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Sinopse: 

Estudaram-se as práticas de manejo das Caiçaras indígenas e seus 
efeitos sobre as características químicas e físicas do solo do Lavrado 
de Roraima. Aspectos como a introdução da pecuária nas 
comunidades indígenas e a influência do manejo do gado sobre teores 
de nutrientes, densidade e porosidade do solo foram avaliados. 
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RESUMO 

Este estudo foi dividido em 3 partes. Na primeira, buscou-se apontar aspectos históricos 
da introdução e manejo do gado na comunidade indígena Aningal. Na segunda, 
objetivou-se avaliar a influência das práticas de manejo das Caiçaras sobre as 
características químicas do solo e na terceira, o objetivo foi avaliar a influência das 
mesmas práticas sobre os atributos físicos do solo. A pecuária foi introduzida na região 
do Lavrado há pelos menos 3 séculos, através da colonização portuguesa, alcançando 
áreas até então habitadas por indígenas de diversas etnias. Os nativos eram mão de 
obra nas fazendas, onde aprenderam as atividades da pecuária e a associaram com a 
agricultura em um solo naturalmente pobre em nutrientes, aproveitando o esterco bovino 
como adubo e criando as chamadas Caiçaras. Foram selecionados 3 retiros (Saúba, 
Rebolada e Aningal) com 3 sistemas de uso: Caiçara (onde o gado é confinado durante 
a estação chuvosa), Plantio (área que recebe o esterco da Caiçara por escoamento 
superficial) e Lavrado (testemunha). Cada retiro foi analisado individualmente em 
delineamento em blocos casualizados, devido às diferenças nos tempos de uso e 
classes texturais dos solos. Cada uma das áreas foi dividida em 3 parcelas, de onde 
foram coletadas amostras de solo deformadas nas camadas de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, 
e indeformadas, nas profundidades de 0-5 e 5-10 cm. No laboratório foram feitas 
análises para determinação do pH, Ca, Mg, K, P, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, C e MOS e 
calculadas a densidade aparente do solo, porosidade total e densidade relativa. No retiro 
Saúba, com menor tempo de manejo, os solos da Caiçara, Plantio e Lavrado com 
maiores teores de argila, não apresentaram diferenças no pH, porém houve uma 
redução significativa no teor de Al disponível, nas áreas com esterco. Todos os 
nutrientes avaliados, com exceção do Zn e Cu apresentaram teores superiores nas 
áreas de Plantio em relação ao Lavrado, assim como o C e MOS. Apenas Mg e K foram 
superiores no solo da Caiçara em comparação com o Lavrado adjacente. No retiro 
Rebolada também não houve diferenças no pH dos solos entre tratamentos. O Al foi 
inferior nos solos da Caiçara e Plantio em comparação com o Lavrado, na camada de 
0-10 cm. Os teores de Ca e Mg apresentaram diferenças significativas entre tratamentos 
na camada de 0-10 cm, sendo maiores no Plantio, seguido da Caiçara e do Lavrado. O 
K foi superior no Plantio nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, enquanto o P foi 
significativamente superior no Plantio nas 3 camadas. Quanto aos micronutrientes, os 
teores de Fe foram maiores no Plantio e Caiçara, enquanto Zn e Mn foram superiores 
apenas no Plantio. O Cu foi maior na Caiçara na camada de 20-30 cm. Os valores de C 
e MOS nesse retiro foram superiores no Plantio, nas 3 camadas analisadas. O retiro 
Aningal, o mais antigo da comunidade e o solo mais arenoso, não apresentou diferenças 
nos valores de pH e teores de Al, K e P entre os tratamentos, nas 3 profundidades. Os 
teores de Ca foram superiores no Plantio em relação ao Lavrado e não diferiram na 
Caiçara. O Mg foi superior no Plantio nas camadas mais profundas. O Fe foi superior no 
Plantio, enquanto o Mn foi superior na Caiçara apenas na camada de 0-10 cm, o Cu 
apresentou diferenças apenas nas camadas mais superficiais, enquanto o Zn não 
apresentou diferenças entre tratamentos. Os teores de C e MOS foram superiores no 
Plantio e intermediários na Caiçara, na profundidade até 10 cm. Na profundidade de 10-
20 cm não houve diferenças, enquanto na camada de 20-30 cm, apenas o C foi superior 
no Plantio. Quanto aos atributos físicos do solo, apenas o retiro Saúba apresentou 
diferenças entre os tratamentos na camada de 0-5 cm. As densidades do solo e relativa 
do Plantio foram inferiores às da Caiçara e Lavrado, e a porosidade total foi inversa. A 
camada de 5-10 cm não apresentou diferenças entre os tratamentos para os atributos 
avaliados. Os tratamentos nos outros retiros não apresentaram diferenças nas 
características físicas dos solos. Os resultados mostraram que o solo do Lavrado, possui 
naturalmente características físicas indesejáveis como alta densidade e baixa 
porosidade total, e o manejo do gado nas Caiçaras não chega a alterar essas 
características, porém a adição de esterco no Plantio pode melhorá-las.  



 
 

ABSTRACT 

This study was divided into 3 parts. At first, we tried to point out the historical aspects of 
the introduction and management of cattle in the indigenous community Aningal. The 
second objective was to evaluate the influence of management practices of Caiçaras on 
the chemical characteristics of the soil and the third objective was to evaluate the 
influence of the same practices on soil physical properties. Livestock farming was 
introduced in the region of Lavrado there are at least three centuries, through the 
Portuguese colonization, reaching areas previously inhabited by natives of various 
tribes. The natives were labor on farms, where they learned of the activities associated 
with farming and agriculture in a soil naturally poor in nutrients, using cattle manure as 
fertilizer and creating calls Caiçaras. We selected three retiros (Saúba, Rebolada and 
Aningal) 3 systems use: Caiçara (where cattle are confined during the rainy season), 
Plantio (area that receives manure from Caiçara runoff) and Lavrado (control). Each 
retiros was individually analyzed in a randomized block design, due to differences in time 
use and textural classes of soils. Each area was divided into three portions, which were 
collected from soil samples at 0-10, 10-20 and 20-30 cm, and undisturbed, at 0-5 and 5-
10 cm. In the laboratory analyzes were conducted to determine pH, Ca, Mg, K, P, Al, Fe, 
Mn, Zn, Cu, C and MOS and calculated soil bulk density, total porosity and relative 
density. In Saúba retiro, with less time management, soils of Caiçara, Plantio and 
Lavrado with higher clay, no differences in pH, but there was a significant reduction in Al 
content available in areas with manure. All the nutrients, except for Zn and Cu 
concentrations were higher in areas Plantio over the Lavrado, as well as the C and MOS. 
Only Mg and K were higher in the soil Caicara compared with the adjacent Lavrado. In 
retiro Rebolada there were no differences in soil pH between treatments. Al was lower 
in soils of Caiçara and Plantio compared with Lavrado, at 0-10 cm. The Ca and Mg 
showed significant differences between treatments at 0-10 cm, with higher values at 
Plantio followed by Caiçara and Lavrado. The K was higher in Plantio depths of 0-10 and 
10-20 cm, while the P was significantly higher in Plantio in 3 layers. Regarding 
micronutrients, the levels of Fe were higher in Plantio and Caiçara while Zn and Mn were 
higher only in Plantio. The Cu was higher in Caicara 20-30 cm layer. The values of C 
and MOS this retiro were higher in Plantio in 3 layers analyzed. The retiro Aningal, the 
oldest community and sandy soil, showed no differences in pH and concentrations of Al, 
K and P between treatments in three depths. Ca levels were higher in the plantation 
compared to Lavrado and did not differ in Caiçara. The Mg was higher in Plantio in the 
deeper layers. The Fe was higher in the plantation, while Mn was higher in Caiçara only 
at 0-10 cm, Cu showed differences only in the superficial layers, whereas Zn did not 
differ between treatments. The contents of C and MOS were higher in Plantio and 
intermediaries in Caiçara, up to 10 cm in depth. In the depth of 10-20 cm no differences, 
while in the layer of 20-30 cm, only the C was higher in the Plantio. As for soil physical 
properties, only the retiro Saúba differ between treatments at 0-5 cm. The densities of 
the soil and Plantio were lower relative to the Caiçara and Lavrado, and total porosity 
was reversed. The depth of 5-10 cm showed no differences between treatments for the 
attributes. Treatments in other retiro showed no differences in the physical 
characteristics of the soil. The results showed that soil embossed naturally possess 
undesirable physical characteristics such as high density and low porosity, and 
management of cattle in Caiçaras fails to change these characteristics, but the addition 
of manure in Plantio can improve them. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Amazônia Legal ocupa aproximadamente 59% do território brasileiro, 

abrangendo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins (98% da área do estado), Maranhão (79%) e Goiás (0,8%) (IBGE, 

2012). Além de conter 20% do bioma cerrado, a região Norte abriga todo o bioma 

Amazônia, o mais extenso dos biomas brasileiros, que corresponde a 1/3 das florestas 

tropicais úmidas do planeta, detém a mais elevada biodiversidade, o maior banco 

genético e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável (IBGE, 2012). A diversidade 

de relevo, solos e clima (altas temperatura e precipitações) influenciaram na formação 

de diferentes ecossistemas como a floresta úmida de terra firme, florestas inundadas, 

várzeas, igapós, campos abertos e cerrados (IBGE, 2012). 

Localizada no nordeste do Estado de Roraima, encontra-se a maior área 

contínua de savanas do bioma Amazônia, totalizando cerca de 39.000 km², também 

conhecida como Lavrado. A região engloba sistemas de baixa densidade arbórea não 

florestal e agrupamentos de espécies arbóreas de florestas semidecíduas em forma de 

ilhas regionalmente conhecidas como ‘ilhas de mata’ (Barbosa e Miranda, 2005; Rocha, 

2009). Além dessas ilhas, em meio ao Lavrado, com cobertura herbácea predominante 

(Figura 1), encontram-se outros tipos de formação vegetal como matas de galeria e 

buritizais ao longo de cursos d’água (Barbosa e Miranda, idem; Barbosa et al., 2007).As 

ilhas de mata são assim designadas por abrigarem um conjunto denso de espécies 

arbóreas diferentes daquelas encontradas no Lavrado, e geralmente são associadas a 

solos com maiores teores de nutrientes e matéria orgânica (Luizão e Luizão, 1997; 

Oliveira Jr. et al., 2005). 

Dois tipos opostos de estresse hídrico ocorrem nas savanas (acúmulo de água 

na estação chuvosa e déficit na estação seca) dificultando o estabelecimento da maior 

parte das espécies arbóreas (Sarmiento, 1990). O fogo, tanto de origem antrópica, 

quanto natural, também é um fator importante na manutenção da paisagem das 

savanas, ao impedir o avanço das florestas (Miranda, 1998). A vegetação de savana ou 

Lavrado em Roraima é classificada segundo Brasil (1975) em savana e savana estépica. 

Mais recentemente, Miranda e Absy (2000) acrescentaram (4) quatro subclassificações 

em cada uma das classificações do Radam Brasil: savana graminosa, savana parque, 

savana arbórea aberta, savana arbórea densa, savana estépica graminosa, savana 

estépica parque, savana estépica arbórea aberta e savana estépica arbórea densa 

(Barbosa e Miranda, 2005). 
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Figura 1. Vista do Lavrado de Roraima com vegetação herbácea e arbustiva. 

 
As Terras Indígenas, estrategicamente, possuem fundamental importância na 

conservação das savanas do estado de Roraima. A biodiversidade do Lavrado é pouco 

protegida, e, de acordo com Barbosa et al. (2007), apenas 5% da área do Lavrado é 

definida como Unidade de Conservação (UC), e por isso não protegem 

significativamente esse ecossistema, demandando a determinação pelo Estado 

brasileiro de novas áreas de conservação. Entretanto, no total, 28 TIs ocupam 57,3% 

do Lavrado, o que equivale a 24.864 km², e a existência destas áreas contribuem para 

conservar a biodiversidade do Lavrado, já que o uso e manejo praticados pelos 

indígenas são de baixo impacto sobre os recursos ambientais. Porém, a maior parte das 

TI’s do Lavrado ocupam áreas pequenas (a maioria com menos de 20.000 ha) e foi 

demarcada em forma de ilhas, ou seja, não possuem conectividade entre si, e são 

rodeadas por fazendas de gado, arroz e soja. (Campos, 2011; Santilli, 1997). A área 

restante do Lavrado é dividida entre propriedades rurais (33,2%) e assentamentos de 

reforma agrária (4,4%) (Barbosa et al., 2007). 

O principal manejo agrícola praticado pelos indígenas do Lavrado é a agricultura 

de corte e queima, feita nas ilhas de mata, que permite a regeneração da capoeira 

durante o período de pousio. As roças indígenas são instaladas sobre o solo das ilhas 
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que em geral possuem melhores características químicas do que os solos das savanas 

adjacentes (Pinho et al. 2012). Esses sistemas de manejo tradicionais são sustentáveis 

na medida em que o tempo de pousio seja preservado para recuperar a produtividade 

da terra (Rocha, 2009). Nesses sistemas são cultivados tubérculos, grãos e frutas, como 

maniva (Manihot esculenta), milho (Zea mays), batata doce (Ipomoea batatas), banana 

(Musa spp.), jerimum (Cucurbita maxima), melancia (Citrullus vulgaris) e mamão (Carica 

papaya), além de pimenteiras (Capsicum spp.) em menor quantidade (Pedreira et al., 

2013; Perez, 2010). 

Nota-se que com o aumento da demanda sobre os recursos naturais, há uma 

expressiva redução no período de pousio e, por conseguinte, esgotamento das ilhas de 

mata (Rocha, 2009). Além disso, na medida em que se intensifica o contato das 

populações nativas com os não índios e, consequentemente, uma fixação das 

comunidades, os modos de produção tradicionais vêm sofrendo mudanças de tal forma 

que não são mais capazes de atender a todas as necessidades básicas das populações 

indígenas aglomeradas em crescimento. O resultado desta pressão de expansão é que 

muitas comunidades estão atualmente com poucas áreas disponíveis para instalação 

de roças. 

Além da formação das roças, as matas também são utilizadas para a atividade 

da caça e extrativismo. A palha do inajá (Maximiliana maripa) e madeiras diversas, como 

pau-rainha (Centrolobium paraense), maçaranduba (Manilkara spp.), lacre (Vismia 

cayennensis), freijó (Cordia goeldiana), pau-roxo (Peltogyne gracilipes), ou mesmo 

fibras naturais como o cipó titica (Heteropsis sp.) são utilizadas tradicionalmente para 

construções diversas. Muitas dessas espécies são também utilizadas para o fabrico do 

artesanato e também alimentação, como o jatobá (Hymenaea courbaril), a bacaba 

(Oenocarpus bacaba) e o tucumã (Astrocaryum aculeatum). Há ainda as espécies 

utilizadas para fins medicinais (Oliveira Jr. et al., 2005; PPTAL, 2007), como boldo 

(Plectranthus barbatus), capim santo (Cymbopogon citratus), espinheira santa 

(Maytenus ilicifolia), quebra pedra (Phyllantus niruri), hortelã (Mentha sp.), gengibre 

(Zingiber officinale) e babosa (Aloe vera), conhecidos e utilizados em toda a América do 

Sul tropical (Almeida, 1993; Cruz, 1997). Nas margens dos cursos d’água, onde ocorrem 

matas de galeria, é muito frequente a coleta da palha do buritizeiro (Mauritia flexuosa), 

utilizada para a confecção das coberturas das casas e ripas nas paredes, além da 

utilização de seu fruto, que é importante fonte alimentar (Ribeiro et al., 2011). 

Outra importante fonte de alimentos e renda para a população indígena são os 

quintais agroflorestais. Pinho (2008) estudou a composição, diversidade e riqueza dos 

quintais na TI-Araçá concluindo que o limoeiro, o araçazeiro e a mangueira são as 

espécies mais abundantes. Segundo a autora, a maioria das espécies produzidas é 
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destinada ao autoconsumo sendo comercializados eventualmente o limão (Citrus 

limon), manga (Mangifera indica) e laranja (Citrus sinensis).  A pesquisa ainda revela 

que os teores de nutrientes do solo dos quintais também são maiores em comparação 

com o Lavrado adjacente, devido à deposição e queima de resíduos orgânicos (Pinho 

et al., 2012). 

Embora seja menos comum, também ocorre o plantio no solo do Lavrado, onde 

a baixa fertilidade dificulta o desenvolvimento de culturas agrícolas. O cultivo de 

lavouras mecanizadas no lavrado é uma prática recente introduzida por programas de 

governo, em que é necessário o uso de insumos externos como calcário e fertilizantes 

químicos. O fogo ainda é amplamente utilizado pelos indígenas com objetivo de manejo 

das pastagens naturais e atividades de caça (PPTAL, 2007). Seu emprego para limpeza 

da área, criação extensiva de gado e outros usos estão alterando a paisagem natural e 

quebrando as interações entre os ecossistemas (Barbosa et al. 2007). 

Nas áreas abertas do Lavrado, os indígenas criam coletivamente pequenos 

rebanhos de gado bovino, adquiridos através de projetos iniciados pela Diocese de 

Roraima, CIR, FUNAI e Governo do Estado (Santilli, 1997; IBGE, 2009). Todas as 

comunidades indígenas possuem áreas de “fazendas”, também denominadas Retiros1, 

onde são criados animais como bois e cavalos, em um manejo onde, excepcionalmente, 

são instaladas roças e cultivos diversos possibilitados pela fertilização do solo pelo 

esterco do gado. As áreas cercadas onde o gado permanece parte do ano, fertilizando 

o solo com esterco, são conhecidas como Caiçaras (Pinho, 2008) (Figura 2) e são o 

objeto de estudo dessa pesquisa. Após receberem a quantidade de esterco adequada, 

o que geralmente coincide com o início do inverno (época das chuvas), as Caiçaras2 se 

tornam áreas de plantio de macaxeira, mandioca, banana, etc. Essa atividade é comum 

em comunidades que possuem poucas áreas de mata em seu território (Pinho, 2008; 

Rocha, 2009). Segundo Pinho a prática da Caiçara também possibilita a produção de 

esterco para uso em outras áreas na comunidade ou para comercialização, podendo 

gerar mais uma fonte de renda para os indígenas.  

O presente estudo, iniciado em agosto de 2011, faz parte de um Projeto maior 

intitulado “Iniciativa Wazaka`ye - IW”, (www.wazakaye.com.br) que visa apoiar os 

sistemas produtivos dos povos indígenas através da integração de conhecimentos 

técnicos e tradicionais para a formulação de alternativas mais sustentáveis de manejo 

da terra em áreas de savanas de Roraima. Na TI Araçá já existem experiências 

                                                           
1Nota: os conceitos de Retiro e Caiçara serão abordados ao longo deste trabalho. 
2Nota: as palavras e expressões de uso comum entre os indígenas serão grafadas em itálico. 
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agroecológicas desde 2006, enquanto somente em 2012, os moradores da TI Aningal, 

se mostraram interessados em participar das atividades do projeto. 

Os resultados apresentados nessa dissertação de mestrado estão dispostos em 

três capítulos. No primeiro, é apresentada uma caracterização, em uma história de curto 

alcance, sobre a introdução da pecuária na região do Lavrado e a descrição das práticas 

de manejo do gado nos sistemas denominados Caiçaras, pontualmente na comunidade 

indígena Aningal. No segundo capítulo são apresentados os resultados obtidos após 

uma análise das características químicas do solo das Caiçaras em comparação com 

áreas adjacentes no Lavrado. Por fim, no terceiro capítulo são mostrados os resultados 

das alterações nas características físicas do solo das Caiçaras, também em 

comparação com áreas adjacentes. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

Descrever e avaliar o manejo das Caiçaras na comunidade indígena Aningal. 

 

Específicos: 

 Relatar aspectos preliminares da introdução da pecuária na comunidade Aningal 

e o manejo atual do gado nos sistemas Caiçaras/currais. 

 

 Avaliar a influência do manejo das Caiçaras sobre a fertilidade do solo do 

Lavrado. 

 

 Avaliar a influência do manejo das Caiçaras sobre as características físicas do 

solo do Lavrado. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

_______________________________________________________________ 

Gonçalves, L. V. C. 2013. Manejo das Caiçaras: uma prática da agropecuária 

na comunidade indígena Aningal, no Lavrado de Roraima.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No extremo norte da Amazônia, encontra-se um ecossistema de savanas, 

conhecido localmente como Lavrado ou Campos do Rio Branco. Tal ecossistema é 

caracterizado por baixa densidade arbórea (campos naturais) e agrupamentos de 

espécies arbóreas florestais, conhecidos como ilhas de mata (Barbosa e Miranda, 2005; 

Rocha, 2009). Essa região é ocupada por uma grande diversidade de populações 

indígenas, como os Macuxi, Wapixana, Sapará, Ingaricó, Patamona e Taurepang, 

habitantes tradicionais da região distribuídos em 28 Terras Indígenas. Grande parte 

dessas terras possui área pequena (<10.000 ha) e são dispersas pelo Lavrado em forma 

de ilhas e cercadas de fazendas particulares de grande extensão (Campos, 2011). 

Sabe-se que esses povos manejam o ambiente e alteram sua paisagem, através de 

sistemas produtivos tradicionais como agricultura de corte e queima. Essas atividades 

são consideradas de subsistência, ou seja, a produção destina-se essencialmente ao 

consumo familiar e à venda no mercado local. Dentre esses sistemas produtivos, 

podem-se citar também, a coleta de frutos e a pesca, além da criação de animais de 

pequeno porte como galinhas, patos e porcos (Pinho et al., 2013; Miguêz et al., 2007). 

Tais práticas são de baixo impacto ambiental, pois permitem a regeneração natural do 

ambiente, atribuindo às TIs do Lavrado um importante papel na conservação desse 

ecossistema (Barbosa et al., 2007). 

Fernside (1997) menciona que o desmatamento na Amazônia cresce a taxas 

alarmantes, causado pela exploração madeireira e pelo avanço da pecuária. No estado 

de Roraima, esse cenário não é diferente nas regiões de floresta. Entretanto, a região 

do Lavrado, de vastos campos abertos desde os tempos da colonização foi considerada 

por muitos como uma região naturalmente adaptada para a pecuária (Campos, 2012; 

Santos, 2010). A criação de gado bovino trazida pelos portugueses no século XVIII, com 

objetivo de colonizar a região resultou na perda de muitas áreas ocupadas pelas 

populações indígenas, que foram em parte recuperadas somente quando as próprias 

comunidades também passaram a criar gado. O rebanho bovino do Estado é estimado 

em cerca de 650 mil cabeças e destes, pelo menos, 10% está concentrado em áreas 

indígenas, desempenhando importante papel social e econômico na alimentação e na 
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geração de renda dessas populações (Costa et al., 2009). Por exemplo, a Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, conta atualmente com um rebanho de 50 mil cabeças 

de gado distribuídos entre 218 comunidades (Campos, 2012; Globo Rural, 2013). 

A difusão da pecuária entre os povos indígenas do Lavrado trouxe inúmeras 

mudanças no modo de vida, alimentação e usos da terra (Santilli, 1989; 2011; Campos, 

2011). Entre elas, pode-se citar o uso do esterco como adubo para produção agrícola 

em áreas abertas do Lavrado, atividade que não existia entre as populações indígenas 

antes da colonização. A interação entre as produções agrícola e pecuária com o uso do 

esterco também é comum em pequenas propriedades de outras regiões (Eyasu, 2000; 

Hoffman, 2002), onde o estrume é um importante produto da criação do gado e outros 

animais ruminantes (Harris, 1998). 

Em Roraima, a distribuição espacial das populações indígenas identifica um 

cenário de busca constante de solos capazes de sustentar uma agricultura itinerante, 

quando se trata de agricultura de corte e queima (Melo, 2010). No Lavrado não é 

diferente, mesmo em solos com baixa fertilidade natural, diferentes sistemas produtivos 

são praticados, sempre buscando superar as adversidades. Posey (1985) em seus 

estudos sobre os índios Kayapó mostra que o conhecimento tradicional dos povos 

indígenas é importante para se estabelecer práticas socioculturais que levam à 

conservação e ao desenvolvimento sustentável da região. 

Assim, esse capítulo tem o objetivo de relatar aspectos preliminares da 

introdução da pecuária entre os indígenas do Lavrado, especificamente na comunidade 

Aningal, e as atuais formas do manejo do gado associados à prática da Caiçara, 

contextualizando-os socialmente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na TI-Aningal (Figura 2), uma área de 7.627 hectares, 

localizada nas coordenadas 61,40° W e 3,46° N (FUNAI, 2013), no município de Amajari, 

região nordeste do Estado de Roraima, distante 150 km da capital, Boa Vista. A TI 

possui 2 comunidades: Aningal e Vida Nova, sendo esta última criada recentemente. 

Essa pesquisa foi realizada na comunidade Aningal. 

As famílias que compõem a Terra Indígena já residiam na região quando a 

FUNAI demarcou a área e homologou através do Decreto 86.933 de 18/02/1982. Na 

época, viviam 8 famílias na região do igarapé Aningal. Além destas, inúmeras outras 
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famílias viviam em uma vasta região, cercadas por fazendas. Com a demarcação das 

terras, essas famílias se reuniram na região do igarapé que deu origem ao nome da 

Terra Indígena. A população cresceu e conta atualmente com 152 habitantes das etnias 

Macuxi, Sapará e Wapixana.  

O clima da região, de acordo com a Classificação Climática de Köpen, é Awi 

(tropical úmido, com ausência de estação fria), com período seco (verão) mais 

fortemente marcado entre os meses de dezembro a março (± 10 % precipitação anual) 

e chuvoso (inverno) (± 70 % precipitação anual) entre maio e agosto. A precipitação 

anual na região das savanas de Roraima varia entre 1.100 – 1.700 mm/ano e a umidade 

relativa média mensal varia entre 66 e 82% (Barbosa, 1997).  

Os solos da região da TI Aningal são de textura arenosa/média, distróficos, com 

baixos teores de Ca2+, Mg2+ e K+ e frequentemente, apresentam problemas por toxidez 

de Al (Vale Junior, et al., 2010; Vale Junior e Souza, 2005). De um modo geral, os solos 

do Lavrado apresentam acidez elevada, baixa saturação por bases e baixa capacidade 

de troca catiônica, o que caracteriza solos com uma baixa fertilidade natural.  
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Figura 2. Mapa das Terras Indígenas do Lavrado de Roraima, com destaque para a TI Aningal. 

(Adaptado de: Wazaka’ye, 2013) 

 

 

Coleta de dados 

 

A construção dos dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica na 

literatura específica, visitas guiadas às fazendas onde se cria o gado, também 

chamadas de “retiros”, e entrevistas semi-estruturadas entre os moradores da 

comunidade Aningal, conforme Anexo II.  

Os critérios para participação das entrevistas foram: pessoas acima de 18 anos 

indicadas pelo tuxaua da comunidade, com experiência e conhecimento da história da 

comunidade. 
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Os questionários foram aplicados com o consentimento dos participantes através 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e mediante aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética do INPA – CEP/INPA e regulamentação da pesquisa pela 

Fundação Nacional do Índio – FUNAI e Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – 

CGEN. 

Foram realizadas 10 entrevistas nos meses de abril e maio, na fase final da 

pesquisa, em visitas previamente combinadas às casas dos participantes e às áreas de 

estudo. Além das entrevistas, outras conversas informais foram realizadas, servindo 

como complemento às informações obtidas nas entrevistas. Foram abordados temas 

referentes à chegada do gado na comunidade, caracterização das áreas dos retiros, 

manejo do gado nas Caiçaras, plantio nas Caiçaras e no Lavrado. As visitas às áreas 

de estudo, serviram como um momento de percepção e visualização das práticas 

realizadas, do entendimento que eles possuem sobre o manejo do solo e das 

características das áreas estudadas. 

Através de pesquisa bibliográfica foi feita uma aproximação pontual e preliminar 

sobre a introdução da atividade pecuária na região do Lavrado e, principalmente nas 

comunidades indígenas. Com as informações levantadas nos questionários foi feita uma 

breve introdução sobre aspectos social, ambiental e agronômico do manejo das 

Caiçaras.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apontamentos históricos da introdução do gado no Lavrado de Roraima 

 

Até o século XVIII, os portugueses tinham interesse em explorar a região do Rio 

Branco, para obtenção das drogas do sertão (baunilha, cacau, salsaparrilha, cravo), e 

“descimento” (captura) dos índios, visando sua escravização na região do rio Amazonas 

(Farage, 1991). No final do século XVIII, se inicia o interesse estratégico-militar dos 

portugueses pela região do Rio Branco, visando barrar a ocupação e estabelecimento 

dos espanhóis vindos do Rio Orinoco, na Venezuela (idem) e iniciando aos poucos a 

introdução do gado nos campos. Porém, somente no século XIX é que a pecuária se 

tornou uma atividade econômica, sendo o verdadeiro elo de fixação dos portugueses na 

região, começando de fato, a ocupação civil na região (Santilli, 1989).  

As atividades produtivas associadas à pecuária na região do atual Estado de 

Roraima remontam ao século XVIII, como uma iniciativa do governo da Capitania de 

São José do Rio Negro, “visando integrar a região do Rio Branco ao mercado interno 

colonial com o fornecimento de carnes e couros e assim torná-la um polo de atração e 
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fixação de colonos” (Ribeiro de Sampaio, 1777 apud Santilli, 1989). Segundo Santilli, as 

primeiras cabeças de gado chegaram à região no ano de 1787, iniciando a criação das 

“fazendas da Coroa” ou “fazendas Reais” que, posteriormente, se tornaram “fazendas 

Nacionais”, a despeito da presença das populações indígenas que tradicionalmente 

ocupavam a região, efetuando assim, a colonização pela “pata do boi” (Barros, 1995). 

Em outras palavras, o gado marcado era a medida de ocupação das terras, a ideia era 

de que as áreas sem gado eram livres e podiam ser usadas para a instalação de 

fazendas. Até o início do século XX, colonos imigrantes foram, pouco a pouco, se 

apossando das terras e do gado disperso pelos campos, formando fazendas particulares 

e tornando a pecuária uma atividade complementar ao extrativismo predominante na 

região Amazônica (Santilli, 1989; 2011).  

Nesse contexto, os índios foram gradativamente expulsos pelos fazendeiros ou 

incorporados como mão-de-obra, submetidos à exploração perversa do sistema de 

aviamento e condições análogas à escravidão (Campos, 2011; Santilli, 2000), e 

assimilados pela economia regional, através da pecuária, garimpos, prestação de 

serviços (construção de casas, serviços domésticos, etc.) ou fornecimento de farinha e 

outros gêneros agrícolas (Santilli, 1989). Fato curioso de se mencionar, era a 

curiosidade com que os Wapixana encaravam as novidades vindas com os recém-

chegados, vinham de longe para “ver os brancos do grande rio e guardar seus tapiirs 

(bois) nas campinas” (Coudreau, 1887 apud Farage, 1997).  

Assim os povos indígenas se habituaram à presença do gado na região e 

aprenderam seu manejo, fato este também é apontado por Henfrey (2002) em um 

estudo sobre os Wapixana da região do Rupununi, na Guiana. 

Em outras regiões do Brasil, a ocupação dos territórios também se deu de 

maneira agressiva e compulsória, Esselin e Oliveira (2007) relatam a ocupação territorial 

associada à expansão da pecuária e utilização da mão de obra indígena na região de 

Mato Grosso do Sul. Citando Marechal Rondon (1906), explicam que as populações 

indígenas (Terena, Guaikuru, etc.), se dispersaram na condição de vaqueiros e 

agricultores, e eram procurados por fazendeiros como trabalhadores, devido a se 

contentarem com pouca remuneração e terem bastante conhecimento sobre as 

características ambientais da região. 

De acordo com Santilli (2011), os índios do Lavrado habituaram-se não apenas 

com as tarefas da pecuária, mas também aos apetrechos, linguagens e hábitos de vida 

dos imigrantes. Os fazendeiros tinham o costume de adotar as crianças índias e ensinar-

lhes as práticas da pecuária extensiva. Aos poucos, os indígenas envolvidos pelo 

avanço do gado nos campos foram assimilados como mão-de-obra (Ferri, 1990), 

tornando-se “vaqueiros”. Criavam lotes de gado para os fazendeiros, e recebiam a 



22 
 

“quarta”, ou seja, a cada quatro reses nascidas, o vaqueiro tinha direito a uma. Santilli 

(idem) e Farage (1997) afirmam que naquele contexto, os indígenas mantinham com os 

fazendeiros, uma relação clientelística, isto é, os índios prestavam serviços aos 

fazendeiros, em troca de artigos industrializados (panos, fuzil, pólvora, munição, 

machados, facas, baús, etc), mantendo-se o endividamento e a submissão da 

população indígena. 

Mas o gado veio também como uma ferramenta importante para a reconquista 

de parte do território tradicionalmente habitado pelos índios. Na década de 70, a Diocese 

de Roraima implementou o chamado “Projeto do Gado”, onde, por mediação dos 

tuxauas, rebanhos bovinos eram cedidos às comunidades, em sistema de rodízio de 5 

anos. Assim, os índios conseguiram ocupar os campos com a mesma visibilidade dos 

fazendeiros, tornando-se índios pecuaristas (Santilli, idem), assim como os Wapixana 

estudados por Henfrey. Além da ocupação, o gado possibilitou um suprimento alimentar 

alternativo, como mostrado no mesmo estudo de Henfrey, em que 95% dos 

entrevistados mantêm diversos animais domésticos para consumo, incluindo vacas, 

porcos e galinhas. 

O gado indígena deveria ser manejado em áreas mais distantes do centro da 

comunidade, tornando necessária a criação de fazendas indígenas, conhecidas também 

como “retiros”. Num aspecto social, houve a criação de categorias hierarquizadas, como 

o vaqueiro e o capataz na sociedade indígena, fato confirmado no estudo de Henfrey, 

que afirma haver muitos homens deixando de praticar a caça para ser tornarem 

“vaqueiros especialistas”. Houve também a necessidade de construção de cercas de 

arame nas comunidades, já que o gado invade as roças e até as áreas ao redor das 

casas em busca de alimento (Campos, 2011; Santilli, 2011).  

 

O gado na comunidade Aningal 

 

A Comunidade Indígena Aningal iniciou seu primeiro Projeto de Gado no ano de 

1990, da chamada M-Cruz. Esse nome foi inspirado na comunidade Maturuca, a 

primeira a receber o projeto, que veio da Diocese de Roraima, daí a referência à cruz. 

Outros 3 Projetos vieram depois, sendo um deles organizado pela FUNAI. Os Projetos 

atualmente também são organizados pelo CIR (Conselho Indígena de Roraima). As 

comunidades se organizam para receber e repassar o gado em um sistema de rodízio, 

em que cada comunidade recebe 52 animais e os mantém durante 5 anos. Passado 

esse tempo, a comunidade se torna responsável por enviar o gado para outra, ficando 

com os animais nascidos na comunidade. Esse gado é comunitário e os vaqueiros são 

responsáveis pelos cuidados, sendo que as reses nascidas sob os cuidados de cada 
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vaqueiro também podem ser repassadas a ele, seguindo acordos feitos entre moradores 

da comunidade, como a “quarta”. 

Assim como em outras comunidades da região, os moradores mais velhos foram 

criados em fazendas, trabalhando como vaqueiros, onde aprenderam as atividades da 

pecuária e adaptaram à sua realidade. 

A TI Aningal é margeada por fazendas de gado, e seus moradores mais velhos 

conviveram intensamente com os fazendeiros, aprendendo a atividade pecuária. Um 

senhor contou em uma das entrevistas que é afilhado de um fazendeiro, que o levou da 

comunidade aos 12 anos para morar e trabalhar na fazenda. Outro morador contou que 

naquela época as fazendas eram “junto” com a comunidade, muito próximas, por isso 

índios e fazendeiros viviam em contato, em uma relação onde os índios eram mão de 

obra nas fazendas.  

 

O manejo do gado nos retiros 

 

Quatro unidades produtivas foram observadas na comunidade Aningal: as roças 

feitas nas ilhas de mata, através das práticas de corte e queima, onde são plantados 

milho, mandioca, pimenta, banana e outras espécies; os quintais agroflorestais, que 

representam uma fonte de alimentos para as famílias, principalmente frutas e criação 

de animais de pequeno porte (Pinho, 2008); as lavouras, em áreas mecanizadas no 

Lavrado, que recebem apoio da Prefeitura do município por meio da doação de 

maquinário, calcário e sementes. Essas lavouras representam um modo de produção 

novo para os indígenas e são incentivadas pelo poder público. Outra unidade de 

produção são os retiros, também chamados de fazendas pelos moradores das 

comunidades indígenas (Figura 3). O uso dessa mesma expressão foi encontrado em 

um trabalho sobre a ocupação do Estado de Mato Grosso do Sul por fazendeiros 

pecuaristas e a relação deles com indígenas nativos da região (Rivesseau, 1941 apud 

Esselin e Oliveira, 2007).  

Os retiros destinados à criação de gado são relativamente distantes do centro 

da comunidade. São compostas pela casa onde o vaqueiro e sua família residem 

temporariamente e onde, geralmente, estabelecem um quintal agroflorestal; a Caiçara 

e o curral, que são áreas de confinamento do gado durante parte do ano; e uma área 

de plantio de diversas espécies, próxima das áreas de curral e Caiçara, que eles 

chamam de bananal, devido ao principal cultivo ser de bananas de diversas variedades 

regionais. 

 

Atualmente a comunidade Aningal possui 4 retiros:  
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 Aningal: construído em 1990, para receber o primeiro projeto de gado da 

comunidade. Nesse mesmo ano foi construído um curral associado a 

uma Caiçara. Em 1995, houve uma reforma e construíram-se curral e 

Caiçara novos. No ano de 1999, o vaqueiro iniciou o plantio do bananal 

em uma área próxima ao curral/Caiçara. Inicialmente foi plantado capim 

elefante (Pannisetum purpureum), em seguida foram plantadas banana, 

goiaba (Psidium guajava) e pimenta.  

 Rebolada: construído em 1995 para receber 52 reses enviadas pela 

Diocese de Roraima e posteriormente, mais 30 animais enviados pela 

FUNAI. Nesse mesmo ano, o curral foi construído e no início do inverno, 

construíram uma Caiçara. Em 2003 iniciou-se o plantio de banana e 

pimenta. No ano de 2007 desativaram a Caiçara e construíram outra 

próxima, que se mantém até os dias atuais. Nota-se que esse plantio foi 

feito antes da construção da nova Caiçara, tendo recebido o esterco do 

curral/Caiçara antigos. 

 Saúba: curral e Caiçara construídos no ano de 2006, a fim de receber 52 

reses da Diocese de Roraima. No ano de 2011, o vaqueiro fez um plantio 

associado ao curral/Caiçara de milho, pimenta, jerimum e melancia 

(Citrullus lanatus). Em 2012, outro vaqueiro que passou pela área plantou 

banana, ata (Annona sp.), acerola (Malpighia glabra), graviola (Annona 

muricata), mamão e jenipapo (Genipa americana). Este vaqueiro fez 

ainda um pequeno canteiro com cultivo de ervas (temperos e medicinais) 

como chicória (Cichorium endivia), cebola (Allium caepa), coentro 

(Coriandrum sativum), amor crescido (Portulaca pilosa), entre outras. 

 Santa Rosa: construído em fevereiro de 2013, tendo recebido 52 reses 

do Projeto da M-Cruz. Esse retiro, por ser o mais novo, ainda não teve a 

Caiçara construída, nem nenhum plantio foi feito. Apenas o curral onde o 

gado é mantido e a casa do vaqueiro foram construídos. 

 

Além das espécies que são plantadas nas áreas de influência do esterco, 

existem algumas espécies que são comuns ao redor e dentro das Caiçaras e bananais, 

por se dispersarem pelo esterco do gado. Em todos os retiros foram encontradas: goiaba 

(Psidium guajava), azeitona roxa (Syzygium jambolanum), maxixe (Cucumis anguria), 

mata pasto (Sida rhombifolia), carrapicho (Bidens pilosa), dormideira (Mimosa pudica) 

e camapú (Physalis angulata). 
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Figura 3. Vista do retiro Saúba. A casa do vaqueiro e ao fundo, o curral. 

A construção de um novo retiro é decidida em reunião comunitária e realizada 

em forma de ajuri (mutirão) pelos comunitários. Geralmente, as áreas onde os retiros 

são construídos são escolhidas de acordo com o relevo, em áreas mais altas, pois as 

áreas mais baixas alagam durante o período chuvoso, dificultando o manejo do gado. 

Também ficam próximos de um igarapé, fonte de água para a família e para os animais. 

Os retiros são ocupados pelo vaqueiro indígena e sua família durante o período 

de aproximadamente um ano. Passado esse tempo, outro morador da comunidade é 

escalado para atuar como vaqueiro e morar no retiro com sua família, ou o mesmo pode 

continuar no cargo, de acordo com o seu desempenho. A avaliação do trabalho do 

vaqueiro é realizada ao final de um ano, em reuniões da comunidade, onde se definem 

um novo vaqueiro, e programam as atividades de vacinação das reses e ferra dos 

novilhos, atividades essas que também são realizadas em forma de ajuri. Como 

pagamento, o vaqueiro recebe a quarta parte do gado nascido sob sua 

responsabilidade. 

Diferentemente das comunidades Wapixana da Guiana, em que a maior parte 

do gado é particular, isto é, pertencente a cada família, a comunidade Aningal possui, 

aproximadamente, 250 cabeças de gado comunitário, sendo que apenas algumas 

pessoas possuem gado particular, variando de 1 a 10 reses por família. Tanto o gado 



26 
 

comunitário quanto o particular é criado nos retiros, porém há algumas poucas famílias 

que criam seu gado próximo às casas.  

O manejo do gado é extensivo, isto é, o rebanho permanece disperso pelos 

campos durante o dia (Figura 4) e ao final da tarde o vaqueiro o reúne novamente para 

dormir em áreas cercadas. Essas áreas são o curral ou a Caiçara, e o manejo do 

rebanho dentro delas depende da estação do ano. Durante o verão, época seca, o gado 

é preso no curral e durante a estação chuvosa (inverno), o gado fica abrigado na 

Caiçara. Essa diferença entre o manejo do gado no curral ou na Caiçara é devida ao 

fato de que o curral recebe esterco durante um período prolongado e, quando começam 

as chuvas, fica enlameado dificultando o manejo, a entrada e permanência do gado na 

área. Já a Caiçara é uma área maior, onde o gado permanece por poucos meses, e não 

forma lama, facilitando o manejo. Outra diferença entre curral e Caiçara é que essa é 

formada por cerca de arame e pode ser mudada mais facilmente de local, enquanto o 

curral, é cercado com madeira, dificilmente é mudado de local. A prática de 

confinamento do gado também foi apontada por Chitsondzo (2011). 

Devido a esse manejo extensivo do gado, que passa o dia solto no campo, um 

comentário frequente nas entrevistas realizadas foi sobre a invasão do gado nas roças 

em ilhas de matas, nas lavouras no Lavrado e até mesmo nos quintais das casas, onde 

o gado come as plantas cultivadas, causando enormes prejuízos para os moradores. 

Esse problema levou a um aumento no uso de cercas de arame farpado nas roças, 

lavouras e também em alguns quintais. 

A alimentação do gado é principalmente o capim do Lavrado, e na estação seca 

é feita uma suplementação com sal mineral misturado ao sal comum. O principal manejo 

das pastagens nativas feito pelos indígenas é através do fogo. A queima renova a 

folhagem das gramíneas, eliminando a parte não consumida e tornando o capim mais 

tenro (Costa, 2009; Cruz, 2012).  

 



27 
 

 
Figura 4. Gado solto no Lavrado e ao fundo, mata de galeria. 

 

Manejo das Caiçaras 

 

Devido à baixa fertilidade do solo na região do Lavrado, em diversas 

comunidades, os produtores indígenas utilizam as áreas das Caiçaras adubadas pelo 

esterco para seus Plantios. Essa prática de manejo do solo é encontrada em muitas 

comunidades criadoras de gado em Roraima como as da TI-Araçá e a comunidade 

Urucuri (TI Ponta da Serra) onde existem trabalhos experimentais com Caiçaras. 

Henfrey (2002) também cita o plantio de mandioca e outras culturas em currais após a 

retirada do gado na época de reprodução pelos Wapishana da aldeia Maruranau, na 

Guiana. 

Porém, na comunidade Aningal, esse manejo é feito de uma maneira diferente, 

que foi desenvolvida ao longo do tempo e à medida que os indígenas adquiriram 

experiência no manejo do gado. Eles não costumam plantar dentro da Caiçara, mas 

sim, em uma área levemente mais declivosa. Todo o esterco acumulado na Caiçara e 

no curral escorre com a água da chuva para o lado de maior declividade, onde, 
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posteriormente, é feito o plantio de diversas espécies, chamado de “bananal”, devido à 

predominância de plantas de banana. 

A decisão de se manejar a Caiçara dessa maneira parte da ideia de que o esterco 

escorre com a água da chuva, adubando o solo e possibilitando um plantio na área de 

Lavrado (Figura 5). Assim, eles não precisam limpar a área, já que a própria água da 

chuva lava o esterco. Outro motivo de não plantarem dentro da Caiçara é que preferem 

utilizar a mesma para confinamento, e se a área for usada para plantio, é necessária a 

construção de outra Caiçara para o gado. 

Após alguns anos de uso de uma Caiçara, eles podem abandonar a área ou 

fazer um plantio nela, e em uma área próxima construir outra Caiçara. Os retiros mais 

antigos, Aningal e Rebolada tiveram suas Caiçaras antigas desativadas após 5 e 7 anos 

de uso, respectivamente, com a construção de outras. 

 

 
Figura 5. Plantio do retiro Saúba. 

Em algumas regiões do Lavrado onde existem poucas matas disponíveis para o 

plantio das roças, a Caiçara possibilita um melhor aproveitamento do Lavrado para a 

produção agrícola. Devido à escassez de áreas para plantarem as roças, os indígenas 

dessas regiões constroem muitas Caiçaras particulares. A comunidade Aningal, que 
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está localizada na região das matas do Lavrado, não tem o problema de falta de espaço 

nas ilhas de matas, por isso as Caiçaras ficam apenas nos retiros, onde o vaqueiro se 

responsabiliza pelas atividades da pecuária. Alguns informantes mais idosos relataram 

também que esse tipo de manejo das Caiçaras já era praticado nas fazendas, onde 

trabalhavam. 

 

Usos da Caiçara 

 

As Caiçaras são fontes alimentícias para os moradores da comunidade, 

principalmente para o vaqueiro e sua família. O consumo de leite entre os comunitários, 

não é um costume comum, pois o gado não produz leite em quantidade suficiente para 

toda a comunidade. 

Quanto à carne, Santilli (1997) aponta que apesar da criação de gado ser 

considerada indispensável, em vista do escasseamento da caça nas matas, a carne 

bovina ainda não se tornou alimentação cotidiana. Conforme constatado na comunidade 

Aningal, o abate das reses é feito somente em situações diferenciadas, como 

Assembleias, festas e encontros comunitários onde se reúnem grande número de 

pessoas.  

Na comunidade Aningal, além de alimentos, a Caiçara produz o esterco (Figura 

6) que é usado para adubação da horta agroecológica no centro da comunidade e no 

viveiro de mudas, localizado na escola, ambas as iniciativas incentivadas pelo tuxaua. 

Algumas pessoas afirmam a vontade de testar a adubação com esterco na lavoura, 

porém essa prática ainda não ocorreu devido à dificuldade de se transportar os grandes 

volumes de adubo que são necessários para esse tipo de produção. Henfrey (2002) 

informa que os Wapixana usam o esterco também para adubação das plantas nos 

quintais agroflorestais, mas que este ainda é um recurso subutilizado entre aquelas 

comunidades. 
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Figura 6. Retirada de esterco de uma área de curral durante a estação seca do Lavrado de 

Roraima. 
 

Efeitos do manejo na melhoria da fertilidade do solo 

 

Sobre a percepção dos moradores da comunidade das mudanças no solo a partir 

do manejo do sistema curral/Caiçara/Plantio, o tema mais comentado nas entrevistas é 

sobre as características físicas dos solos. Todos os entrevistados mencionam que nas 

áreas sob esse manejo, o solo mantém mais a umidade do que nas áreas não 

manejadas do Lavrado, por isso as plantas conseguem crescer. Outro atributo físico do 

solo mencionado nas conversas foi a “dureza” (compactação) causada pelo pisoteio do 

gado, principalmente quando o solo se encontra seco.  

Quanto à percepção das pessoas sobre a produção nas Caiçaras/bananais e no 

Lavrado, a maior parte, principalmente as mais idosas e que fazem roças nas ilhas de 

mata, não conhece nem se interessa pelo plantio no Lavrado (lavouras) e consideram o 

solo muito fraco, duro e seco para se produzir. Algumas ainda dizem que com a 

adubação adequada, principalmente com esterco, como ocorre na Caiçara, e adubo 

químico é possível produzir.  

Todos os entrevistados mencionaram a dificuldade de se plantar devido à falta 

de água das áreas abertas do Lavrado, pois o período seco é muito longo, sendo 
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necessário um sistema de irrigação adequado nessas áreas, o que aumentaria os 

custos da produção. 

É interessante frisar que a principal planta cultivada nas áreas estudadas é a 

banana, espécie exigente em potássio, que é um nutriente adicionado em grande 

quantidade pelo esterco, por isso as áreas são também chamadas bananais.  

 

4. CONCLUSÕES 

    

 A Comunidade Aningal, assim como outras do Lavrado, recebeu forte 

influência da chamada colonização pela “pata do boi”, sendo que seus 

moradores, principalmente os mais velhos, conviveram rotineiramente com os 

fazendeiros da região e puderam aprender as atividades da pecuária, sem, no 

entanto, abandonar as atividades tradicionais da agricultura de corte e queima, 

pesca e caça. 

 O manejo das Caiçaras na comunidade Aningal é feito de forma a 

aproveitar os resíduos do esterco que, por escoamento, fertiliza as áreas 

adjacentes, onde são realizados plantios diversificados. 

 As Caiçaras e currais também possibilitam a retirada de esterco para uso 

em outras áreas na comunidade. 

 As práticas de manejo das Caiçaras foram iniciadas em fazendas 

particulares, porém utilizando a mão de obra dos próprios indígenas, que 

adquiriram experiência prática e adaptaram as atividades em sua comunidade. 
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CAPÍTULO 2 

_____________________________________________________________________________ 

Gonçalves, L. V. C. 2013. Avaliação da influência do manejo das Caiçaras 

indígenas sobre as características químicas do solo do Lavrado.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 
Em Roraima está a maior área contínua de savanas da Amazônia, conhecidas 

como “Lavrado”, cujos solos em geral apresentam acidez elevada, baixa saturação por 

bases e baixa capacidade de troca catiônica, caracterizando uma baixa fertilidade 

natural. Adicionalmente, algumas áreas possuem elevada saturação por alumínio, 

sendo caracterizados como solos tipicamente distróficos e álicos (Melo et al. 2003; Vale 

Junior e Souza, 2005). Além disso, os Latossolos e Argissolos, que são mais comuns 

na região, possuem um baixo estoque de carbono, sendo necessárias práticas de 

manejo que aumentem esses valores (Melo et al., 2003). 

Durante séculos as populações indígenas tradicionais vêm manejando os 

ambientes do Lavrado (campos, matas, serras, buritizais, etc) com práticas produtivas 

de baixo impacto ambiental, atribuindo às terras indígenas um importante papel na 

conservação desse ecossistema (Pinho et al., 2012; Barbosa et al., 2007). Uma dessas 

práticas é o plantio em Caiçaras (currais) realizado por comunidades indígenas, através 

da fertilização do solo do Lavrado pelo esterco do gado. O manejo das Caiçaras 

indígenas, assim como outras ações antrópicas sobre o ambiente, causa alterações nas 

características químicas e físicas dos solos, que resultam em alterações na paisagem 

do Lavrado. Segundo Diez et al. (1991), as mudanças no conteúdo de nutrientes e nas 

propriedades físicas do solo têm sido relacionadas com diferentes formas de cultivo. O 

uso de alternativas com a finalidade de se manejar a fertilidade do solo é comum em 

muitos lugares no Brasil e outras regiões tropicais, são exemplos a adubação verde, 

principalmente com leguminosas, que melhora o solo através da fixação biológica de 

nitrogênio, o uso de restos culturais, visando a devolver ao solo os nutrientes exportados 

pela colheita, o aproveitamento de resíduos orgânicos como esterco de aves e bovinos 

para adubação. Essas e outras práticas alteram as características químicas e físicas do 

solo, através da adição de nutrientes, aumento da matéria orgânica do solo, retenção 

de água (Hoffman, 2001) e incremento na atividade microbiana (Moreira e Siqueira, 

2002).  

O esterco como fonte de nutrientes é utilizado em diversos sistemas de produção 

pelo mundo, desde produtores familiares no nordeste brasileiro (Silva et al., 2004; 
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Oliveira et al., 2008; 2011; Santos et al., 2006) a agricultores na África (Eyasu, E., 2000). 

Em muitos desses casos, o esterco é utilizado como alternativa ao uso de fertilizantes 

inorgânicos, que possui um custo maior, devido à limitação financeira destes produtores.  

O esterco de gado sofre decomposição pelos microorganismos do solo, que 

liberam nutrientes para a solução do solo, processo que é dependente de fatores 

ambientais (umidade, temperatura, aeração e acidez) e características do próprio 

material orgânico (Correia e Andrade, 1999). Além disso, a liberação dos nutrientes 

ocorre mais lentamente em adubos orgânicos (Sampaio et al., 2007) do que com adubos 

químicos que são adicionados ao solo em formas prontamente disponíveis. Selbach e 

Sá (2004) relatam um maior efeito residual, isto é, a liberação dos nutrientes lentamente 

ao longo do tempo, para o fósforo e metais (zinco e cobre), que estão em grande parte 

ligados ao material orgânico, e um menor efeito residual para o potássio, em esterco 

bovino. 

A prática de manejo da Caiçara, realizada associada ao curral e a um Plantio 

diversificado, usada pelos produtores indígenas do Lavrado, é uma maneira de se 

incrementar a fertilidade do solo, utilizando-se uma fonte de nutrientes que está 

disponível e de fácil acesso, e mostra que as comunidades tradicionais encontram 

alternativas eficientes e de baixo custo para produzir alimentos. 

Considerando-se esses aspectos, o objetivo desse estudo foi avaliar as 

alterações nas características químicas do solo, causadas pelo aporte de esterco bovino 

nas Caiçaras e nas áreas adjacentes que recebem o esterco por escoamento, em 

comparação com o solo de Lavrado não manejado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada na Terra Indígena Aningal, uma área de 7.627 hectares, 

localizada nas coordenadas 61,40°W e 3,46°N (FUNAI, 2013), no município de Amajari, 

região nordeste do Estado de Roraima, distante 150 km da capital, Boa Vista. O clima 

da região, de acordo com a Classificação Climática de Köpen, é Awi (tropical úmido, 

com ausência de estação fria), com período seco (verão) mais fortemente marcado entre 

os meses de dezembro a março (± 10 % precipitação anual) e chuvoso (inverno) (± 70 

% precipitação anual) entre maio e agosto. A precipitação anual na região das savanas 

de Roraima varia entre 1.100 – 1.700 mm/ano e a umidade relativa média mensal varia 

entre 66 e 82% (Barbosa, 1997).  
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Na Comunidade Aningal, foram selecionadas 3 áreas de criação de gado 

regionalmente denominadas de retiros (Saúba, Rebolada e Aningal), com diferentes 

tempos de uso e características texturais dos solos. Cada retiro possui um curral (área 

onde o gado é mantido durante a estação seca) uma Caiçara (onde o gado é mantido 

durante a estação chuvosa), e próximo a essa um plantio diversificado situado numa 

área adjacente mais declivosa, que recebe o esterco por escoamento superficial, 

conforme a descrição feita no Capítulo 1. Abaixo seguem mais algumas informações 

levantadas junto aos moradores sobre as Caiçaras e os plantios estudados, sendo que 

a descrição da vegetação se refere ao momento em que a amostragem foi realizada, 

levando em consideração que essa vegetação é muito dinâmica e se altera com muita 

frequência de acordo com época do ano (estação chuvosa e seca), manejo humano, 

passagem do fogo, etc. 

Retiro Aningal: nesse retiro, já foram construídas duas Caiçaras. Primeiramente, 

em 1990 e depois em 1995, sendo a mais recente, com aproximadamente 18 anos, 

avaliada nesse estudo, já que a anterior foi desativada. Nessa Caiçara há a cobertura 

de uma espécie leguminosa conhecida como mata pasto. O Plantio foi feito entre os 

anos de 1999 e 2000, porém a área que outrora foi rica e diversificada, no momento da 

coleta estava degradada e com poucas espécies, que estavam sofrendo devido à seca.  

Retiro Rebolada: esse retiro também já teve uma Caiçara anterior, construída 

em 1995. Em 2003 foi realizado o Plantio e em 2007, a Caiçara antiga foi desativada e 

outra Caiçara foi construída, sendo a utilizada atualmente. Devido a isso, o Plantio dessa 

área é mais antigo que a Caiçara estudada. Vale mencionar que essa área possui uma 

mangueira e algumas espécies arbustivas, por isso durante a amostragem de solos, 

havia grande quantidade de folhas no chão. Em uma parte da área, havia cinzas, 

também indicando uma queimada recente. 

Retiro Saúba: Caiçara mais nova, construída no ano de 2006 e o plantio 

realizado no ano de 2012. Foi encontrada uma grande quantidade de espécies 

invasoras nessa área. 

Os plantios, apesar de receberem o nome bananal, em função da espécie mais 

comum que é a banana, são (ou já foram) diversificados, com fruteiras, como goiaba, 

ingá, e outras espécies, como pimenta, jerimum, etc., e são feitos sem um espaçamento 

definido, de modo aleatório, e ao longo do tempo, ou seja, várias famílias que passaram 

pelos retiros contribuíram para o incremento das espécies. 

Em nenhuma das áreas estudadas foi adicionado qualquer tipo de adubo, além 

do esterco bovino. 
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Figura 7. Vista de frente das áreas de Caiçara, curral e Plantio. 

 

Delineamento Experimental 
 
 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 3 tratamentos e 3 

repetições. Os tratamentos corresponderam aos tipos de manejo da terra amostrados: 

Plantio, Caiçara e Lavrado (Testemunha). Os 3 retiros selecionados foram avaliados 

individualmente, devido a diferenças na textura dos solos.  

A significação dos dados foi determinada pela análise de variância e teste de 

Tukey a 5% de probabilidade, sendo feita a transformação 𝑥 + 0,50 para as variáveis 

analisadas. Os resultados foram analisados pelo programa estatístico ESTAT, versão 

2.0, sendo comparadas as variáveis entre os diferentes sistemas de manejo para cada 

profundidade separadamente. As comparações entre profundidades foram evitadas por 

não serem essas variáveis independentes. 

 

Coleta de solos 

 

As coletas de solo foram realizadas em janeiro de 2013, estação seca do 

Lavrado de Roraima, quando as Caiçaras estavam em “descanso”. Em cada sistema de 

uso da terra (tratamento) foi demarcada 1área de 10 x 15 m, que foi subdividida em 3 

parcelas de 10 x 5 m, de onde foram coletadas as amostras de solo, de acordo com a 

Figura 8. Nas áreas de Lavrado, as parcelas foram alocadas a 10 m de distância da 

cerca da Caiçara, no lado de menor declividade. Cada parcela foi percorrida em zigue-

zague, coletando-se 5 amostras simples para as profundidades de 0-10 cm e de 10-20 

cm visando compor uma amostra composta para cada intervalo de profundidade. Na 

profundidade de 20-30 cm foram coletadas apenas três amostras simples para formar a 

amostra composta, visto que com o aumento da profundidade as características do solo 

se tornam mais uniformes. 
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Figura 8. Área de Caiçara com croqui mostrando os pontos de coleta de solos. 
 

Cerca de 300 g das amostras compostas de solo foram secas ao ar, 

destorroadas e passadas na peneira de 2 mm, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA) 

nas quais foram realizadas as análises granulométricas e químicas no Laboratório 

Temático de Solo e Planta (LTSP) do INPA. 

As análises químicas foram determinadas segundo as metodologias descritas 

pela EMBRAPA (1997). Foram determinados o pH em H2O, os teores trocáveis de Ca, 

Mg, K, Al, P disponível, C orgânico total, bem como os micronutrientes, Zn, Mn, Cu e 

Fe. O pH foi determinado em uma relação solo:água de 1:2,5. Os cátions trocáveis Ca+2, 

Mg+2 e Al+3 foram extraídos com solução de KCl 1N. Enquanto o P, K, Zn, Mn, Fe e Cu 

foram extraídos com solução de Mehlich1 (0,0125M H2SO4 + 0,05M HCl). A 

concentração de P foi determinada no espectrofotômetro por colorimetria com molibdato 

de amônia e ácido ascórbico e o Al por titulação. Enquanto  que os teores de  Ca, Mg e 

K foram determinados por espectrofotometria de absorção atômica e o C orgânico foi 

determinado pelo método Walkley-Black.  

Com o intuito de se discutir melhor os dados obtidos, a análise física foi realizada 

determinando-se a textura dos solos pelo método da dispersão rápida, segundo 

metodologia descrita em Embrapa (1997), e utilizando-se o Triângulo Textural 

Americano adaptado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (Lemos e Santos, 
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1996), sendo usado o Sistema Computadorizado de Classificação Textural dos Solos, 

Versão Beta (1997) – SCCLAT/LAGESOLOS, que classifica os solos a partir das 

proporções de areia, silte e argila, conforme o diâmetro: 

Areia - Partículas do solo com diâmetro entre 2 e 0,06 mm 

Silte - Partículas do solo com diâmetro entre 0,06 e 0,002 mm 

Argila - Partículas do solo com diâmetro menor que 0,002 mm. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do solo quanto à textura 

 

As classes texturais dos solos estão apresentadas na Tabela 1. O solo do retiro 

Saúba apresentou os maiores teores de argila, variando entre 105 e 345 g kg-1, e 

menores de areia, entre 414 e 534 g kg-1, sendo classificados como solos franco-argilo-

arenosos ou franco-arenosos, sendo em geral de textura média. Também foi observada 

uma camada plíntica superficial (piçarra).  

No retiro Rebolada, foram encontrados valores entre 120 e 250 g kg-1 de argila, 

a classe prevalecente foi de solo franco-arenoso. Apenas na camada de 20-30 cm 

observou-se a ocorrência de solos franco-argilo-arenosos. 

O solo do retiro Aningal mostrou os menores teores de argila (entre 20 e 180 g 

kg-1) e maiores teores de areia (entre 719 e 891 g kg-1) em comparação com os outros, 

ficando entre franco arenoso, areia e areia franca. 

Nos solos do Rebolada e Aningal observaram-se maiores teores de argila nas 

camadas mais profundas. Embora a textura seja o atributo mais estável do solo e 

dificilmente modificada pelo manejo (Barros et al., 2009), ela influencia diretamente na 

dinâmica dos nutrientes, sua disponibilidade para as plantas e facilidade de lixiviação. 

Desjardins et al. (1996) encontraram um baixo teor de argila, porém com um maior 

gradiente textural nos solos de savanas amazônicas em comparação com solos da 

região de florestas, resultados que concordam com os encontrados no presente 

trabalho. 
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Tabela 1. Composição granulométrica de 3 sistemas de uso, em 3 retiros, na Comunidade 
Aningal, Roraima, em três profundidades (n=3). 

 

 

Alterações químicas nos solos manejados 

 

Valores de pH do solo e Al trocável 

 

Os resultados de pH do solo em água e Al trocável estão apresentados na Figura 

9. Neste trabalho será usada a classificação de teores de nutrientes para solos tropicais 

proposta por Cochrane et al. (1985), de acordo com a Tabela 2. 

 

Retiros 
Sistemas 

de uso 
Profundidades Argila Silte Areia Classe Textural 

  (cm)  ---------- g kg-1----------  

Saúba 

Plantio 

0-10 240 230 530 Franco Argilo Arenoso  

10-20 255 244 501 Franco Argilo Arenoso  

20-30 250 279 471 Franco Argilo Arenoso  

Caiçara 

0-10 270 196 534 Franco Argilo Arenoso  

10-20 270 296 434 Franco Argiloso 

20-30 325 261 414 Franco Argiloso 

Lavrado 

0-10 105 432 463 Franco 

10-20 330 238 432 Franco Argiloso 

20-30 345 226 429 Franco Argiloso 

Rebolada 

Plantio 

0-10 135 115 750 Franco Arenoso 

10-20 120 144 736 Franco Arenoso 

20-30 190 94 716 Franco Arenoso 

Caiçara 

0-10 145 120 735 Franco Arenoso 

10-20 180 139 681 Franco Arenoso 

20-30 250 112 638 Franco Argilo Arenoso 

Lavrado 

0-10 150 75 775 Franco Arenoso 

10-20 195 98 707 Franco Arenoso 

20-30 230 104 666 Franco Argilo Arenoso  

Aningal 

Plantio 

0-10 85 113 802 Areia Franca 

10-20 160 98 742 Franco Arenoso 

20-30 180 101 719 Franco Arenoso 

Caiçara 

0-10 20 93 887 Areia 

10-20 75 68 857 Areia Franca 

20-30 90 57 853 Areia Franca 

Lavrado 

0-10 35 77 888 Areia 

10-20 50 59 891 Areia 

20-30 90 57 853 Areia Franca 



39 
 

Tabela 2. Classificação dos teores de nutrientes em solos tropicais. Adaptado de Cochrane et 
al. (1985). 

 Classificação 

Elemento Baixo Médio/Satisfatório Alto 

Cálcio (cmolc.kg-1) < 0,4 0,4 – 4 > 4 

Fósforo (mg kg-1) < 3 3-7 > 7 

Potássio (cmolckg-1) < 0,15 0,15 – 0,3 > 0,3 

Magnésio (cmolckg-1) < 0,2 0,2 – 0,8 > 0,8 

Cobre (cmolckg-1) < 0,15 > 0,15 - 

Ferro (mg kg-1) < 10 10 - 80 > 80 

Manganês (mg kg-1) < 8 8 - 35 - 

Zinco (mg kg-1) < 1,5 > 1,5 - 

Matéria Orgânica (gkg-1) < 15 15 - 45 > 45 

pH (H2O) < 5,3 5,3 – 7,3 > 7,3 

Alumínio (cmolckg-1) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

 

Nos três sistemas amostrados as análises de variância dos resultados de pH não 

mostraram diferenças significativas em nenhuma das profundidades analisadas nos 

retiros Aningal e Rebolada (Figura 9). No retiro Saúba, o menor valor de pH encontrado 

foi no sistema Caiçara na profundidade de 20-30 cm, enquanto o maior foi no Plantio, 

na camada de 10-20 cm. Na camada mais profunda, o Plantio apresentou valor de pH 

superior aos demais sistemas.  No retiro Rebolada, os valores de pH situaram-se entre 

5,00 e 5,47, no Plantio e na Caiçara, ambos na profundidade de 20-30 cm. Para o retiro 

Aningal, os valores de pH ficaram entre 5,32 e 5,73, na camada de 0-10 cm, em áreas 

de Caiçara e Lavrado, respectivamente.  

Nos 3 retiros estudados, observa-se que os valores de pH encontrados nos solos 

são considerados como satisfatórios contrapondo-se aos solos ácidos da Amazônia 

(Fajardo et al., 2009). Mitchel e Tu (2006) afirmam que a adição de esterco em grande 

quantidade e ao longo do tempo é capaz de alterar o pH do solo. Neste estudo, mesmo 

com a adição periódica de esterco nas Caiçaras, o pH dos solos não apresentou 

mudanças significativas em nenhum dos solos. No retiro Aningal, a pequena redução 

do pH pode ter sido influenciada pelo aumento da matéria orgânica do solo, que 

aumenta os níveis de ácidos orgânicos, liberando íons H+ (Lopes e Guidolin (1989). Os 

resultados desse trabalho estão de acordo com o de Silva (2004), que também não 

encontrou mudanças no pH após adubação orgânica com esterco de curral. 

Quanto ao Al trocável, os valores encontrados no retiro Saúba, foram 

significativamente mais elevados nos sistemas de Caiçara e Lavrado. No retiro 
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Rebolada os teores foram significativamente mais elevados na camada de 0-10 cm em 

área de Lavrado. Nas demais profundidades apenas a Caiçara diferiu significativamente 

do solo do Lavrado, que chegou a 0,52 cmolc kg-1 na camada de 20-30 cm. No retiro 

Aningal, não houve diferença entre os tratamentos nas profundidades amostradas. Os 

valores de Al trocável variaram entre 0,02 a 0,21 cmolc kg-1 (Figura 9) 

Os solos da Amazônia possuem alta saturação por Al (Alfaia e Muraoka, 1997), 

no entanto esse nutriente foi considerado baixo na maioria dos solos analisados. Apenas 

a camada de 20-30 cm do retiro Rebolada apresentou um valor médio para Al. Nesse 

estudo, os teores de Al indicam baixa toxidez nos solos dessa região, confirmando o 

trabalho de Pinho (2008) que encontrou teores entre 0,06 e 0,38 cmolc kg-1desse 

elemento no solo de quintais agroflorestais no Lavrado. Tais resultados contrariam o 

informado por Melo (2003) que encontrou valores altos para alumínio em 49% dos solos 

de Roraima. Segundo Melo et al. (2003) apenas pequenas faixas de solos na região de 

Roraima compreendem solos com teores baixos de Al. 

A concentração de Al trocável no solo é dependente de diversos fatores como 

pH, conteúdo de matéria orgânica, características mineralógicas e interação com outros 

cátions (Foy, 1974). Os cátions Ca e Mg, adicionados pela matéria orgânica, competem 

com o Al pelos complexos de troca, reduzindo sua concentração (Santos e Camargo, 

1999). Com o aumento do pH, ocorre uma diminuição no Al trocável (Gama e Kiehl, 

1999), nos retiros Saúba e Rebolada, o aumento da matéria orgânica pode ter gerado 

uma redução nos teores de Al disponíveis. Possivelmente, os solos estudados fazem 

parte das pequenas faixas de solos com baixos teores de Al apontados por Melo (2003), 

que associados aos baixos teores de pH encontrados demonstram uma baixa acidez 

natural nos solos estudados. 
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Figura 9. Valores médios de pH e teores de Al nos 3 sistemas de uso da terra amostrados em 
três áreas retiros, Saúba (A), Rebolada (B) e Aningal (C), na comunidade indígena Aningal, 
Roraima (n = 3). Valores seguidos pela mesma letra na mesma profundidade não diferem entre 
si. 
 

Ca e Mg trocáveis 

 
Os teores de Ca apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos nos 

3 retiros estudados (Figura 10). No Saúba, o tratamento Plantio foi superior aos demais, 

chegando a 1,98 cmolc kg-1, na camada de 0-10 cm. No retiro Rebolada, o sistema 

Plantio foi superior à Caiçara, que por sua vez foi superior ao Lavrado, na camada mais 

superficial. Nas demais profundidades, apenas o Plantio foi superior. Os teores variaram 

de 0,12 a 1,42 cmolc kg-1. No retiro Aningal o Plantio foi superior ao Lavrado, enquanto 

a Caiçara apresentou teores intermediários de Ca. Os teores de Ca nesse retiro 

variaram de 0,15 a 0,99 cmolc kg-1. 

Nos retiros Saúba e Rebolada, os teores de Mg diferiram significativamente entre 

os 3 tratamentos. No retiro mais novo (Saúba) esses teores variaram de 0,10 a 1,02 

cmolc kg-1. No Rebolada, a Caiçara não diferiu dos demais tratamentos na camada de 

20-30 cm, com teores variando de 0,05 a 1,19 cmolc kg-1. O retiro Aningal apresentou 
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teores superiores no Plantio em relação ao Lavrado nas camadas mais profundas. Os 

teores variaram de 0,10 a 0,63 cmolc kg-1(Figura 10). 

Os solos arenosos são altamente susceptíveis à lixiviação de nutrientes (Tomé 

Jr., 1997), o que pode estar relacionado com os menores teores de Ca e Mg encontrados 

nos solos do retiro Aningal, ainda assim, ocorreu um incremento significativo nos teores 

desses nutrientes nas áreas de Plantio, mostrando o efeito benéfico da vegetação na 

ciclagem de nutrientes nessas áreas. Bissani e Anghioni (2004) afirmam que o Ca 

trocável apresenta menor disponibilidade em solos arenosos e com baixo teor de MOS, 

como as áreas de Lavrado. Os baixos valores de Ca e Mg encontrados nesses solos, 

estão de acordo com os resultados de Melo (2003), que encontrou teores menores de 

1cmolc dm3 e 0,5 cmolc dm3 para Ca e Mg em 70% e 63% dos solos do estado, 

respectivamente. Apesar disso, nos solos manejados com esterco, esses teores 

chegam a níveis médio para Ca e alto para Mg, de acordo com Cochrane et al. (1985). 

Nesse estudo observa-se que o esterco de gado adicionou esses nutrientes ao solo, já 

que ambos apresentaram aumentos significativos na Caiçara e no Plantio em relação 

ao Lavrado não manejado (Testemunha). No retiro Saúba, possivelmente a retirada de 

esterco da área da Caiçara para uso em outras áreas da comunidade nesse retiro não 

permitiu o aumento significativo desses nutrientes nessa área.  
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Figura 10. Valores médios dos teores de Ca e Mg nos 3 sistemas de uso da terra amostrados 
em três áreas retiros, Saúba (A), Rebolada (B) e Aningal (C), na comunidade indígena Aningal, 
Roraima (n = 3). Valores seguidos pela mesma letra na mesma profundidade não diferem entre 
si. 
 

K trocável 

 

Quanto aos teores de K, no retiro Saúba o Plantio foi superior ao Lavrado em 

todas as profundidades estudadas, enquanto a Caiçara foi superior ao Lavrado nas duas 

camadas mais superficiais. Os teores variaram de 0,06 a 0,44 cmolc kg-1. No retiro 

Rebolada, houve diferença nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, sendo o sistema 

Plantio superior ao Lavrado não manejado. Os teores nesse retiro variaram de 0,06 a 

0,76 cmolc kg-1. O retiro Aningal não apresentou diferenças entre os tratamentos, com 

teores variando de 0,10 a 0,29 cmolc kg-1 (Figura 11). De acordo com Ernani et al. (2007) 

o K adicionado pelo esterco faz interações eletrostáticas fracas com as partículas 

minerais do solo, não faz parte de nenhum composto orgânico estável, sendo portanto, 

prontamente disponível e de fácil lixiviação. Os solos de textura arenosa associados aos 

altos índices pluviométricos em parte do ano na região estudada tornam a lixiviação de 

K ainda mais intensa, explicando os altos teores desse nutriente nas camadas mais 
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profundas no Plantio, nos 3 retiros estudados. Silva et al. (2004) em um experimento 

com adubação orgânica com esterco, encontraram diferença significativa para o K 

somente na camada mais profunda, de 20-40 cm, entre solos com e sem adubação, 

enquanto De Aguiar et al. (2006) encontraram altas concentrações de K na água de 

lixiviação, em um experimento com adubação orgânica com esterco bovino e palha de 

arroz, confirmando os resultados encontrados nesse trabalho. 

Mesmo com a intensa lixiviação, os teores de K, nesse estudo, são considerados 

altos nas áreas de Plantio e Caiçaras e baixos no Lavrado não manejado. Esses 

resultados demonstram a escassez de K no solo do Lavrado não manejado e que a 

prática de manejo da Caiçara e Plantios pode incrementar o teor desse nutriente no solo 

dessas áreas. Pinho (2008), também encontrou teores considerados baixos de K nos 

solos de quintais agroflorestais indígenas do Lavrado de Roraima.  

 

 

 

 
Figura 11. Valores médios dos teores de K e P nos 3 sistemas de uso da terra amostrados em 
três áreas retiros, Saúba (A), Rebolada (B) e Aningal (C), na comunidade indígena Aningal, 
Roraima (n = 3). Valores seguidos pela mesma letra na mesma profundidade não diferem entre 
si. 
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Os baixos teores K encontrados no solo do Lavrado podem estar relacionados 

com as suas características físicas, como o maior teor de areia na sua composição 

granulométrica, tendendo a diminuir a concentração desse nutriente devido à lixiviação. 

Outro fator é o baixo teor de matéria orgânica, pois a área não manejada não recebe 

influência do esterco bovino e apresenta um pasto natural rasteiro o que o diferencia do 

sistema Plantio, o qual apresenta um sistema diversificado e com maior teor de MOS. 

Tomé Jr. (1997) afirma que a redução do K possui uma relação direta com a quantidade 

de matéria orgânica disponibilizada no solo. A banana, altamente exigente nesse 

nutriente, é a planta mais cultivada nas áreas adubadas com esterco, o que mostra o 

conhecimento adquirido pelos agricultores indígenas através da experiência. 

 

P disponível 

 

Os teores de P apresentaram diferenças significativas entre tratamentos no retiro 

Saúba nas 3 profundidades analisadas, sendo o sistema Plantio superior aos demais. 

Os teores variaram de 0,29 a 14,35 mg kg-1. No Rebolada, o Plantio foi superior à 

Caiçara, que por sua vez foi superior ao Lavrado, nas camadas mais superficiais. A 

variação foi de 0,43 a 64,54 mg kg-1. O retiro Aningal, com sistemas Caiçara e Plantio 

mais antigos não apresentou diferenças entre os tratamentos, variando de 1,62 a 15,82 

mg kg-1 de P (Figura 11). 

Os sistemas Plantios foram classificados como satisfatórios quanto ao teor de P, 

enquanto o Lavrado de um modo geral foi considerado baixo. Os solos do retiro Aningal 

são arenosos, o que torna a retenção do P menor, porém o teor mais elevado desse 

nutriente no solo do Lavrado também pode ser explicado por uma influência do sistema 

curral/Caiçara anteriores, que foram construídos em 1990 e desativados em 1995, para 

a construção de outro conjunto curral/Caiçara. Esses resultados também são devidos, 

provavelmente, ao tempo de uso da Caiçara e Plantio, já que essas são as áreas de 

manejo do gado mais antigas da comunidade, com 18 e 14 anos, respectivamente. Em 

contraste, o retiro Saúba, o mais recente, não apresentou uma grande adição de P no 

solo da Caiçara. Um trabalho de Galvão et al. (2008) mostrou um aumento do teor de 

fósforo de 20 a 25 vezes em solos arenosos adubados por até 40 anos com esterco 

bovino em comparação com solos não adubados, corroborando que possivelmente um 

maior tempo de manejo leva a aumentos mais significativos desse nutriente.  

Pinho (2008) também observou valores muito baixos de P na região de Lavrado 

na T.I. Araçá e uma alta concentração desse nutriente nos solos de quintais 

agroflorestais, enfatizando a importância das práticas do manejo do resíduo orgânico no 

enriquecimento em P nessas áreas. Na região do Lavrado, a maioria dos solos 
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apresenta deficiência de P, como mostrado por Souza (2013) e Melo (2003), mas o uso 

de adubo orgânico pelos indígenas é capaz de aumentar significativamente os teores 

desse nutriente. A adição de resíduos orgânicos pode aumentar a disponibilidade de P 

nos solos, através das quantidades significativas de P orgânico, que pode ser absorvido 

pelas plantas. O P orgânico do solo tem uma grande importância na ciclagem desse 

nutriente e pode influenciar sua disponibilidade no solo. Nos Latossolos, o P orgânico 

corresponde a valores de 26 a 62 % do P total (Lehmann et al., 2001). Os teores de P 

orgânico no solo dependem da quantidade e qualidade do material orgânico que retorna 

ao solo e podem influenciar a disponibilidade de P mais do que a adsorção a minerais. 

A adsorção do P por hidróxidos de Fe e Al, e a sua precipitação com formas 

iônicas de Fe e Al muito presentes em solos tropicais levam a sua indisponibilidade para 

as plantas. Entre os fatores que interferem na adsorção do fósforo estãoa textura, o pH, 

o conteúdo de matéria orgânica. Solos com textura arenosa retêm o P com baixa energia 

de ligação, ficando esse nutriente mais lábil do que em solos argilosos (Reiheimer et al., 

2002; Machado et al., 2011).  

A adição de matéria orgânica leva à liberação de ácidos orgânicos que 

competem com o P pelos sítios de adsorção (Mkhabela Warman, 2005). Embora o P 

possua importância nutricional para as plantas, seu excesso pode ser prejudicial ao 

atingir mananciais de água superficiais ou lençóis freáticos, causando eutrofização 

(Berwanger et al., 2008; Griffin et al., 2003). 

 

Teores de Cu, Zn, Mn e Fe trocáveis 

 

Os teores de micronutrientes (Tabela 3) mostram que o retiro Saúba não 

apresentou diferenças entre tratamentos para o  Cu, com resultados variando entre 1,00 

a 3,37 mg kg-1, no Lavrado. No retiro Rebolada apenas a profundidade de 20-30 cm 

apresentou um maior teor de Cu no sistema Caiçara, chegando a 1,43 mg kg-1. No retiro 

Aningal, o Plantio foi superior ao Lavrado nas profundidade de 0-10 e 10-20 cm. Os 

teores variaram de 0,30 a 0,60 mg kg-1, sendo classificados como satisfatórios para 

todas as áreas e profundidades, confirmando o resultado encontrado por Pinho e 

mostrando que esse nutriente não é um fator limitante no solo da região do Lavrado, 

como é no Cerrado brasileiro. Os resultados de micronutrientes na camada mais 

superficial são devidos à matéria orgânica que complexa esses nutrientes. 

O retiro Rebolada foi o único a apresentar diferenças nos teores de Zn, sendo o 

sistema Plantio superior aos demais. Nas profundidades de 0-10 e 20-30 cm, a Caiçara 

foi superior ao Lavrado. As variações foram de 0,47 a 6,80 mg kg-1 no solo desse retiro. 

No Saúba, os teores de Zn variaram de 0,60 a 4,63 mg kg-1, enquanto no Aningal, a 
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variação foi de 0,43 a 2,57 mg kg-1. Os sistemas Plantio foram classificados como 

satisfatórios para teor de Zn, de acordo com a classificação de Cochrane et al. (1985), 

enquanto as áreas de Lavrado apresentaram teores considerados baixos, exceto no 

retiro Saúba, onde a classificação na camada de 0-10 cm foi satisfatória.  

Quanto aos teores de Mn, os retiros Saúba e Rebolada apresentaram teores 

superiores no sistema Plantio em todas as profundidades analisadas, sendo nesse 

último a Caiçara superior ao Lavrado. Nesses dois retiros, os teores de Mn no Lavrado 

não manejado foram classificados como baixos. No Saúba, o teor de Mn foi de 1,50 mg 

kg-1 no Lavrado, na camada mais profunda e 29,10 mg kg-1 no Plantio, na camada mais 

superficial. No retiro Rebolada, esse teores variaram de 2,73 a 58,90 mg kg-1 nos 

mesmos tratamentos e profundidades. O retiro Aningal, apresentou teor de Mn superior 

no solo da Caiçarana profundidade de 0-10 cm e no Plantio na profundidade de 20-30 

cm. Os teores variaram de 4,27 a 25,30 mg kg-1, ambos os resultados na camada mais 

profunda. Borket (1991) afirma que o Mn é influenciável pela reação do solo, se tornando 

menos disponível com o aumento do pH.  

Para o Fe, o retiro Saúba apresentou teores superiores no Plantio em relação ao 

Lavrado e Caiçara nas 3 profundidades. Os teores variaram de 50,00 a 250,00 mg kg-1, 

na Caiçara (camada de 20-30 cm) e no Lavrado (camada de 0-10 cm), respectivamente. 

No Rebolada, apenas o Lavrado apresentou resultados estatisticamente inferiores para 

teores de Fe, os valores variaram de 92,00 a 276,00 mg kg-1. Nesse retiro, os teores de 

Fe no solo não manejado foram classificados como altos. No retiro Aningal, os teores 

de Fe foram superiores no Plantio em relação aos demais tratamentos na camada de 0-

10 cm, enquanto nas camadas inferiores a Caiçara apresentou valores intermediários, 

não diferindo significativamente dos demais tratamentos. Os teores de Fe nesse retiro 

variaram de 58 a 216 mg kg-1, sendo o maior valor encontrado na camada de 20-30 cm, 

do sistema Plantio. 

Pinho (2008) encontrou valores inferiores para Fe em áreas de Lavrado e 

quintais agroflorestais adjacentes, sugerindo que os teores desse nutriente são função 

do material de origem. Nas áreas estudadas nesse trabalho, onde não existe adição de 

nenhum tipo de material externo, ocorre possivelmente, uma influência de material de 

origem mais rico em Fe. Esse micronutriente tende a formar complexos pouco solúveis 

na forma de óxidos, principalmente com o aumento do pH, porém a atividade microbiana 

tende a solubilizar o Fe, devido à formação de complexos orgânicos solúveis. É provável 

que na estação chuvosa, com o aumento da umidade do solo, e diminuição do espaço 

poroso ocupado por oxigênio, o Fe3+ seja reduzido a Fe2+ aumentando a presença desse 

nutriente na solução do solo (Bissani e Bohnen, 2004). 
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Tabela 3. Valores médios dos teores de Cu, Zn, Mn e Fe (mg kg-1) nos 3 sistemas de manejo da 
terra amostrados em três áreas retiros, Saúba, Rebolada e Aningal, na comunidade indígena 
Aningal, Roraima (n = 3). 

Sistemas 
de manejo 

Cu Zn Mn Fe 

0-101 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 0-10 10-20 20-30 

      Saúba       

Lavrado 3,37 a 3,23 a 1,00 a 2,00 a 1,33 a 0,20 a 2,87 b 1,47 b 1,50 b 93,47 b 80,47 b 68,80 c 

Caiçara 1,13 a 1,00 a 1,37 a 0,60 a 0,60 a 0,90 a 2,73 b 1,27 b 1,23 b 80,13 b 61,47 b 50,13 b 

Plantio 1,73 a 1,83 a 1,53 a 4,63 a 2,30 a 1,20 a 29,10 a 18,87 a 8,33 a 250,47 a 234,80 a 118,13 a 

      Rebolada       

Lavrado 0,83 a 1,07 a 0,70 b 0,55 c 0,80 b 0,47 c 4,93 c 3,00 b 2,73 b 92,47 b 94,80 b 94,13 b 

Caiçara 1,03 a 1,40 a 1,43 a 2,80 b 1,97 b 1,17 b 18,00 b 9,27 b 5,13 b 276,13 a 235,47 a 168,47 ab 

Plantio 1,03 a 0,70 a 0,70 b 6,80 a 5,07 a 4,20 a 58,90 a 42,23 a 36,87 a 215,80 a 254,80 a 257,47 a 

      Aningal       

Lavrado 0,30 b 0,33 b 0,37 a 0,73 a 0,57 a 0,43 a 12,20 b 6,77 a 4,27 b 58,47 b 70,80 b 72,80 b 

Caiçara 0,37 ab 0,33 b 0,37 a 2,20 a 1,30 a 1,17 a 20,20 a 11,63 a 10,04 b 118,47 a 141,13 ab 115,80 ab 

Plantio 0,43 a 0,53 a 0,60 a 2,57 a 2,03 a 1,50 a 11,13 b 23,67 a 25,30 a 184,13 a 197,47 a 216,13 a 

Valores seguidos pela mesma letra na mesma profundidade não diferem entre si. 
1Profundidade em cm. 
 

Os micronutrientes Cu, Zn e Mn podem se acumular no solo em formas 

biodisponíveis através da ligação com formas orgânicas e minerais do solo (Girotto et 

al., 2010) e essas reações são dependentes do pH. Por interagirem com as formas 

minerais no solo, solos arenosos com os da região estudada tendem a apresentar menor 

disponibilidade desses micronutrientes (Bissani e Bohnen, 2004). No entanto, o solo do 

retiro Aningal apresentou teores relativamente elevados desses nutrientes 

provavelmente devido à influência do antigo sistema curral/Caiçara. 

Veiga et al. (2012) afirmam que a aplicação de dejetos suínos geralmente 

aumenta os teores de micronutrientes no solo, principalmente Cu e Zn que são 

adicionados na alimentação dos animais. O gado indígena, além da pastagem nativa do 

Lavrado, de baixa qualidade nutricional (Costa et al., 2009), recebe como alimentação 

suplementar, o sal mineral misturado ao sal comum, apenas na estação seca, podendo 

ser uma fonte de micronutrientes. 

 

C orgânico e Matéria Orgânica do Solo (MOS) 

 

Quanto aos teores de C orgânico (Figura 12), o retiro Saúba apresentou teores 

superiores no solo do sistema Plantio em relação ao Lavrado, nas 3 profundidades 

estudadas, A Caiçara foi superior ao Lavrado apenas na camada mais profunda. Os 

valores variaram de 3,23 a 25, 64 g kg-1. No retiro Rebolada, o Plantio foi superior aos 

demais tratamentos, os resultados variaram entre 6,33 e 26,68 g kg-1. Nesses dois 
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retiros, o teor de C orgânico foi classificado como alto nos sistemas de Plantio. No retiro 

Aningal apenas a camada de 10-20 cm não apresentou diferenças entre os tratamentos. 

Os teores de C variaram entre 2,69 e 12,38 g kg-1. Os teores de MOS seguiram a mesma 

tendência do C orgânico. No retiro Saúba, esses teores variaram entre 5,56 e 44,10 g 

kg-1. No Rebolada, entre 10,89 e 45,89 g kg-1, enquanto no Aningal a variação foi de 

2,69 a 12,38 g kg-1. Proporcionalmente, os Plantios do retiro Saúba e Aningal foram os 

que apresentaram o maior e o menor incremento de C e MOS, respectivamente (Figura 

12). 

Os teores de C encontrados nas áreas de Lavrado não manejado estão dentro 

da faixa encontrada por outros autores para a mesma região (Desjardins et al., 1996; 

Simões et al., 2010; Pinho, 2011), que atribuíram esses valores ao baixo conteúdo de 

argila desses solos.  

 

 

 

 
Figura 12. Valores médios dos teores de C e MOS nos 3 sistemas de uso da terra amostrados 
em três áreas retiros, Saúba (A), Rebolada (B) e Aningal (C), na comunidade indígena Aningal, 
Roraima (n = 3). Valores seguidos pela mesma letra na mesma profundidade não diferem entre 
si. 
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A região do Lavrado possui um regime hídrico com excesso de água na estação 

chuvosa e déficit na estação seca, gerando diferenças estacionais na mineralização da 

matéria orgânica, fato que merece ser estudado mais profundamente no manejo das 

Caiçaras. Fearnside e Barbosa (1998) afirmam que a sazonalidade frequente na região 

de Roraima resulta em mudanças no conteúdo e na composição da matéria orgânica e 

acúmulo e/ou perdas de C no solo. Além disso, é importante ressaltar que as Caiçaras 

são áreas dinâmicas, não sendo utilizadas durante todo o ano. Durante a coleta de solos 

dessa pesquisa, elas estavam em repouso, ou seja, não havia acúmulo de esterco 

naquele momento, durante a estação seca. Possivelmente, uma análise de solos das 

Caiçaras em um período de uso mais intenso (estação chuvosa), poderá apresentar 

resultados diferentes. 

A matéria orgânica do solo possui grande importância na ciclagem de nutrientes, 

indica o grau de fertilidade do solo, interfere no fornecimento do carbono orgânico ao 

solo pelas reações com outros nutrientes e ainda, a quantidade fornecida dependerá da 

variação do pH e do tipo de vegetação encontrada no solo.  A matéria orgânica presente 

exerce importante papel, pois também fornece grande parte das cargas responsáveis 

pela manutenção dos nutrientes no solo. A matéria orgânica, por se relacionar a diversos 

aspectos do ambiente e do solo, é associada à qualidade do solo, por isso sistemas de 

produção agropecuária que resultam no aumento dos teores da MOS têm sido 

apontados como mais sustentáveis. (Mielniczuk et al., 2003). Nos solos arenosos o 

manejo que possibilita aumentar o teor de matéria orgânica é essencial para assegurar 

os níveis adequados da CTC, já que nesses solos a maior fonte de cargas negativas é 

a matéria orgânica (Meurer e Inda Jr., 2004). 

Em algum momento anterior ao uso das áreas pode ter ocorrido a queima das 

mesmas, já que essa é uma prática comum nas regiões de savanas. O aumento da 

temperatura do solo com o uso do fogo pode provocar a oxidação da matéria orgânica, 

concentrando os teores de P ligados a Al, Fe e Ca e diminuindo os teores de P de 

compostos orgânicos, além de reduzir os teores de Ca, K e Mg na solução do solo pela 

lixiviação (Fassbender e Bornemisza, 1987). 

O aumento de carbono leva ao aumento na atividade microbiana que mineraliza 

os nutrientes, tornando-os disponíveis para as plantas, e é influenciado pelo clima 

quente e úmido. O aumento na MOS leva à maior retenção de água, aumento nas 

populações de microorganismos que mineralizam os nutrientes, reduz a densidade e 

porosidade do solo. Com as atuais discussões sobre emissão de carbono em atividades 

agropecuárias, a prática de se plantar diferentes espécies associadas à atividade 

pecuária, aproveitando o esterco, retém uma quantidade alta de C nos solos do Lavrado, 
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e mostra que os indígenas buscam realizar suas atividades produtivas em equilíbrio com 

o ambiente onde vivem. 

Os teores altos de nutrientes nas áreas de Plantio devem ser explicados pelo 

escoamento e acúmulo de esterco, proveniente das Caiçaras e currais para essas 

áreas. As plantas retêm o esterco que se acumula e mineraliza no local, além de 

realizarem a ciclagem de nutrientes, os quais são absorvidos pelas raízes mais 

profundas e adicionados à superfície através da queda de folhas e decomposição das 

raízes mais velhas. Na área das Caiçaras, não ocorre esse acúmulo tão intensamente, 

já que o esterco, além de escorrer, é frequentemente retirado para uso em outras áreas 

na comunidade, bem como nessa área não há a presença das plantas que ajudam na 

retenção do esterco e mineralização do mesmo. Os currais também contribuem para o 

acúmulo de esterco nas áreas de Plantio, porém não foram objeto de estudo nesse 

trabalho, visto que são áreas consideradas degradadas pelos indígenas, devido ao 

pisoteio do gado, não possuindo um potencial de uso ou plantio posterior, como 

possuem as Caiçaras.  

Galvão et al. (2008), em um estudo com objetivo 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, 

verificou que nas áreas adubadas a aplicação contínua de esterco proporcionou 

aumento significativo no pH e nos teores de todos os elementos na camada de 0-20 cm.  

Os resultados desse estudo demonstram que a prática de manejo da Caiçara da 

comunidade indígena Aningal, em Roraima e o aproveitamento da área mais abaixo que 

recebe o esterco vindo das Caiçaras, por escoamento superficial na época chuvosa, 

para um Plantio diversificado, contribuíram para o incremento dos nutrientes e do C 

orgânico do solo, principalmente nas camadas superficiais, e que esse incremento é 

dependente da textura do solo e do tempo de uso e manejo das áreas.  

Assim, desenvolvido com poucos recursos, o manejo das Caiçaras promove o 

enriquecimento do solo naquele local, possibilitando o cultivo nas áreas de Lavrado que 

são enriquecidas com o esterco bovino. Com isso, o manejo das Caiçaras tem 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.  
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4. CONCLUSÕES 
 

 O aporte de esterco nas áreas de Caiçara e Plantio não foi suficiente para 

modificar o pH desses solos. 

 As áreas de Plantio diversificado apresentaram os maiores teores de Ca, 

Mg, P, Fe, Mn, C orgânico e MOS no solo.  

 Houve aumento nos teores de K e redução nos teores de Al, apenas no 

solo com maior teor de argila. 

 O K apresentou altos teores nas camadas mais profundas, indicando 

possível lixiviação. 

 O manejo das Caiçaras nas áreas de Lavrado mostra como o 

conhecimento e percepção dos agricultores indígenas pode ser eficiente em utilizar 

recursos disponíveis, de baixo custo e fácil acesso, para melhoria dos solos de baixa 

fertilidade natural, como os da comunidade Aningal.  
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CAPÍTULO 3 

_____________________________________________________________________ 

 

Gonçalves, L. V. C. 2013. Efeito do manejo das Caiçaras indígenas sobre as 

características físicas do solo do Lavrado.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aporte de esterco com a prática da Caiçara, conforme já explicado nos 

capítulos anteriores, causa mudanças nas características químicas do solo. Nas 

propriedades físicas, a adição de matéria orgânica causa alterações, servindo como 

uma proteção física do solo ao impacto das gotas da chuva, diminuindo a desagregação 

inicial de suas partículas. Em médio e longo prazo, a aplicação de adubo orgânico 

aumenta o teor de matéria orgânica do solo, influenciando na porosidade, na 

estabilidade de agregados e na capacidade de infiltração de água e, dessa forma, pode 

reduzir as perdas por erosão hídrica (Kleinman e Sharpley, 2003; Andreola et al., 2000).  

Porém, ao se referir à prática da Caiçara, deve-se pensar também no pisoteio do 

gado, que repetidamente no mesmo local, pode promover alterações nas condições 

físicas do solo influenciando no desenvolvimento do sistema radicular das plantas. A 

pressão do casco dos animais sobre o solo pode comprometer a qualidade física na 

camada superficial, em razão do aumento da densidade do solo e da redução da 

porosidade (Giarola et al., 2007). 

O processo de adensamento do solo devido à aplicação de energia mecânica 

externa é conhecido como compactação (Holtz e Kovacs, 1981). A compactação reduz 

a densidade e a macroporosidade do solo, aumentando a resistência deste para o 

crescimento radicular em condições de baixa umidade, e em condições de excesso de 

umidade reduz a oxigenação (Ferreira et al., 2010).  

Para a avaliação do estado de compactação e, consequente qualidade do solo, 

são utilizados os atributos físicos, como densidade, porosidade e retenção de água. 

(Souza et al., 2005).  

A densidade do solo (Ds) é um atributo físico que fornece indicações a respeito 

do estado de conservação do solo, desenvolvimento de raízes, trocas gasosas e 

suscetibilidade desse solo aos processos erosivos (Guariz et al., 2009) e é influenciada 

pelo manejo adotado associado à textura do solo (Massing et al., 2004). É calculada 

através da relação entre a massa de solo seca e o volume. De acordo com Culley (1993) 
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devido à baixa variabilidade espacial (relativa) desse parâmetro, poucas amostras 

podem ser suficientes para estimar a Ds média de determinada área. 

Outro atributo físico é a porosidade do solo que, de acordo com Amaro Filho et 

al. (2008) é definida como o total de vazios do solo ocupados por ar e água e é reduzida 

pelo aumento da densidade e compactação. Em solos arenosos predominam os 

macroporos (poros de maior diâmetro), enquanto em solos argilosos a tendência é de 

predominância de microporos (de menor diâmetro). Nesse aspecto, a origem do 

tamanho de poros relaciona-se ao tamanho de partículas e são considerados de 

natureza textural ou porosidade textural. Os microporos são responsáveis pela retenção 

e armazenamento da água no perfil, enquanto os macroporos atuam na infiltração da 

água e aeração (Reinert e Reichert, 2006). Assim, a porosidade do solo é relacionada 

à aeração, condução e retenção de água, resistência à penetração, ramificação das 

raízes e no aproveitamento de água e nutrientes disponíveis (Tognon, 1991). 

Para caracterizar solos com diferentes características, os atributos densidade e 

porosidade têm sido insatisfatórios, portanto estabeleceu-se a determinação da 

densidade relativa a um estado de referência, o qual é a chamada densidade máxima 

do solo. A densidade máxima (Dmax) é a máxima densidade que um solo pode alcançar 

ao se colocar sobre ele uma pressão de 200 kPa. A densidade relativa (Drel) é a relação 

entre a densidade e a densidade máxima do solo, e visa comparar densidade de solos 

com granulometrias diferentes, pois exclui a influência das propriedades minerológicas 

do solo (Håkansson, 1990). A densidade relativa é um índice de qualidade do solo e 

indica o nível da densidade de determinado solo em relação à densidade máxima que 

pode ser alcançada.  

A textura do solo também é uma variável importante no processo de 

compactação do solo, aqueles solos com partículas de mesmos tamanhos são menos 

suscetíveis ao processo de compactação, comparados aos solos onde há mistura de 

argila, silte e areia. Isso devido ao rearranjo das partículas menores que preenchem os 

poros (Mantovani, 1986). 

A compactação do solo tem efeitos ambientais, é capaz afetar o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, diminuir a taxa de infiltração e aumentar o escoamento 

superficial da água, que carrega sedimentos, gerando processos erosivos com perdas 

de solo e nutrientes e assoreamento de rios e lagos, além disso, a água pode carregar 

também resíduos de agroquímicos e alterar a distribuição da matéria orgânica,  

No sistema silvipastoril, os solos podem ser compactados pelo pastejo de 

animais e pelas raízes das árvores (Reichert et al., 2007), mesmo assim é considerada 

menos problemática do que em sistemas agrícolas e florestais com uso intenso de 

máquinas (Silva et al., 2000). 
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Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar as alterações nas 

características físicas dos solos sob manejo das Caiçaras, assim como das áreas 

adjacentes que recebem o esterco por escoamento, em comparação com o solo do 

Lavrado não manejado.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A área de estudo é a mesma descrita nos Capítulos I (p. 15) e II (p. 30). 

 

Delineamento experimental 

 

Devido às diferenças nas classes texturais dos solos e tempo de uso dos retiros, 

cada retiro foi analisado de forma independente. Foi adotado o delineamento em blocos 

casualizados, com três tratamentos correspondentes ao tipo de manejo da terra (Plantio, 

Caiçara e Lavrado).  

 Em cada tratamento foram instaladas 3 parcelas de 10 x 15 m, de onde foram 

coletadas as amostras de solo, totalizando 3 repetições. A significação dos dados foi 

determinada pela análise de variância e teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os dados 

foram analisados pelo programa estatístico ESTAT, versão 2.0. 

 

Coleta de solos 

 

A coleta de solos foi realizada dentro das mesmas parcelas alocadas em cada 

área e descritas no Capítulo 2 (p. 35). Foram coletadas, nas profundidades de 0-5 cm e 

5-10 cm, dentro de cada parcela, 2 amostras indeformadas utilizando anéis 

volumétricos, com 5 cm de diâmetro e 5 cm de altura, segundo Embrapa (1997). Os 

anéis volumétricos foram levados ao laboratório, onde foram secos em estufa a 105°C 

durante 48 h. Após a secagem, foi determinada a massa do solo e calculada a densidade 

aparente (Ds) de acordo com a metodologia descrita em Embrapa (1997).  

Foi usada a seguinte equação para determinar a densidade do solo: 
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Ds = ma+s/va 

 

(1) 

Em que:  

Ds = densidade do solo; 

ma+s= massa do anel e do solo; 

va=volume do anel. 

 

A partir dos dados de areia total (At) e densidade do solo (Ds), foram estimadas 

a densidade máxima do solo (Dmax) e densidade relativa (Drel) através dos seguintes 

cálculos, conforme Stolf et al. (2011). 

 

Dmax= 1,490 + (0,456 x At) 

 

                                           (2) 

Drel= Ds/Dmax (3) 

 

O cálculo da porosidade total do solo foi feito, utilizando-se a equação 4, onde o 

valor 2,65 foi utilizado por ser o valor médio de densidade de partículas, de acordo com 

Embrapa (1997). 

.  

PT = 1 – (Ds/2,65) (4)

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores de densidade máxima (Dmax) estão apresentados na Tabela 4. Foram 

encontrados valores entre 1,70 e 1, 89 Mg m-3 para densidade máxima, sendo esse um 

atributo dependente da textura e necessário para a estimativa da densidade relativa 

(Drel). A Dmax equivale ao valor máximo de Ds que um solo pode alcançar quando 

compactado (Neves Junior et al., 2013). Valores altos de Drel significam que a Ds está 

próxima da Dmax, indicando compactação, sendo esse, portanto um indicador da 

qualidade do solo. 
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Tabela 4. Valores de densidade máxima (Dmax) para os solos de 3 retiros, sob 2 sistemas de uso 
e Lavrado (testemunha) em 2 profundidades, na comunidade indígena Aningal, RR. 

 Densidade máxima 

 ------------- (Mg m-3) ------------ 

Retiro Plantio Caiçara Lavrado 

 0-5 cm 

Saúba 1,73 1,73 1,70 

Rebolada 1,83 1,83 1,84 

Aningal 1,86 1,89 1,89 

 5-10 cm 

Saúba 1,73 1,73 1,70 

Rebolada 1,83 1,83 1,84 

Aningal 1,86 1,89 1,89 

 
 

A classificação dos valores de Ds encontrados nesse trabalho é feita conforme 

Arshad et al. (1996) para cada classe textural, conforme a Tabela 5.  

 
Tabela 5. Classificação dos valores de densidade do solo de acordo com a textura. Adaptado de 
Arshad et al. (1996). 

Textura do solo Densidade ideal 
Densidade que afeta o 

crescimento de raízes 

Densidade que restringe 

o crescimento de raízes 

 ----- Mg m-3----- ----- Mg m-3----- ----- Mg m-3----- 

Areia, 

Areia franca 
< 1,60 1,69 > 1,80 

Franco arenoso 

Franco 
< 1,40 1,63 > 1,80 

Franco argilo 

arenoso, 

Franco, 

Franco argiloso 

< 1,40 1,60 > 1,75 

 

Retiro Saúba 

 

A Tabela 6 mostra os teores de argila, silte e areia para o retiro Saúba, nas 3 

profundidades estudadas nesse trabalho. O solo foi classificado como franco argilo 

arenoso na Caiçara e no Plantio, e textura franca no Lavrado.  

Os valores de densidade do solo (Ds) mostraram diferenças significativas apenas 

na profundidade de 0-5 cm. A Ds no Lavrado foi 1,62 Mg m-3, valor estatisticamente 
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semelhante às áreas manejadas, na área de Plantio a Ds foi 1,33 Mg m-3, enquanto na 

Caiçara, foi de 1,64 Mg m-3. As duas áreas manejadas diferiram significativamente entre 

si, sendo que apenas o solo do Plantio na camada de 0-5 cm, apresentou Ds dentro da 

faixa considerada ideal pela classificação de Arshad et al. (1996). O solo do Lavrado, 

na profundidade de 5-10 cm, classificado como franco, ficou acima da densidade ideal, 

porém não alcançou o valor de densidade que, tecnicamente afeta o desenvolvimento 

de raízes. Os demais tratamentos e profundidades apresentaram valores acima de 1,60 

Mg m-3, que afetam o crescimento das raízes.  

 

Tabela 6. Classificação textural e atributos físicos de solos sob 3 sistemas de uso da terra em 2 
profundidades, no retiro Saúba, comunidade Aningal, Roraima. 

Tratamentos Argila Silte Areia Classe Textural Ds PT Drel 

 
---------- g kg-1 --------- - Mg m-3 % - 

 
 0-5 cm 

Plantio 240 230 530 Franco argilo arenoso 1,33 b 49,92 a 0,77 b 

Caiçara 270 196 534 Franco argilo arenoso 1,64 a 38,04 b 0,95 a 

Lavrado 105 432 463 Franco 1,62ab 39,01 b 0,95 a 

 
 5-10 cm 

Plantio 240 230 530 Franco argilo arenoso 1,66 a 37,50 a 0,96 a 

Caiçara 270 196 534 Franco argilo arenoso 1,61 a 39,35 a 0,93 a 

Lavrado 105 432 463 Franco 1,56 a 41,25 a 0,92 a 

Médias com a mesma letra, não diferem entre si. (n=3). Ds = densidade do solo; PT = porosidade 
total; Drel = densidade relativa do solo. 

 

Os resultados encontrados para densidade do solo são condizentes com os 

valores encontrados para porosidade total (PT), já que ambas são inversamente 

proporcionais. A PT que foi significativamente superior no solo do Plantio, 

aproximadamente 50%. Os solos da Caiçara e do Lavrado apresentaram em torno de 

38 e 39%, respectivamente, não diferindo entre si.  

Quanto aos resultados de densidade relativa, a profundidade de 0-5 cm, 

apresentou diferenças somente em relação ao manejo do Plantio. Nessa área, a Drel foi 

significativamente menor que no Lavrado e Caiçara, que por sua vez não diferiram entre 

si. A Drel do solo do Lavrado sem manejo e da Caiçara foi 0,95, enquanto do Plantio foi 

0,77. Valores acima de 0,86 para densidade relativa são considerados prejudiciais ao 

desenvolvimento das culturas e abaixo de 0,80 podem reduzir a capacidade de 

armazenamento de água no solo, reduzindo a produtividade (Arvidsson & Håkansson, 

1991; Lindstron e Voorhees, 1994). O Plantio do retiro Saúba apresentou valor de Drel 

abaixo do considerado ideal.  
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Os atributos avaliados não apresentaram diferenças significativas entre os 

diferentes tratamentos na profundidade de 5-10 cm. Nessa profundidade, observaram-

se valores de densidade entre 1,56 a 1,66 Mg m-3, a PT variou entre 37,50% no Plantio 

a 41,25% no Lavrado. Já a Drel apresentou valores entre 0,92 e 0,96.  

 

Retiro Rebolada 

 

A Tabela 7 mostra os teores de argila, silte e areia e os resultados de atributos 

físicos para o solo do retiro Rebolada, esses solos são classificados como franco 

arenosos. De um modo geral, observaram-se resultados muito próximos para cada 

atributo avaliado entre os tratamentos, não apresentando diferenças significativas. Na 

profundidade de 0-5 cm, a Ds do Plantio foi 1,50 Mg m-3, enquanto no Lavrado e Caiçara 

foi 1,60 Mg m-3.  

Os tratamentos também não apresentaram diferenças na camada de 5-10 cm. 

No Lavrado do retiro Rebolada, observa-se de um modo geral, valores de densidade 

entre 1,57 Mg m-3 (Plantio) e 1,79 Mg m-3 (Lavrado), uma diferença de apenas 2%.  

Todos os solos analisados no retiro Rebolada apresentaram Ds superiores aos valores 

considerados ideais. Ainda, a Caiçara e o Lavrado desse retiro apresentaram Ds que 

afeta o crescimento de raízes, acima de 1,63 Mg m-3.  

A PT no solo não manejado alcançou aproximadamente 32%, a Caiçara 

apresentou uma PT de 38,34% e o Plantio de 40,90%. A porosidade total nesses solos 

apresentou valores ao redor de 40% para a profundidade de 5-10 cm. 

Para a Drel, o Plantio desse retiro foi considerado dentro da faixa ideal nas 2 

profundidades analisadas, enquanto as demais áreas apresentaram valores acima do 

ideal, classificado pelos autores Arvidsson e Håkansson (1991) e Lindstron e Voorhees 

(1994). Observaram-se valores de densidade relativa de 0,82 para o Plantio, 0,87 para 

o Lavrado e 0,88 para a Caiçara, na profundidade de 0-5 cm. Na camada de 5-10 cm, a 

Drel variou de 0,85 no Plantio, 0,90 na Caiçara e 0,97 no Lavrado. Também foi observado 

que, entre todos os retiros, o maior valor encontrado para Drel foi o do Lavrado do retiro 

Rebolada na profundidade de 5-10 cm. 
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Tabela 7. Classificação textural e atributos físicos de solos sob 3 sistemas de uso da terra em 2 
profundidades, no retiro Rebolada, comunidade Aningal, Roraima. 

Tratamentos Argila Silte Areia Classe Textural Ds PT Drel 

 ---------- g kg-1----------  Mg m-3 % - 

 0-5 cm 

Plantio 135 115 750 Franco arenoso 1,50 a 43,27 a 0,82 a 

Caiçara 145 120 735 Franco arenoso 1,60 a 39,67 a 0,88 a 

Lavrado 150 75 775 Franco arenoso 1,60 a 39,46 a 0,87 a 

 5-10 cm 

Plantio 135 115 750 Franco arenoso 1,57 a 40,90 a 0,85 a 

Caiçara 145 120 735 Franco arenoso 1,63 a 38,34 a 0,90 a 

Lavrado 150 75 775 Franco arenoso 1,79 a 32,64 a 0,97 a 

Médias com a mesma letra, não diferem entre si. (n=3). Ds = densidade do solo; PT = porosidade 
total; Drel = densidade relativa do solo. 

 

Retiro Aningal 

 

Assim como no retiro Rebolada, os atributos físicos dos solos do retiro Aningal 

não diferiram significativamente em relação aos atributos avaliados em nenhuma das 

profundidades, como mostra a Tabela 8. Os teores de argila, silte e areia são 

apresentados juntamente com a classe textural desses solos que foram classificados 

como areia e areia franca.  

Na camada de 0-5 cm, os valores de Ds variaram de 1,68 Mg m-3 (Caiçara) a 

1,70 Mg m-3 (Lavrado). A profundidade de 5-10 cm apresentou 1,67, 1,75 e 1,76 Mg m-

3 para Lavrado, Plantio e Caiçara, respectivamente. Assim como os outros retiros, o 

Aningal apresentou valores de Ds acima dos considerados ideais para solos de textura 

arenosa. Ainda, os tratamentos Plantio e Lavrado, na profundidade de 0-5 cm e Plantio 

e Caiçara, na profundidade de 5-10 cm, apresentaram valores que afetam o crescimento 

das plantas. 

Os solos do retiro Aningal apresentaram maiores teores de areia do que os 

demais retiros, o que possivelmente influenciou os valores de Ds, devido à densidade 

da partícula de areia, estimada em 2,65 g cm-3, ser maior que a da argila (Reinert e 

Reichert, 2006). 

A PT acompanhou os valores de densidade, variando de 34,27 a 36,67% nas 

mesmas áreas, respectivamente. Os valores de PT acompanharam a Ds ficando entre 

33,41% na Caiçara, 33,89% no Plantio e 37,08% no Lavrado.  

Na profundidade de 0-5 cm, a Drel foi de 0,89 na Caiçara, 0,91 no Plantio e 0,92 

no Lavrado. Para a camada mais profunda, os resultados de Drel foram 0,88 no Lavrado, 
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0,93 na Caiçara e 0,94 no Plantio, valores acima da faixa considerada ideal para Drel 

(Tabela 8). 

 
Tabela 8. Classificação textural e atributos físicos de solos sob 3 sistemas de uso da terra em 2 
profundidades, no retiro Aningal, comunidade Aningal, Roraima. 

Tratamentos Argila Silte Areia Classe Textural Ds PT Drel 

 ---------- g kg-1 ----------  Mg m-3 % - 

 0-5 cm 

Plantio 85 113 802 Areia Franca 1,70 a 35,94 a 0,91 a 

Caiçara 20 93 887 Areia 1,68 a 36,67 a 0,89 a 

Lavrado 35 77 888 Areia 1,74 a 34,27 a 0,92 a 

 5-10 cm 

Plantio 85 113 802 Areia Franca 1,75 a 33,89 a 0,94 a 

Caiçara 20 93 887 Areia 1,76 a 33,41 a 0,93 a 

Lavrado 35 77 888 Areia 1,67 a 37,08 a 0,88 a 

Médias com a mesma letra, não diferem entre si. (n=3). Ds = densidade do solo; PT = porosidade 
total; Drel = densidade relativa do solo. 

 

Andreola et al. (2000) afirmam que de um modo geral, os solos em seu estado 

natural, sob vegetação nativa, apresentam características físicas, como permeabilidade, 

estrutura, densidade do solo e espaço poroso, agronomicamente desejáveis. Porém, no 

presente estudo percebe-se que os solos das savanas de Roraima não possuem 

propriedades físicas adequadas, pois foram encontrados valores elevados de densidade 

do solo (Ds) e relativa (Drel) e baixa porosidade total (PT), encontradas nos 3 retiros. 

Em um trabalho realizado nas savanas e florestas de Roraima sob Argissolo 

amarelo, Cruz (2012) encontrou valores de Ds iguais a 1,55 Mg m-3 para a savana 

natural e 1,65 Mg m-3 para a savana convertida em pastagem, esses valores são 

superiores aos da área de floresta natural, que foi de 1,03 Mg m-3. Os resultados 

encontrados por esse autor estão abaixo dos encontrados no presente trabalho, 

enquanto Sousa (2010) encontrou o valor de 1,26 Mg m-3 para um solo arenoso, em 

Roraima, porém em área de floresta não manejada, que difere das áreas de savana do 

Estado. Na comunidade Aningal, o Lavrado possui naturalmente densidade considerada 

alta, mesmo para solos arenosos. 

Alguns autores verificaram alterações na densidade de solos e atribuíram os 

resultados à matéria orgânica adicionada ao solo. Andreola et al. (2000) em um estudo 

em terra roxa estruturada concluiu que na camada de 0-10 cm, a adição de esterco de 

aves aumentou os macroporos e diminuiu a densidade do solo, enquanto a adubação 

orgânica e mineral reduziu os macroporos e aumentou os microporos e a densidade do 

solo. 
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Carvalho et al. (2004), pesquisando um Latossolo Vermelho argiloso do Cerrado 

brasileiro, concluíram que um solo sob sistema agroflorestal apresenta menor 

densidade do solo, maior porosidade, menor resistência à penetração de raízes e maior 

estabilidade de agregados, quando comparado ao mesmo solo sob sistema de plantio 

convencional. No retiro Saúba, a área de Plantio, apesar de não ser classificada como 

SAF, devido à ausência do componente arbóreo, possui uma diversidade de espécies, 

principalmente fruteiras, que adicionam matéria orgânica ao sistema promovendo a 

redução da densidade desse solo, através do crescimento de raízes (Müller et al., 2001), 

aumento nos teores de MOS em diferentes estágios de decomposição, manutenção da 

umidade do solo, estímulo à atividade biológica, formação de agregados mais estáveis 

(Carvalho et al.; 2004). Nesse Plantio, o maior teor de argila no solo pode ter favorecido 

a retenção dos nutrientes adicionados e do carbono orgânico que foi responsável pela 

diminuição da Ds. 

A PT é um atributo inversamente proporcional à Ds, e os resultados do presente 

trabalho confirmaram essa relação. Souza et al. (2005) encontraram redução de 19% 

no volume total de poros (ou porosidade total) de Latossolos e Neossolos quartzarênicos 

manejados com pastagem na região do Cerrado. Em um Argissolo arenoso na região 

de floresta em Roraima, Sousa (2010) encontrou menor PT em áreas manejadas com 

plantio convencional e plantio mínimo nas camadas mais profundas e atribuiu esse 

resultado aos menores teores de MOS em profundidade. 

A PT sozinha não é capaz de refletir o comportamento dos poros do solo. Por 

meio da granulometria, nas profundidades avaliadas, pressupõe-se que a quantidade 

de macroporos seja maior que a de microporos, contribuindo para a baixa retenção de 

água. Silva e Kay (1997) afirmam que a macroporosidade, ao contrário da 

microporosidade, é bastante influenciada pelo manejo, e quando reduzida é um 

indicador da compactação do solo. 

No retiro Saúba, houve a implantação de um pequeno canteiro de ervas 

medicinais e temperos nas entrelinhas das bananeiras, realizado através de capina e 

revolvimento do solo, o que pode ter causado a alteração nos atributos físicos na 

camada mais superficial. Neves Jr. et al. (2013), estudando pastagens sob diferentes 

sistemas de uso em Latossolo Vermelho amarelo no estado de Rondônia, encontraram 

valores de Drel abaixo do valor crítico apenas no sistema de uso do solo onde houve 

preparo convencional, mostrando a influência do revolvimento nos atributos físicos. 

Outro fator que pode contribuir para a modificação das características físicas do 

solo é o tempo de uso e manejo. Apesar de o retiro Saúba possuir menor tempo de uso, 

o sistema foi mais alterado pelo manejo, enquanto os demais, com tempo maior, não 

apresentaram os mesmos resultados. A Caiçara do retiro Saúba possui em torno de 7 
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anos e o Plantio, 3 anos. Já as Caiçaras do Aningal e Rebolada, possuem um tempo de 

uso superior, variando entre 6 e 18 anos, enquanto os Plantios variam entre 10 e 14 

anos.  

A textura dos solos, possivelmente influenciou nas alterações das características 

físicas, sendo o solo do Retiro Saúba mais rico em argila, mais suscetível a sofrer 

alterações, devido ao rearranjo das partículas de diferentes tamanhos durante o 

processo de compactação. De acordo com Araújo (2004) a argila apresenta propriedade 

cimentante e tende a revestir e combinar-se com a fração areia, formando agregados 

secundários, o que, teoricamente, forçaria a formação de camadas compactadas.  

Da mesma forma. Mantovani (1986) afirma que os solos cuja constituição seja 

de partículas do mesmo tamanho são menos susceptíveis ao processo de compactação, 

quando comparados aos solos onde há maior mistura de argila, silte e areia. Isto se 

deve ao fato de as partículas de tamanhos diferentes se arranjarem e preencherem os 

poros, quando submetidas a uma pressão no solo. Souza et al. (2005) concluíram que 

os sistemas de manejo e uso do solo promovem mais alterações nas características 

físicas em Neossolos quartzarênicos do que em Latossolos, resultado que contrariou o 

informado por Mantovani. 

Embora alguns autores afirmem que a compactação causada pela pecuária se 

concentra até 10 cm de profundidade (Collares, 2005; Souza et al., 2005), no presente 

estudo foi possível perceber que o gado não está compactando significativamente o 

solo. Até mesmo no retiro Saúba, onde houve diferença, esta não se mostrou 

significativa entre o Lavrado (solo natural) e Caiçara. A compactação é influenciada pela 

textura do solo, sistema de pastejo, altura da pastagem, qualidade do resíduo vegetal 

sobre o solo e umidade do solo (Cruz, 2012). A baixa taxa de lotação animal na área, 

associada ao curto período de pastejo na Caiçara, ficando os animais confinados 

apenas na estação chuvosa, devem explicar a ausência de modificações nas 

características avaliadas. 

O fogo também é um fator que influencia as condições físicas dos solos das 

savanas de Roraima. Trindade et al. (2012) perceberam que com a queima no preparo 

de áreas de plantio, solos arenosos no Pará apresentaram tendências a maiores 

densidades, embora sem diferenças estatísticas. A autora afirma que a ausência de 

cobertura do solo associada ao entupimento dos poros pelas cinzas, pode ter 

contribuído para uma sensível compactação. 

Percebe-se que o manejo extensivo do gado pelos indígenas do Lavrado é uma 

prática de baixo impacto sobre as características físicas do solo. Mesmo os animais 

passando alguns períodos confinados, o pisoteio do gado não foi suficiente para alterar 

significativamente a densidade desses solos, nem levar à compactação. Mesmo a 
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adição de matéria orgânica através do esterco, que conforme já discutido, altera as 

características químicas do solo, não foi suficiente para alterar as físicas. Apesar de o 

manejo não estar degradando os solos, percebe-se que os solos do Lavrado possuem 

características físicas acima dos valores de referência, como valores elevados de 

densidade do solo e porosidade total baixa, fatores que dificultam o manejo e 

estabelecimento das espécies.  

 
4. CONCLUSÕES 

 

 O pisoteio do gado nas áreas de Caiçaras não alterou a densidade, porosidade 

total e densidade relativa do solo do Lavrado. 

 A adição de material orgânico nos Plantios não alterou os referidos atributos 

físicos dos solos com classe textural arenosa. 

 O Plantio apresentou menor densidade, maior porosidade total e menor 

porosidade relativa apenas no solo com maior teor de argila. 

 O solo do Lavrado não manejado, de um modo geral, apresentou valores de 

densidade acima do considerado ideal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho abordou as práticas de manejo do gado nas Caiçaras na 

comunidade indígena Aningal e seus efeitos sobre a fertilidade e física do solo. A 

comunidade pratica a pecuária desde a década de 90 do século XX, com a chegada do 

Projeto do Gado. Porém, antes mesmo do primeiro Projeto, muitos moradores da 

comunidade já haviam adquirido experiência nas práticas da pecuária e no manejo das 

Caiçaras, devido ao tempo em que trabalharam em fazendas particulares. Apesar de as 

Caiçaras já serem manejadas em fazendas, quem lidava diretamente com o gado e 

percebia os benefícios do esterco como adubo eram os vaqueiros indígenas, 

contratados como funcionários. Assim, eles adaptaram a atividade pecuária na 

comunidade indígena, criando as fazendas indígenas, também chamadas de retiros. 

É interessante ressaltar a percepção dos indígenas sobre os benefícios do 

esterco como adubo. Fato notável ao se observar que o principal cultivo nas áreas de 

Plantio é a banana, espécie exigente em K, um nutriente prontamente disponível no 

esterco. A percepção deles também chega às características físicas do solo, pois 

consideram o solo da Caiçara compactado, fato que não foi observado nesse trabalho. 

A partir das informações levantadas nessa pesquisa, podem-se recomendar 

práticas que levem à maior eficiência dos sistemas estudados. A construção dos retiros 

em áreas com solos de textura média, visando melhor retenção dos nutrientes no solo 

e evitando as perdas por lixiviação, deve ser incentivada. A otimização das áreas de 

Plantio, através do aumento dessas áreas e maior diversificação das espécies 

cultivadas, possibilitando melhor aproveitamento do esterco bovino e gerando uma 

produção durante todo o ano também podem ser sugeridos em atividades de extensão 

rural. 

O plantio de espécies madeireiras, como o pau-rainha, considerado escasso em 

muitas ilhas de mata, pode ser recomendado. Já existem nas TIs do Lavrado, 

experiências com plantio de espécies madeireiras nas Caiçaras. Na comunidade 

Aningal recomenda-se, também, o plantio de árvores nas áreas adjacentes, já que o uso 

dessas áreas é feito tradicionalmente na comunidade. 
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ANEXO I – Termo de Anuência Prévia 
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ANEXO II - Roteiro de Entrevistas semi-estruturadas 

 

Estudo sobre a percepção e o manejo dos sistemas agrícolas realizados pelos 

agricultores da Comunidade Indígena Aningal, RR. 

A) IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome/Idade/Sexo/Comunidade/Etnia/Origem (comunidade e Terra Índígena). 

2. Qual sua profissão? (agricultor, professor, agente de saúde). 

3. Você tem roça? 

B) PRÁTICAS TRADICIONAIS (agricultura de corte-e-queima nas ilhas de mata) 

1. Quanto tempo gasta para preparar a área (cortar, queimar, coivarar)? 

2. Quantas pessoas participam no preparo da área? 

3. Quanto tempo gasta no plantio? 

4. Quantas pessoas no plantio? 

5. Quanto tempo gasta na colheita? 

6. Quantas pessoas na colheita? 

7. Costuma ser as mesmas pessoas? Costumam ser familiares? 

C) PRÁTICA NOVA (agricultura mecanizada no lavrado) 

1. Quanto tempo gasta para preparar a área (cercar, trator)? 

2. Quantas pessoas participam no preparo da área? E quantas/quais instituições? 

(ex. prefeitura) 

3. Quanto tempo gasta no plantio? 

4. Quantas pessoas no plantio? 

5. Quanto tempo gasta na colheita? 

6. Quantas pessoas na colheita? 

7. Os grupos/arranjos de pessoas que trabalham nesse sistema são os mesmos 

do sistema tradicional? 

8. Quais recursos (e quantidades) de materiais vêm de fora? (trator, combustível, 

calcário, cerca?) 

9. A quantidade de produção é maior ou menor que no sistema tradicional? 

10. O tempo para produção é maior ou menor que no sistema tradicional? 

11. No ano seguinte, a mesma área é reutilizada? 
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E) CAIÇARA 

1. Faz o manejo da Caiçara? 

2. Percebe diferenças na produção na Caiçara, no lavrado e na roça (mata)?Qual 

é melhor? 

3. Onde é mais fácil produzir: na Caiçara, no lavrado ou na roça? 

4. Em que época do ano começa a guardar o gado na Caiçara? 

5. Em que época do ano começa a plantar na Caiçara? 

6. Quantos meses dura o manejo? 

7. Quando começou a prática da Caiçara? Porquê? 

8. Você já ajudou na construção de alguma Caiçara? 

9. Quantas pessoas vão ajudar? 

10. Você plantou na Caiçara? Em qual delas? 

11. Você ajuda a retirar o esterco da Caiçara? 

12. Para onde ele vai?  

13. Você costuma ir buscar frutas ou outras plantas na Caiçara? 

14. Você possui gado particular? 

15. Você guarda seu gado particular aonde? Na Caiçara? 

16. Como são escolhidas as áreas para colocar a Caiçara? 

17. Você percebe diferenças entre o solo da Caiçara, do plantio e do lavrado? 

18. Quais são essas diferenças que você percebe?  
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APÊNDICE I – Valores de F e nível de significância das análises estatísticas 

(Capítulo II) 

(* =5%; ** = 1%; NS = Não significativo) 

Retiro Profundidade pH Ca Mg K Al P 

Saúba 
 

0-10 0,05 NS 177,49** 195,87** 13,17* 61,44** 31,31** 

10-20 4,05 NS 135,44** 612,35** 67,68** 26,78** 165,75** 

20-30 40,28** 211,42** 960,64** 31,89** 7,42* 86,58** 

Profundidade Fe Zn Mn Cu C org MOS 

0-10 100,23** 4,24 NS 1101,11** 2,92 NS 148,96** 147,72** 

10-20 41,02** 3,88 NS 47,31** 2,81 NS 31,76** 32,00** 

20-30 83,34** 2,41 NS 171,44** 0,40 NS 105,52** 105,92** 

 

Retiro Profundidade pH Ca Mg K Al P 

Rebolada 

0-10 0,13 NS 46,98** 44,26** 6,62 * 17,78* 1098,53** 

10-20 0,02 NS 13,03* 22,10** 10,79 * 8,14* 674,15** 

20-30 1,42 NS 11,80* 11,41* 4,46 NS 8,04* 166,91** 

Profundidade Fe Zn Mn Cu C org MOS 

0-10 28,44** 63,83** 56,47** 0,41 NS 17,85* 17,95* 

10-20 128,87** 16,60* 62,12** 1,72 NS 14,09* 14,38* 

20-30 16,31* 156,36** 85,31** 27,30** 10,24* 10,28* 

 

Retiro Profundidade pH Ca Mg K Al P 

Aningal 

0-10 2,16 NS 6,84 NS 9,47* 1,46 NS 3,88 NS 1,94 NS 

10-20 0,98 NS 10,31* 4,16 NS 4,12 NS 1,90 NS 2,05 NS 

20-30 0,33 NS 7,23* 9,75* 1,82 NS 1,45 NS 1,90 NS 

Profundidade Fe Zn Mn Cu C org MOS 

0-10 31,13** 3,83 NS 13,33* 8,21* 8,68* 8,62* 

10-20 15,24* 3,38 NS 5,00 NS 11,51* 4,37 NS 4,46 NS 

20-30 8,96* 0,85 NS 22,75** 4,40 NS 7,18* 6,87 NS 
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APÊNDICE II – Valores de F e nível de significância das análises estatísticas 

(Capítulo III) 

(* =5%; ** = 1%; NS = Não significativo) 

Retiro Profundidade Ds PT Drel 

Saúba 
 

0-5 9,24* 9,40* 9,63* 

5-10 1,98 NS 1,85 NS 1,00 NS 

 

Retiro Profundidade Ds PT Drel 

Rebolada 
 

0-5 2,13 NS 2,02 NS 2,07 NS 

5-10 4,75 NS 4,77 NS 4,41 NS 

 

Retiro Profundidade Ds PT Drel 

Aningal 
 

0-5 0,80 NS 0,87 NS 0,91 NS 

5-10 2,88 NS 2,65 NS 3,44 NS 

 


