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A rcgião dos Cerrados constitui atualmente a principal fronteira agricola do pais.

Isto deve-se, em parte, ao maior controle de ocupação em areas das Florestas Amazanica e

Atlântica, provocada pela pressão internacional e local na preservação desses importantes
biomas. Segundo Cunha et al. (1994) a Brea alterada pela agricultura, em 1985,
corrcspondia a 50,7 milhões de hectares, cpnsiderando-sc o núcleo central da região (155
milhões de hectares), englobando as lavouras, pastagens plantadas, silvicultura, terras em
pousio, etc.
Entretanto, vastas Breas de terras erodidas e de pastagens degradadas fazem parte
da paisagem atual da região, comprometendo o manejo e conservação dos solos e o segundo
maior bioma, depois da Floresta Amazônica. Na região dos Cerrados as principais formas
de degradação dos solos cultivados são a erosão causada principalmente pelas chuvas,
muitas vezes intensas, que se concentram em cinco a sete meses do ano; e a compactaçã0
provocada pelo liso intensivo e indiscriminado de implementos e maquinas de grande porte
nos sistcinas mecanizados de produção agricola. AlCm destks, o selamento superficial de
solos, a diminuição drAstica dos teores de matdria orgdnica, o uso indiscriminado do fogo e
a infestaçã0 do solo por fungos e nemat6ides patogênicos, contribuem para depauperação de
terras e diminuição da produtividade de cülturas.

A efetiva compreensão do comportamento dos solos frente aos impactos provocados
por atividades agricolas exige tanto o conhecimento dos processos desencadeados no solo
por essas atividades, quanto a caracterização do papel dos diferentes componentes do
ecossistema edBfico nas características dos solos. Vfirios trabalhos têm mostrado a
importância da macrofauna, em particular, de anelídeos e de tgrmites, no desenvolvimento e
no comportamento dos solos. Lee & Wood (1981)-indicam que a formação do solo C
fortemente aumentada pela atividade desses animais. Bouche (1984) e Garnier-Sillam et al.
(1987), entre outros, discutem a impodncia de anelideos e de termites nos processos de
humificação a partir de material orgânico. Kretzschmar (1987) e Lopes-Assad (1987)
destacam o papel de anelídeos na construção de galerias nos solos. Leprun (1976) assinala
a importância de estruturas de tCrmites no armazenamento de Agua em solos de regiões
sahelo-sudanianas do Alto Volta. No Brasil, alguns estudos isolados foram feitos na região
de Cerrados. Um dos problemas mais pesquisados foi a geração dos campos de murunduns
e suas relações com os termites (Diniz, 1981; Furley, 1985; Penteado-Orellana, 1980). A
influência dos termites na gênese de lateritos 6 outro tema estudado (Machado, 1983;
Martins & Leonardos, 1992), bem como os aspectos biogeoquimicos da atividade dos
thnites em solos de Cerrados (Leonardos et al., 1983; Martins & Leonardos, 1991).
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Como parte de um programa de estudo que tem por objetivo definir modelos de
biofûncionamento de solos da região dos Cerrados, pesquisas estäo sendo desenvolvidas em
areas d o Distrito Federal com o objetivo de caracterizar amostras de pedomateriais e da
mesofauna eddfica (thnites e anelideos) coletados em solos com diferentes histdricos de uso.
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Neste sentido, nos pontos de amostragem previamente escolhidos estão sendo
coletados: a serrapilheira encontrada em um superfície de 1m*; os espkcimes de anelídeos e
de thnites, bem como de espt?cies associadas (colCmbolos, aracnídeos, etc); amostras
deformadas de pedomateriais dos horizontes identificados para a determinação do pH,
CTC, teores de bases trocdveis, Al trocdvel, granulometria, distribuição de tamanho de
agregados e teor de argila ffoculada, C total, P total, N total, S, P inorgfinico, P orgAnico,
atividade d e fosfatase, A Cn, teores de Fe203, Alzo3 e SiO, ; amostras indeformadas de
monditos de terra em cada um dos horizontes pedol6gicos identificados para estudo
micromorfoldgico; amostra indeformada de pedomateriais dos horizontes identificados para
determinação da umidade atual e da curva caracterbtica de umidade (tensões de 0,06; 0,l;
0,33; 0,5; 0,7; 1,0 e 3,O atm).
Os primeiros resultados confirmam que a ocorrhcia dk anelideos e de tdrmites em
solos de Cerrados não pode ser negligenciada, visto que sua Btividade nos solos aldm de
importante, influencia na estabilidade dos agregados, na disponibilidade de nutrientes e na
aeração d o solo, principalmente. A compreensão do papel da macrofauna no
comportamento de solos pode portanto auxiliar na definição de propostas de uso e man40
de terras que minimizem os impactos sobre a população desses organismos.
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