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nutrientes e macrofauna
invertebrada em Argissolo sob
sistemas agroflorestais e
agricultura de corte e queima
no norte do Piau!
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A atividade agropecuaria e essencial para qualquer
sociedade, independente do nfvel de desenvolvimento.
No entanto, em virtude da crescente preocupac;ao
com 0 atual modelo de produc;ao agricola, altamente
insustentavel e degradante, ha a necessidade de se
buscar alternativas que possam mante-Ia produtiva
sem afetar drasticamente os diferentes ecossistemas
terrestres (Gualberto et al. 2003).

o manejo inadequado dos solos tem ocasionado
degradaC;aodas suas propriedades trsicas, qufmicas e
biol6gicas. Os processos mais importantes e
responsaveis par essa degradac;ao saD a erosao, a
compactac;ao, e a diminuic;ao dos estoques de materia
organica do solo, os quais influenciam negativamente,
na microbiota e na macrofauna do solo (Leite et aI.,
2003).

Nesse contexto, 0 Sistema Agroflorestal (SAF), que
combina arvores (estrato arb6reo) com culturas
comerciais, tem sido considerado como alternativa
para a otimizac;ao do uso da terra, por conciliar a
produC;aoflorestal a de alimentos, conservando 0 solo,
diminuindo 0 impacto causado por praticas agrfcolas e
favorecendo a ciclagem dos nutrientes por meio do
maior aporte de serapilheira (Lima et aI., 2007). Alem
disso, tem sido amplamente promovido como um
sistema de produc;ao sustentavel e, particularmente,
atraente para agricultura familiar.

A decomposic;ao da serapilheira e 0 principal meio de
transferencia dos nutrientes para 0 solo, possibilitando
a sua reabsorc;ao pelos vegetais vivos (Schumacher et
aI., 2004) por meio da ciclagem de nutrientes, que e
responsavel pelas trocas de elementos minerais entre
os seres vivos e 0 ambiente que 0 circunda,
centrando-se nas relac;oes entre a vegetac;ao e 0 solo
(Borem e Ramos, 2002).
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A fragmental;ao do material vegetal da serapilheira e
uma das mais importantes funl;oes da fauna do solo,
particularmente desempenhada pela macrofauna
invertebrada. A fauna edatica esta intimamente
associada aos processos de decomposi<;ao e ciclagem
de nutrientes e a sua sensibilidade aos diferentes
manejos, reflete claramente se determinada pratica de
manejo pode ser considerada ou nao conservativa do
ponto de vista da estrutura e fertilidade do solo
(Correia e Oliveira, 2000).

Embora a pratica de manejo com SAF tenha sido
considerada por alguns autores como opl;ao para a
agricultura sustentavel, ha a necessidade de se
ratificar esses efeitos beneticos, por meio da
avalia<;aode indicadores, qufmicos, ffsicos e
biol6gicos, visando 0 monitoramento dos impaetos
positivos ou negativos sobre 0 solo (Xavier et aI.,
2006).

Sao inexistentes os estudos que relacionem SAFs,
materia organica, nutrientes e macrofauna
invertebrada do solo, como indicadores de qualidade
ambiental, na regiao Meio-Norte do Brasil. Neste
senti do, 0 objetivo deste trabalho foi quantificar os
estoques de carbono, nitrogenio e f6sforo assim como
a densidade da macrofauna invertebrada em Latossolo
Vermelho-Amarelo manejados com SAF e agricultura
de corte e queima no norte do Piau!.

o estudo foi realizado no ano de 2006, no municfpio
de Esperantina (03° 54' 07" S e 42° 14' 02" W),
regiao norte do estado do Piauf. 0 clima da regiao e
quente tropical conforme c1assifical;ao de Koppen.
Esta localizado a uma altitude de 59 metros com
precipital;ao pluviometrica media anual de 1.400 mm
e temperaturas medias anuais, mfnima e maxima de
26 a 34°C. 0 solo da area e classificado como
Argissolo Vermelho-Amarelo.

Foram estudados tres sistemas: Sistema Agroflorestal
com dez anos de adol;ao (SAF10). constitufdo pelas
culturas de milho (Zea mays L.), ab6bora (Curcubita
pepo L.), fava (Phaseolus lunatus L.), mandioca
(Manihot esculenta Crantz.l, batata doce (Ipomoea
batatas (l.) Lam.) e algodao (Gossypium herbaceum
L.) associadas com especies nativas da regiao como
ipe (Tabebuia sp), babal;u (Attalea speciosa Mart. ex

Spreng.). gonl;alo alves (Astromiun fraxinifolium
Schott). tamboril (Enterolobium sp.). jatoba (Hymenaea

sp), mufumbo ( Combretum sp) e unha de gato
(Mimosa sp). alem de especies frutfferas como acerola
(Malpighia glabra L.). mamao (Carica papaya L.).
goiaba (Psidium guajava L.). manga (Mangifera indica
L.), pinha (Annona squamosa L.) e pitomba (Talisia
esculenta Raldlk.); Agricultura de Corte e Oueima
(ACO) e, como referencia de um estado de equillbrio,
uma area sob floresta nativa (FN). Em cada area
foram abertas quinze trincheiras para amostragem de
solo na camada de 0-10 cm. 0 nitrogenio total (NT) foi
determinado por meio da digestao sulfUrica e dosado
por destilal;ao Kjedhal e 0 f6sforo disponfvel (P)
extrafdo com Mehlich 1 e determinado por
colorimetria (Embrapa, 1997).0 carbono organico
total (COT) foi quantificado por oxida<;ao da materia
orgfmica via umida, empregando solu<;aode dicromato
de potassio a 0,167 mol L-1 em meio acido, com fonte
extern a de calor (Yeomans e Bremmer, 1988). Os
resultados foram submetidos a analise de variancia e
as medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

A coleta da macrofauna edafica foi realizada pelo
metodo do TSBF "Tropical Soil Biology and Fertility"
(Anderson e Ingram, 1993). Em cada area foram
coletados cinco blocos de solo, a partir de um
quadrado de metal com 25 x 25 cm com 10 cm de
profundidade. A fauna invertebrada maior que 2 mm
foi retirada manualmente. Todos os indivfduos foram
contados e identificados ao nfvel de classe, ordem ou
famflia. A partir dos dados obtidos foi estimada para
cada tratamento a densidade da macrofauna,
expressa em numero de indivfduos por metro quadrado
(ind./m2). As coletas foram realizadas no perfodo seeo
(outubro-novembro) .

No solo sob SAF, foram observados as maio res teores
de C e N, 0 que pode esta diretamente relacionado ao
maior aporte de material organico sobre 0 solo em
compara<;ao a ACO e FN (Tabela 1). Por outro lado,
menores teores foram observados no ACO. No
sistema de corte e queima 0 balan<;onegativo e
provocado, principal mente, pelas perdas de nutrientes
durante a queima da vegeta<;ao eo preparo da area
para 0 plantio (Sommer, 2000).
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Os teores de P foram seis e sete vezes maio res no
SAF10 (Tabela 1) em rela~ao it ACQ e FN,
respectivamente, 0 que indica a eficiencia do manejo
com SAF1 0, considerando a baixa concentra~ao desse
elemento nos solos da regiao.

Os maiores estoques de COT e NT foram observados
no SAF1 0 (TabeJa 1). Isso pode indicar que 0 manejo
agroflorestal pode melhorar a qualidade do solo, por
meio das intera~oes entre os componentes florestal e
agrfcola, que resultam no maior aporte de fitomassa
no solo. Ah~m disso, a ausencia de revolvimento do
solo proporciona melhores condi~oes para os
organismos responsaveis pela fragmenta~ao do
material vegetal e ciclagem dos nutrientes, conforme
preconizado por Mendon~a et al. (2001) em cultivo de
cafe em SAFs em Vi~osa-MG.

TabeJa1. Teores e estoques totais de carbona (COT) e
nitrogimio (NT) e de fosforo disponivel (P) em um

Latossolo Vermelho-Amarelo sob sistema agroflorestal

com dez anos (SAFL agricultura de corte e queima (ACQ)
e floresta nativa (FN).111

Teores Estoques
~:-._--
'='1~Lt:llld COT NT P COT NT

---<lag kg-1___ mg dm-3 ---Mg ha-1___

SAF 4,01 a 0,36 a 12,27 a 48,54 a 4,42 a

ACQ 1,74 e 0,17 e 2,07 b 22,49 e 2,24 e

FN 3,02 be 0,22 be 1,76 b 34,15 b 2,48 be

("Medias seguidas da mesma letra nas colunas, nao diferem
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Em rela~ao it macrofauna, ha de se considerar que a
amostragem foi realizada na epoca seca e que os
animais tendem a se locomover para os horizontes
mais profundos. A maior densidade de indivfduos foi
observada na FN, porem com altos valores do erro
padrao, especialmente para alguns grupos, em
destaque os cupins (Isoptera), indicando a
cO!1centra~aode muitos indivfduos numa mesma
amostra. A abundancia do grupo Isoptera na floresta
nativa e uma caracterfstica dos ecossistemas naturais
em regioes tropicais, alem disso, esse grupo se
destaca por sua importante fun~ao no solo, pela
capacidade de ingerir e transformar partfculas
organicas e minerais (SILVA 2006).

o sistema ACQ apresentou a menor densidade de
indivfduos da macrofauna, provavelmente, por
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Fig. 1. Densidade da macrofauna invertebrada no solo
sob sistema agroflorestal com dez anos de ador;;ao(SAFl.
agricultura de corte e queima (ACO) e floresta nativa (FN).

consequencia do manejo que nao aport a materia
organica em quantidade e qualidade que possa
manter a popula~ao da macrofauna, e
consequentemente, se beneficiar dos processos
ecol6gicos derivados da sua atividade. Para Correia
e Oliveira (2000) a queima de areas para fins de
plantio ou colheita tem efeitos negativos drasticos
sobre as popula~oes de animais do solo. Alem da
elimina~ao direta de praticamente todos os animais
que vivem na superffcie do solo, a destrui~ao da
serapilheira elimina a fonte de alimento e
desestrutura 0 habitat. Sem alimento e sem habitat,
a recoloniza~ao quando ocorre e lenta e restrita a
poucos grupos.

No SAF1 0 verificou-se a presen~a dos grupos de
predadores Araneae, Chilopoda e Pseudoscorpionida
(Figura 1). A maior frequencia de predadores pode
representar importante ferramenta no controle de
pragas, sugerindo que os efeitos de uma comunidade
de invertebrados do solo mais diversa e abundante
possam ter efeito indireto positivo na produtividade
das culturas.

Recomenda-se para 0 agricultor familiar da regiao
norte do Piau•• a substitui~ao da agricultura de corte
e queima por sistemas com base ecol6gica, como os
sistemas agrofloretais. Esses sistemas, aumentam
os estoques de carbono e de nutrientes, melhoram a
qualidade do solo e do ambiente, alem de
diversificar a produ~ao agrfcola na pequena
propriedade, tornando assim \.Ima estrategia de
explora~ao sustentavel para a regiao.
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Fig. 2. Grupos de indivfduos da macrofauna
invertebrada no solo sob sistema agroflorestal com
dez anos de adol;ao (SAFj, agricultura de corte e
queima (ACQ) e floresta nativa (FN).
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