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O clima B tropical chuvoso do tipo Ami, segundo a 
classificaçáo de Koppen. com a regiãode Capitão Poco sendo 
caracterizada por apresentar temperatura média anual de 
26°C e precipitacáo mddia anual de 2.700 mm, enquanto a 
media da umidade relativa do ar 6 de 83%. 

As fitomassas das capoeiras e dos sistemas agro- 
florestais foram determinadas no periodo de novembro de 
1996 a agosto de 1997. No consdrcio de seringueira com 
cacaueiro foram consideradas 140 plantas de seringueira e 
960 de cacaueiro por hectare e no consdrcio de castanheira- 
do-brasil com cacaueiro foram consideradas 56 plantas de 
castanheira-do-brasiI e 1.280 de cacaueiro por hectare. Em 
cada consórcio foram formados três grupos de plantas de 
cada espécie, de acordo com as circunferências a altura do 
peito. Foram selecionadas cinco plantas de cada espécie, 
sendo uma planta na classe de diâmetros superiores, três 
plantas na classe de diâmetros intermediários e uma planta 
na classe de diâmetros inferiores. De cada árvore foram pe- 
sados todos os ramos, folhas, caule, e raízes pivotantes e 
grossas, ate  I rn de profundidade. 

As fitomassas d a s  capoeiras grossa e rala foram 
determinadas em três parcelas de 25m2, em cada área de ca- 
poeira, localizadas em "transectas" de 100m de cornprimen- 
to, distantes 20m uma das outras. De cada parcela foram 
também pesados todos os ramos, folhas e caules. 

Na pastagem, a fitomassa foi determinada através 
de coletas bimestrais, da parte aérea do capim, cortado a 
cinco cm do solo, no período de agosto d e  1996 a setembro 
de 1997, usando-se um quadro de madeira, com um metro 
quadrado de área interna, em um "transecto" de 200m de 
comprimento com direção escolhida ao acaso e retirando-se 
20 amostras, distantes 2Om uma da outra. 

As raízes finas foram coletadas usando-se um tra- 
do tubular de 8 cm de dismetro, nas camadas de 0-20 em; 
20-40 cm e 40-60 cm. As coletas foram feitas em dois pon- 
tos, distanciados de 0,50 m e de 1 ,O0 rn do tronco das plan- 
tas de  seringueira e cacaueiro e de  2,00 e de 4/00 m das de 
castanheiras. Nas áreas de capoeiras grossa e rala, as coletas 







TABELA 1. Concentracões de nitrogênio (N), fósforo (P), po- 
tássio (K), cálcio (Ca), rnagnésio (Mg), alumínio 
(AI) e pH em agroecossistemas de castanheira- 
do-brasil com cacaueiro (CC), seringueira com 
cacaueiro (SC) e pastagem (P) e capoeira grossa 
(CG) e capoeira rala (CRI, nas camadas do solo, 
0-20cm, 20-40cm e 40-60cm, 

Camada 
Elementos .- 

Sistema 
(cm) CC SC CG CR P 

Valores seguidos pela mesma letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna por elemento 
não diferem estatisticamente pelo teste de Tukev , a 5% de probabilidade 

O fósforo apresenta-se em todos os sistemas com 
teores baixos (inferior a 10 rng/kg). Os maiores teores são 
encontrados nas áreas de CC e SC, cujas concentracões na 
camada superiicial são estatisticamente superiores em com- 
paração com as demais áreas que não apresentam diferencas 
entre si, nas três camadas. As concentrações de fóçfbro 
mais altas na camada superficial nos sistemas de  CC 
(3.83 g/kg) e SC (4,17 glkg) refletem o efeito residual das 
adubacões nessas 6reas. Baena et al. 11 998) encontraram di- 
ferencas marcantes entre teores de fósforo no solo de  agroe- 
cossistemas de cacaueiro em comparação com solos em sis- 
temas naturais, atribuindo essas diferencas ao efeito residual 
da adubacão. 


























