantio com a muda de uma 

touceira. Foram plantadas duas mudas de Ipê amarelo no módulo 1, 2 e 3. O Módulo 

4 possui apenas dois exemplares de Urucum e como não há parcelas e é uma área 

encharcada, não foram encontradas mudas no 2º levantamento. 

 

 Quadro 2 – Lista com a quantidade de espécies dos módulos. 
Módulo 1 

Espécies 1ª Lev. (Quant.) 2ª Lev. (Quant.) 

Abacateiro (Persea americana) 2 0 

Banana (Musa paradisiaca) – touceiras 2 0 

Jabuticabeira (Plinia trunciflora) 2 0 

Jerivá (Syagrus romanzoffiana) 1 0 

Pata de vaca (Bauhinia forficata) 2 0 

Goiabeira (Psidium guajava) 1 0 

Uva japonesa (Hovenia dulcis Thumb) 8 2 

Árvore Não Identificada 0 2 

Módulo 2 

Espécies 1ª Levantamento 2ª Levantamento  
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Ameixa amarela (Eribothrya japônica) 2 4 

Aroeira (Shinus terebinthifolius) 3 1 

Banana (Musa paradisiaca)- touceiras   18 0 

Cana (Saccharum robustum)- touceiras  2 0 

Café (Coffea arábica) 2 0 

Goiabeira (Psidium guajava) 3 0 

Guanandi (Calophyllum brasiliense) 1 0 

Ipê amarelo (Tabebuia serratifolia) 2 0 

Ipê branco (Tabebuia róseo-alba) 1 0 

Jerivá (Syagrus romanzoffiana)  9 0 

Limoeiro (Citrus x limon) 1 0 

Mandioca (Manihot esculenta) 0 2 

Paineira (Ceiba speciosa) 4 7 

Pata de vaca (Bauhinia forficata) 3 0 

Pitanga (Eugenia uniflora) 3 0 

Árvore Não Identificada 0 4 

Módulo 3 

Espécies 1ª Levantamento 2ª Levantamento  

Capixingui (Croton floribundus) 1 1 

Ingá (Inga vera affinis) 1 0 

Ipê amarelo (Tabebuia serratifolia) 1 0 

Jerivá (Syagrus romanzoffiana) 3 0 

Pata de vaca (Bauhinia forficata) 1 0 

Pau viola (Citharexylum myrianthum) 1 2 

Uva japonesa (Hovenia dulcis Thumb) 8 3 

Árvore Não Identificada 0 3 

Fonte: autoria própria. 

5.3 Serrapilheira 

 

A serrapilheira é composta por galhos e folhas das árvores e servem como 

banco de sementes e proteção do solo, por isso, é possível analisar através da 

figura 12, com o gráfico que mostra que no módulo 1, do qual contém a maior 

quantidade de árvores de grande porte, é visto que a classificação da serrapilheira é 
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a maior dentre os módulos. O módulo 2, por possuir a maior área e diversidade de 

vegetação ao longo de seu espaço, seus resultados referentes à observação da 

serrapilheira oscilam, mostrando que o manejo para recuperação também será 

diversificado dependendo do local. O módulo 3 possui a menor pontuação de 

serrapilheira, acredita se que seja pelo fato de ser um local úmido, onde a 

decomposição do material ocorra mais rápido do que os outros módulos.   
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0

1

2

3

4

5

6

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Parcela 1                                           Parcela 2                                      Parcela 3

E
s
c
a
la

 
Figura 12 – Gráfico com a representação da serrapilheira encontrada nas parcelas 1, 2 e 3. 

Fonte: autoria própria. 
 

As figuras 13 e 14 mostram, respectivamente, a parcela T1 do módulo 3, que 

foi classificada como 2 na escala de serrapilheira (pouca) e a parcela T1 do módulo 

1, classificada como 5 (muito boa). 

 
Figura 13 – Parcela T1 do módulo 3 com serrapilheira 2. 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 14 - Parcela T1 do módulo 3 com serrapilheira 5. 

Fonte: autoria própria. 
 
 

5.4 Macrofauna 

 

 O quadro 3 mostra a quantidade de macrofauna encontrada em cada parcela 

no momento da coleta de solo. 

Quadro 3 – Quantidade encontrada de minhocas na coleta de solo.  

 Mód. 1 Mód. 2 Mód. 3 

T0 0 0 0 

T1 0 2 1 

T2 0 1 1 

T3 0 0 1 

T4 0 0 0 

T5 0 1 1 

Fonte: autoria própria. 
 

  Vê se que, o módulo 1 do qual foi classificado com o solo mais compactado 

por ser o mais visitado pelos estudantes, não foi encontrado minhoca neste estudo. 

O módulo 2, como foi descrito nas outras análises, possui oscilações referente à 
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serrapilheira, mudas encontradas e árvores de pequeno porte, sendo este ponto 

mostrado também na quantidade de minhocas encontradas, pois em alguns pontos 

teve mais do que outros.  Já no módulo 3, acredita se que por ser mais úmida, a 

matéria orgânica ser decomposta mais rápido, foi possível encontrar a mesma 

quantidade, porém, em maior disposição do que no módulo 2. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Na implantação do delineamento experimental foram seguidos alguns 

aspectos relevantes para o estudo dessa área e seu respectivo manejo para 

recuperação, como: o módulo 1 possui a vegetação mais antiga do campus, com 

árvores mais velhas, sendo considerado o semi bosque do campus, com menor 

declividade, onde deve se implantar manejo para descompactação do solo e 

implantação de trilha para que haja menos impacto antrópico; o módulo 2, tem a 

maior concentração de bananas e mandiocas, implantadas por alguns professores e 

alunos para caracterizar área de SAF, com oscilações na serrapilheira e macro 

fauna, podendo assim, continuar com este manejo, porém, implantá-lo em toda a 

área; o módulo 3 é onde encontra-se a nascente, com a menor área em relação aos 

outros módulos, mas com uma quantidade considerável de mudas em relação à 

quantidade de arvores do local, sendo a com maior percentual dentre os módulos, 

serrapilheira e macro fauna em uma boa disposição, necessitando que continue com 

o manejo ecológico de regeneração natural da área,  e; o módulo 4, chamada a área 

miolo da nascente, que mantêm se encharcado um longo período do ano, é o foco 

de todo o estudo de análise para recuperação da área. Portanto, conclui se que 

cada área deve ser manejada de forma distinta, já que cada uma possui suas 

peculiaridades na recuperação do solo.  
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