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1. Introdução 

O estado de Roraima possui a maior área contínua de savanas da Amazônia, ocupando uma superfície 
de 43.197 Km², correspondendo a 19% do estado (Barbosa et al. 2007) As savanas de Roraima são 
denominadas localmente como “Lavrado”. Nesse ecossistema heterogêneo, vivem povos indígenas de 
diversas etnias, manejando e alterando o ambiente. Nas áreas abertas, do Lavrado, é realizada a criação 
de animais como bois e cavalos. Excepcionalmente algumas roças são instaladas sobre o solo do 
Lavrado, após um processo de fertilização do solo conhecido como “caiçara”. A caiçara é uma área 
cercada onde o gado dorme durante um determinado período, fertilizando o solo com seu esterco (Pinho 
2008). Após um determinado período, geralmente coincidindo com o início do inverno, inicia-se o plantio 
de variedades de macaxeira, mandioca e banana, entre outras culturas. A prática da caiçara também 
possibilita a produção de esterco para uso em outras áreas na comunidade ou para comercialização. O 
emprego do fogo para limpeza da área, a criação extensiva de gado e outros animais domésticos, o uso 
insustentável dos recursos disponíveis da fauna e flora e projetos recentes com políticas públicas para 
desenvolvimento das savanas, podem vir a alterar a paisagem natural e quebrar as interações entre os 
ecossistemas (Barbosa et al. 2007), com risco de afetar suas funções ecológicas. 
Considerando esses aspectos o presente trabalho teve como objetivo avaliar o sistema de manejo da 
terra, conhecido como caiçara em área de Lavrado de Roraima e sua influência sobre a fertilidade do 
solo. Este estudo faz parte de um projeto mais amplo de pesquisa denominado “Wazaka’ie” que visa 

apoiar os sistemas produtivos dos povos indígenas e quilombolas através da integração de 
conhecimentos técnicos e tradicionais para formulação de alternativas sustentáveis de manejo da terra. 
 
2. Material e Métodos 

O estudo foi realizado, na Terra Indígena (T.I.) Aningal, localizada no município de Amajari, na região de 
savana a noroeste do estado de Roraima, situada a aproximadamente 250 km de Boa Vista. A TI Aningal 
possui 7.627 hectares e uma população de 212 habitantes da etnia Macuxi (ISA, 2012), Wapishana e 
Sapará. A mesma possui duas comunidades, porém o trabalho foi realizado somente na comunidade 
Aningal. O solo da região é classificado como Argissolo Vermelho distrófico com textura média arenosa, 
sobre relevo suave ondulado (IBGE, 2005). O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com três 
tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram os sistemas de manejo: Plantio, Caiçara e Lavrado, 
selecionados dentro do que os indígenas denominam de retiro ou fazenda. As áreas de caiçaras, da 
comunidade estudada, são geralmente instaladas no ponto mais alto da região, com o plantio numa área 
adjacente mais a baixo, pois a mesma recebe a influência do material depositado na caiçara na época 
chuvosa. Na caiçara há um manejo de cerca de 46 cabeças de gado, que são alimentados somente com 
o pasto natural e sal. De acordo com a percepção dos indígenas há um melhor aproveitamento do esterco 
e dos nutrientes contido nele, os quais são levados com a chuva e depositados na área mais baixa, onde 
é feito o plantio. O sistema plantio era composto basicamente por: banana, pimenta, goiaba, limoeiro, 
acerola e jerimum. A área de lavrado, não cultivada, adjacente a caiçara (testemunha), foi selecionada, de 
modo a não receber influência do material depositado na caiçara. Para comparação dos três sistemas de 
uso da terra foram coletadas amostras de solo, no inicio de Janeiro de 2013.  Para isso, uma parcela de 
10 x 15 m foi alocada no centro da caiçara e da área de plantio. Na área de lavrado, a parcela foi alocada 
a 7 m de distância da cerca da caiçara, no lado de menor declividade. Cada parcela (unidade amostral) foi 
subdividida em 3 subparcelas de 10 x 5 m. Nas subparcelas foram coletadas 5 sub amostras de solo nas 
profundidades de 0-10,  10-20 e  3 sub amostras na de 20-30 cm (por apresentar maior uniformidade nas 
característica). As amostras compostas de solo foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira 
de 2 mm, onde obteve-se a terra fina seca ao ar (TFSA) nas quais foram realizadas as análises 
granulométricas e químicas no LTSP (Laboratório Temático de Solo e Planta) do INPA. Foram 
determinados o valores de pH (H2O) e os teores de Ca, Mg, Al, P e K segundo a metodologia descrita 
pela EMBRAPA (1997). A significância dos tratamentos foi determinada pela análise de variância 
(ANOVA), e as comparações entre as médias das variáveis avaliadas foram realizadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Estat versão 2.0. 

 
3. Resultados e Discussão 

A composição granulométrica nos três sistemas de uso apresenta textura média, nas três profundidades 
estudadas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Composição granulométrica dos três sistemas de uso da terra estudado, na TI do 
Aningal-RR, em três profundidades (n=3). 

Sistema de  Profundidade  Argila  Silte Areia Classe Textural 
uso da terra (cm) ------------- g kg -----------  

Plantio 0-10 240 230 530 Franco argilo arenoso 
Plantio 10-20 255 244 501 Franco argilo arenoso 
Plantio 20-30 250 279 471 Franco argilo arenoso 
Caiçara 0-10 270 196 534 Franco argilo arenoso 
Caiçara 10-20 270 296 434 Franco argilosa 
Caiçara 20-30 325 261 414 Franco argilosa 
Lavrado 0-10 105 432 463 Franca 
Lavrado 10-20 330 238 432 Franco argilosa 
Lavrado 20-30 345 226 429 Franco argilosa 

 
As principais alterações nas características químicas do solo são apresentadas na Tabela 2. Observa-se 
que os valores médios de pH só foram significativamente superiores no plantio na camada de 20-30 cm 
(Tabela 2). De acordo com Mitchell e Tu (2006), a adição de esterco geralmente não modifica o pH do 
solo, mas com a aplicação contínua do adubo orgânico essa alteração pode ocorrer. Porém para o 
alumínio os teores no plantio foram significativamente menores nas camadas de 0-10 cm e 10-20 cm em 
relação aos demais tratamentos (Tabela 2). Os valores de pH e teores de alumínio demonstram que há 
uma baixa acidez no solo dos três sistemas estudados (Tabela 2). Os teores de pH e alumínio nesse 
estudo,  de maneira geral, são considerados satisfatório e baixo, respectivamente, de acordo com a 
classificação de solos tropicais de Cochrane et al. (1985)  e  Moreira et al. (2005), 

Os teores de cálcio foram significativamente superiores no plantio, nas três profundidades, em relação 
aos demais sistemas avaliados (Tabela 2), Em relação ao magnésio, houve um aumento significativo no 
plantio em relação à caiçara e lavrado, sendo a caiçara também superior ao lavrado na profundidade de 
0-10 cm. Porém, nas camadas de 10-20 e 20-30 cm, o plantio foi significativamente superior aos demais 
sistemas (Tabela 2). Esses resultados demonstram uma melhoria na disponibilidade desses nutrientes no 
solo do plantio. O Ca e Mg normalmente apresentam baixos teores nos solos do Lavrado, conforme 
mostrado por Melo (2003), além disso os solos arenosos são altamente susceptíveis à lixiviação dos 
nutrientes (Tomé Jr. 1997). 

 
Tabela 2 - Valores de pH em água e teores de Al3+ , Ca+2, Mg+2, K+ e P,  dos três sistemas de uso da terra avaliado, 
na TI do Aningal-RR, em três profundidades (n=3).   

Tratamentos  Profundidades (cm) 
  0 - 10   10 - 20  20 - 30  0 - 10   10 - 20  20 - 30 

  pH  (H2O)  Al3+ (cmolckg-1) 
P l a n t i o   5.46 a  5.67 a  5.95 a  0.00 b  0.00 b  0.00 a 
C a i ç a r a   5.46 a  5.41 a  5.40 b  0.15 a  0.08 a  0.09 a 
L a v r a d o   5.52 a  5.62 a  5.54 b  0.17 a  0.12 a  0.08 a 

CV%  4.55  2,09  1.39  20.42  32.40  56.73 

  Ca2+ (cmolckg-1)  Mg2+ (cmolckg-1) 
P l a n t i o   1.98 a  1.18 a  0.71 a  1.02 a  0.89 a  0.89 a 
C a i ç a r a   0.29 b  0.17 b  0.12 b  0.40 b  0.17 b  0.17 b 
L a v r a d o   0.26 b  0.14 b  0.15 b  0.23 c  0.12 b  0.12 b 

CV%  14.77  23.12  13.27  8.70  7.11  5.53 

  K (cmolckg-1)  P (mg kg-1) 
P l a n t i o   0.44 a  0.33 a  0.37 a  14.35 a  6.48 a  4.00 a 
C a i ç a r a   0.37 ab  0.24 a  0.18 b  0.57 b  0.43 b  0.29 b 
L a v r a d o   0.10 b  0.05 b  0.06 b  0.35 b  0.26 b  0.29 b 

CV%  30.72  15.47  25,91  68.89  28.25  34.18 
Médias seguidas por letras minúsculas distintas nas colunas diferem entre si, ao nível de 5 % de probabilidade, 
pelo teste de Tukey. 

 
Os teores médios de potássio foram significativamente superiores no plantio em relação ao lavrado, 
porém não diferiu da caiçara, a qual também não diferiu do lavrado, na profundidade de 0-10 cm (Tabela 
2). No entanto, na camada de 10-20 cm o plantio e caiçara foram significativamente superiores ao 
lavrado. Na camada de 20-30 cm o plantio e superior aos demais tratamentos (Tabela 2). Pinho (2008) 
encontrou teores baixos de potássio nos solos de quintais agroflorestais indígenas do lavrado de 
Roraima.  Os teores de fósforo foram significativamente superiores no plantio, em relação aos demais 
sistemas, nas três profundidades (Tabela 2). Segundo Woods (2003), o fósforo é um elemento-chave 
indicador da ação antrópica no solo, por ser parte da composição de muitos materiais relacionados a 
ocupações humanas, e por possuir grande estabilidade no solo ao longo dos anos. Um trabalho de 
Galvão et al. (2008) mostrou um aumento do teor de P de 20 a 25 vezes em solos arenosos adubados por 

até 40 anos com esterco bovino em comparação com solos não adubados. 
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De maneira geral observa-se uma melhoria significativa na fertilidade do solo no sistema plantio que pode 
estar relacionada não somente com a deposição do material que vem da caiçara, como também, pelo 
manejo dados pelos indígenas da TI Aningal, dentro desse sistema, pois, o plantio além de ser 
diversificado, retém os nutrientes, mantém uma cobertura adequada do solo, melhorando tanto as 
características químicas, físicas e biológicas desse solo. No sistema lavrado, o solo somente tem a 
cobertura do pasto natural e nas caiçaras apesar da deposição do esterco bovino, há também o pisoteio 
dos animais causando a compactação do solo. Na comunidade Aningal o plantio é feito na área adjacente 
que recebe o escorrimento superficial da caiçara e não no local da caiçara, ocorre também o 
aproveitamento do esterco das caiçaras para usar em outros plantios.  
Segundo, Tomé Jr. (1997) os solos arenosos são altamente susceptíveis à lixiviação. No entanto, os solos 
dos plantios da T.I. Aningal que apresentam textura franco argilo arenoso (Tabela 1), os teores de cálcio, 
magnésio, potássio e fósforo foram considerados altos na profundidade de 0-10 cm e satisfatórios nas 
camadas de 10-20 e 20-30, segundo a classificação proposta por Cochrane et al. (1985) e  Moreira et al. 

(2005),  para solos tropicais. Enquanto, nos sistema caiçara, com textura franco argilosa (Tabela 1), 
somente o magnésio e potássio foram considerados satisfatórios na camada de 0-10 cm, porém nas 
demais profundidades e no sistema lavrado de textura franca a franca argilosa em todas as profundidades 
os teores de cálcio, magnésio, potássio e fósforo são considerados escassos. 
Galvão et al. (2008), em um estudo com objetivos de quantificar as concentrações de carbono e nutrientes 
em solos de áreas adubadas e não adubadas com esterco, em solos de textura arenosa a franco-arenosa 
e relevo ondulado a suave-ondulado, verificaram  que nas áreas adubadas a aplicação contínua de 
esterco proporcionou aumento significativos no pH e nos teores de todos os elementos na camada de 0-
20 cm.  
Esses resultados demonstram que as práticas de manejo das caiçaras da comunidade indígena da T.I. 
Aningal-RR, instaladas no local de maior declive da região e o aproveitamento da área mais abaixo que 
recebe o material vindo das caiçaras, na época chuvosa, que são aproveitadas para o plantio, como 
também, o manejo do plantio contribuem para o incremento de cálcio, magnésio, potássio e fósforo no 
solo, principalmente nas camadas superficiais do solo. Assim desenvolvida com poucos recursos, o 
manejo da caiçara promove o enriquecimento do solo, possibilitando o cultivo nas áreas de lavrado que 
são enriquecidas com o esterco bovino. Assim, as caiçaras têm o potencial de diminuir a pressão sobre as 
áreas florestais ao poupar a abertura de novas áreas de roça e também possibilita a produção de esterco 
para uso em outras áreas na comunidade ou para comercialização. 
 
4. Conclusão 

O manejo das caiçaras realizado pela comunidade indígena Aningal, na T.I. Aningal no Lavrado de 
Roraima promove melhorias nas características químicas do solo nas áreas de plantio, aumentando 
significativamente os teores de cálcio, magnésio, potássio e fósforo, principalmente na camada superficial. 
Assim, o manejo das caiçaras mostrou-se um sistema tradicional bem sucedido com potencial de diminuir 
a pressão sobre as áreas florestais, pois a diversificação do plantio e melhoria na fertilidade do solo com o 
incremento de nutrientes vindos das áreas das caiçaras possibilita o plantio nas áreas pobres de lavrado. 
 
5. Referências Bibliográficas 

Barbosa, R.I.; Campos, C. Pinto, F.; Fearnside, P.M. 2007. The “Lavrados” of Roraima: Biodiversity and 
Conservation of Brazil´s Amazonian Savannas. Functional Ecosystems and Communities, 1(1): 29-41.  
Cochrane, T.T.; Sánchez, L.G.; Azevedo, L.G.; Porras, J.A.; Garver, C.L. 1985. Land in tropical 
américa.Vol.3. CIAT. 
Embrapa. 1997. Manual de Métodos de Analises de Solo. Rio de Janeiro. 212 p. 
Galvão, S.R; Salcedo, I. H.;Oliveira, F.F. 2008. Acumulação de nutrientes em solos arenosos adubados 
com esterco bovino. Pesquisa Agropecuária brasileira, p. 99-105.  
IBGE, 2005. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (http://www.ibge). Acesso em: 05/01/12.  
ISA, 2012. Instituto Socioambiental. (www.socioambiental.org/). Acesso em: 05/01/12.  
Mitchell, C.C.; TU, S. 2006. Nutrient accumulation and movement from poultry litter. Soil Science Society 
of America Journal, 70: 2146-2153. 
Melo, D.F.; Gianlupi, D.; Uchôa, S.C.P. 2003. Características edafológicas dos solos do Estado de 
Roraima. Boa Vista. Embrapa Roraima. (Embrapa Roraima, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 1). 
Moreira, A.; Castro, C.; Alfaia, S.S.; Malavolta, E. 2005. Fertilidade dos solos da Amazônia. In: Ribeiro, 
M.R.; Nascimento, C.W.A.; Accioly, A.M.A.; Lira Junior, M.A.; Stanford, N.P.; Freire, F.J. (Org.). Anais do 
XXX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. 1a edição, UFRPE/EMBRAPA/SBPC, Recife, Pernambuco, 
volume 1, p. 1-29. 
Pinho, R.C. 2008. Quintais agroflorestais indígenas em área de savana (Lavrado) na Terra Indígena 
Araçá. Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. 
108pp. 
Tomé Jr., J.B. 1997. Manual para interpretação de análise de solo. Guaíba: Agropecuária. 247 p. 
Woods, W.I. 2003. Development of anthrosol research. In: Lehmann, J.; Kern, D.; Glaser, B. (Eds.) 
Amazonian Dark Earths: Origin, Properties, Management. Kluwer Academic Publishers. p.3-14. 

http://www.socioambiental.org/

