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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE E UMIDADE DO SOLO E FLUXO DE CARBONO E NUTRIENTES NA
SERRAPILHEIRA EM SISTEMA AGROFLORESTAL COM CAFÉ

Mônica M. CAMPANHA, Ricardo H.S. SANTOS, Gilberto B. FREITAS, Hermínia E.P. MARTINEZ, Catalina
JARAMILLO-BOTERO
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Um dos benefícios potenciais da utilização de sistemas agroflorestais (SAF) é sua capacidade na conservação
dos solos, mantendo sua fertilidade. O benefício das árvores advém da combinação de fatores, entre eles a
melhoria das características físicas e químicas do solo através de suas raízes e queda de folhas, e o aumento
da retenção de água. A serrapilheira depositada sobre o solo atua como barreira física, reduzindo a erosão e
conservando a umidade no terreno e fornecendo matéria orgânica e nutrientes ao sistema. O presente trabalho
teve como objetivo a análise comparativa entre um sistema agroflorestal com café (SAF) e uma monocultura
de café (SOLT), quanto à quantidade e teor de nutrientes de serrapilheira, fertilidade e teor de umidade dos
solos. A serrapilheira foi coletada em caixas plásticas com 36 x 56 cm nas ruas do cafezal em cada sistema,
durante 12 meses. Foram determinadas a produção média mensal e acumulada de serrapilheira. A umidade e
as características de fertilidade do solo foram avaliadas em amostras coletadas sob a saia dos cafeeiros, nas
profundidades de 0-20 cm e 20-40cm no solo. O SAF contribuiu com 6,1 x 103 kg.ha-1.ano-1 de matéria seca
de serrapilheira, em comparação com 4,5 x 103 kg.ha-1.ano-1 do SOLT, concentrando, no entanto menores
quantidades de nutrientes. Maior teor de umidade, entre 20-40 cm no solo, foi encontrado no SAF, que
também apresentou maiores valores de V, Ca, Mg, SB e Zn e menor teor de Al nos solos. Os solos do SOLT
apresentaram maior teor de P e matéria orgânica. Conclui-se a quantidade de serrapilheira no SAF não é
sinônimo de maior retorno de nutrientes ao sistema, nem de aumento da matéria orgânica do solo, embora
tenha resultado em maior retenção de umidade no solo.
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