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Sinopse:

Foi avaliado o grau da correlação entre a biomassa dos grupos funcionais da macrofauna

(invertebrados > 2mm de comprimento) e o volume dos macro-poros do solo (> 50 pm

de diâmetro), na área de influência de plantas perenes em sistemas agrossilviculturais da

Amazônia Central. Os seguintes fatores foram correlacionados significativamente: a

biomassa de decompositores e o volume dos macro-poros do solo nas camadas de 0-5, 5-

10, 10-15 cm; a biomassa total e o volume dos macroporos do solo de 0-5 cm. No solo

próximo de Inga edulis de forma geral, foi registrado o maior aumento no volume dos

macro-poros do solo e biomassa dos grupos funcionais da macrofauna avaliados

(decompositores e engenheiros-do-solo).

Palavras chave: Macrofauna do solo, Macro-poros do solo. Grupos funcionais, Sistemas

agrossilviculturais. Áreas degradadas, Amazônia.
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@  RESUMO
^  Os resultados das atividades da fauna sobre as propriedades e processos do solo, têm
^  chamado a atenção para a fertilidade biológica do solo, principalmente quando se leva em
^  conta a intensificação e a sustentabilidade da agricultura nos trópicos. Porém nos
©  agroecossistemas Amazônicos, a relação específica destes organismos com a porosidade do
@  solo ainda precisa de maiores esclarecimentos. Em especial, são necessários estudos com
0  enfoque no nível dos grupos funcionais e não apenas dos grupos taxonômicos superiores.
^  Os objetivos deste trabalho foram: (i) avaliar o grau de correlação entre a biomassa dos
^  principais grupos funcionais da macrofauna (decompositores e engenheiros-do-solo) e o
®  volume dos macro-poros do solo das camadas superiores do solo (0-5, 5-10, 10-15 cm) na

área de influência (micro-ambiente edáflco ao redor do caule) das espécies perenes
(0 avaliadas (fniteiras e palmeiras); (ii) avaliar o efeito do tempo de uso em pastagens (4, 5 e 8

anos) e o das plantas perenes sobre o volume de macro-poros no solo. O trabalho foi
^  conduzido na Estação Experimental da EMBRAPA/CPAA, localizada no km 53 da rodovia
9  BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (2° ST a 2 ° 32^ S e 60 ° OU a 60 ° 02^ W). As
©  espécies avaliadas compõem o sistema agrossilvicultural 1 (ASl) e o sistema
^  agrossilvicultural 2 (AS2), implantados pela EMBRAJPA para recuperar uma área

degradada após do uso em pastagens. Foram coletadas amostras indeformadas de solo (0-15
cm) e monólitos de 0-30 cm de profundidade (TSBF), a 40 cm de distância do caule de oito
espécies de plantas perenes: Inga edulis, Bertholletia excelsa. Eugenia stipitata, Euterpe
oleracea e Colubfina glandulosa^ incluindo as árvores de Theobroma grandiflorum

9  plantadas nos sistemas ASl e AS2 e as palmeiras Bactris gasipaesy para fruto e palmito,
plantadas somente no sistema ASl. Vismia cayennensis^ a espécie dominante das capoeiras
adjacentes destes sistemas foi incluída, dando um total de dez tratamentos. O volume dos
macro-poros do solo de 0-5 cm de profundidade diminuiu significativamente com o tempo

O  de uso (4, 5 e 8 anos) das áreas como pastagem (p<0,05). No solo próximo a B. gasipaes
^  para palmito (23,3 cm ), B. excelsa (22,6 cm^) e 1. edulis (21,1 cmj foram registrados os

rii^iores volumes de macro-poros do solo, enquanto que no solo próximo de T.
gf^^^diflorum do AS2 (13,0 cm ), E. stipitata (13,9 cm^) e V. cayennensis (15,7 cm^) foram
registrados os menores valores de macro-poros. No solo próximo a /. edulis (14), foi
registrada a^maior diversidade de grupos taxonômicos. No solo próximo a /. edulis (576 e
2635 ind.m ) e B. gasipaes para fruto (608 e 2581 ind.m'^) foi registrada a maior densidade
de decompositores e engenheiros-do-solo, respectivamente. Quanto à biomassa destes
grupos funcionais (decompositores e engenheiros-do-solo), o solo próximo a 1. edulis (8,8 e

'  6,8 g.m'), B. gasipaes para fruto (3,9 e 3,1 g.m'^) e palmito (3,7 e 5,2 g.m'^) teve os
' ̂ maiores valores de biomassa, respectivamente. No solo próximo a V. cayenenesis foram

registradas as menores densidades (107 e 384 ind.m'^, respectivamente) e biomassas (1,8 e
lj2 g.m , respectivamente) de decompositores e engenheiros-do-solo. A biomassa dos
decompositores foi positiva e significativamente correlacionada com o volume dos macro-
poros do solo de 0-5, 5-10 e 10-15 cm de profundidade (p=0,016; p=^0,043; p=0,016,
respectivamente), enquanto que a biomassa total foi somente correlacionada positiva e
significativamente com o volume dos macro-poros do solo de 0-5 cm de profundidade
(p=0,033). Os engenheiros-do-solo não foram correlacionados significativamente com o
volume dos macro-poros do solo nas mesmas três profundidades (0-5, 5-10 e 10-15 cm) da
área de influência das espécies perenes avaliadas (fruteiras e palmeiras). A biomassa de
decompositores foi composta principalmente pelas ordens Oligochaeta (41 % da biomassa
do grupo), Isopoda (24 %) Coleoptera imaturo (19 %) e Diplopoda (15 %), que parecem ter



funções similares às dos engenheiros-do-solo, contribuindo assim para a gênese de
macroporos no solo da área de influência das espécies perenes avaliadas nestes sistemas.

PALAVRAS-CHAVE: Macrofauna do solo, macroporos do solo, grupos funcionais,
sistemas agrossilviculturais, áreas degradadas, Amazônia.
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#  ABSTRACT:
Faunal affects on soil properties and processes have drawn attention to soil biology fertility,

^  principally when taking in to account the intensification and sustainability of a^iculture in
the tropics. Meanwhile, in Amazonian agroecosystems, the specific relationships between

^  these organisms with soil porosity still need additional research. In especial, there are
necessary studies focusing on the levei of functional groups and not just of higher

(@ taxonomic groups. The objectives of this paper were: (i) to evaluate the correlation grade
^  between the principal macrofauna functional groups (i.e., decomposers and soil-engineers)

and the volume of macropores in soil upper layers (0-5, 5-10 and 10-15 cm depth) at the
^  edaphic micro-environments around each stem of the perennial species evaluated (firuit and

palm trees); (ii) to evaluate the time effect of pastures usage (4, 5 and 8 years) and the
í@ effect of perennial plants on the volume of soil macropores. The fieldwork was carried out

at the EMBRAPA/CPAA Experimental Station, situated at km 53 of highway BR-174 that
^  links Manaus to Boa Vista/Roraima State (2° ST and 2° 32' S and 60° 01' a 60° 02' W).
^  The evaluated species are components of agrossylvicultural systems 1 (ASl) and 2 (AS2),
®  implanted by EMBRAPA in 1992, to rehabilitate a degraded area after pasture usage. Intact
#  struture soil cores (0-15 cm of depth) and soil (TSBF) monoliths (0-30 cm of depth), were
^  sampled 40 cm distant from the stem of eight species of perennial plants: Inga edulis,

Bertholletia excelsa, Eugenia stipitata, Euterpe oleracea and Colubrina glandulosa,
including the trees of Theobroma grandiflorum planted in ASl and AS2 systems, and palm

^  trees of Bactris gasipaes, for fruit and heart-of-palm, planted only at ASl system. Vismia
O  cayennensis, the dominant tree species in adjacent secondary growth was also included,

giving a total of ten treatments. The soil macropores volume of 0-5 cm depth decreased
signifícantly with the time of usage (4, 5 and 8 years) as pastures (p<0,05). Soil next to B.
gasipaes for heart-of-palm (23 cm^), B. excelsa (23 cm^) and /. edulis (21 cm^) showed the

'  largest volume of soil macropores, while soil next to T. grandiflorum of AS2 (13 cm^), E.
stipitata (14 cm^) and V. cayennensis (16 cm^) presented the lowest values of macropores.
Soil next to /. edulis also showed the largest diversity of taxonomic groups (14 groups).
Soil next to /. edulis (576 and 2635 ind.m*^) and B. gasipaes for fruit (608 and 2581 ind.m"

presented the largest density of decomposers and soil-engineers, respectively. Regarding
the biomass of decomposers and soil-engineers, soil next to /. edulis (8.8 and 6.8 g.m'^), B.
gasipaes for fhiits (3.9 and 3.1 g.m"^) and heart-of-palm (3.7 and 5.2 g.m"^, respectively)
showed the largest values. Soil next to V. cayennensis presented the lowest density (107
and 384 ind.m"^, respectively) and biomass (1.8 and 1.7 g.m"^, respectively) of decomposers
and soil-engineers. The decomposer biomass was positive and signifícantly correlated with
the soil macropores volume at 0-5, 5-10 and 10-15 cm depths (p=0.016;p=0.043;p=0.016,
respectively), whereas the total biomass was only positively and signifícantly correlated

í  with the soil macropores volume at the 0-5 cm depth (p=0.033). The soil-engineers did not
show significant statistical correlations with soil macropores volume on the same three
depths (0-5, 5-10 and 10-15 cm), in the edaphic micro-environments around the stem of
perennial species evaluated (fruit and palm trees). The biomass of the decomposers was
primarily composed by the orders Oligochaeta (41%), Isopoda (24%), Coleoptera larvae
(19%) and Diplopoda (15%), which seems to have similar functions as the soil-engineers,
contributing for the soil macroporosity genesis around the perennial species evaluated.

KEY-WORDS: Soil macrofauna, soil macropores, functional groups, agrossylvicultural
systems, degraded areas, Amazônia.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Amazônia e o desmatamento

^  A Amazônia representa a maior extensão contínua de florestas tropicais do planeta, e
cerca de 68 % desta área corresponde à Amazônia Legal Brasileira (4.982.000 km^). O

@  ecossistema mais representativo da região em termos de área abrangida é a Floresta
®  Tropical de Terra Firme (Pires á Prance, 1985), geralmente situada sobre solos
^  altamente intemperizados, lixiviados e quimicamente pobres, que se nutrem a partir de

um ciclo "fechado" de nutrientes (Herrera et ai, 1978; Jordan, 1985). Esta floresta se
caracteriza pela sua exuberância, diversidade de espécies e grande biomassa, que se

^  refletem nos processos ligados à ciclagem da matéria orgânica (M.O.), onde se supõe
ocorrer uma mínima perda de nutrientes e altos níveis de eficiência na retenção destes

^  (Herrera et ai, 1978; Schubart, et ai, 1984). Uma parte substancial da ciclagem da
0  M.O. é feita pela produção e decomposição da liteira', detritos vegetais que contribuem

para a formação de camadas húmicas e para a liberação de nutrientes para o solo
(Herrera et al., 1978; Luizão, 1985; Teixeira & Bastos, 1989). A eficiência de tais
processos tem sido relacionada à sua alta diversidade de flora e fauna na floresta.

Para Amazônia brasileira, estima-se uma taxa de desflorestamento médio de 19.836

km /ano (INPE, 2001), e cerca de 450 mil km^ já foram desmatados para a implantação
^  de cultivos anuais e pastagens, como resultado dos grandes projetos agropecuários e da
r"} colonização por imigrantes "sem terra" de outras regiões do país (Fearnside, 1998). A
10 maior parte destas áreas foi destinada a pastagens para a criação extensiva de gado, que
0  são geralmente utilizadas por 6 ou 7 anos antes de serem abandonadas por sua baixa

sustentabilidade (Serrão c& Toledo, 1990), e mesmo por sofrer degradação.

A degradação do solo afeta todas as facetas da vida do homem (Barrow, 1991; Blaikie
& Brookfield, 1987; Johnson & Lewis, 1995), e tem sido definida como "o declínio no
potencial biológico do solo, causado pelo incremento nas atividades humanas". Entre
as causas principais, encontram-se as erosões pela água e o vento, a degradação química
(acidificação e salinização), e a degradação física (erosão e compactação). Diversos

'Liteira fina: Formada por folhas, galhos, frutos e frações lenhosas de até 2 cm de diâmetro, sendo a
principal fonte de nutrientes e matéria orgânica para a floresta, pela sua rápida decomposição. Liteira
grossa: Formada por material lenhoso com diâmetro maior que 2 cm, de decomposição mais lenta
(Proctor, 1983).
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tipos de solos, ou unidades na paisagem, são afetados simultaneamente por mais de uma

destas causas (Eswaran et al., 2001).

O declínio na produtividade dos solos tropicais através do tempo, e após vários anos de

cultivo e manejo numa área determinada, mesmo com a adição de fertilizantes, tem sido

bem documentado (Lal, 1979). Este é relacionado a mudanças na estrutura física do solo

(compactação), que afetam a dinâmica da água (Libardi et al., 1982) e dos solutos no

solo (Landina & Klevensk, 1984), provocando má aeração do solo e limitando o

desenvolvimento radicular, o que pode explicar em parte o declínio na produtividade.

Os fluxos sub-superficiais da água no solo podem ocorrer por duas vias: lenta, através

dos micro-poros, e rápida, através dos macro-poros (Bouma, 1981). No entanto, a

distribuição dos poros no solo, pode ser afetada pelas atividades das raízes e da

macrofauna, que, por sua vez, modificam os fluxos da água e nutrientes dentro do solo.

O declínio na produtividade, além de estar relacionado com mudanças na estrutura

®  física do solo, pode também estar ligado a reduções nos conteúdos de M.O. (Power et
®  ai. 1990).
0

0
Na Amazônia, o uso e o manejo inadequado do solo nos agroecossistemas altera os

componentes físicos, químicos e biológicos do solo, o que também afeta seus processos

03) funcionais, abrindo caminho ao processo da degradação. Estas alterações produzem

O  modificações na estrutura física do solo (Grimaldi et al., 1993), que reduzem a
atmosfera-do-solo (macro-porosidade) e, conseqüentemente, afetam a infiltração da

água, nutrientes em solução e oxigênio para as plantas, e os organismos vivos do solo

(Oliveira & Franklin, 1993; Lavelle et al, 1995).

O

n

'^7

1.2 Recuperação das áreas degradadas
n

Para recuperar as áreas degradadas na Amazônia, os sistemas agroflorestais (SAFs) têm

/•'l sido propostos como uma alternativa promissória (Fernandes et al, 1994), já que estes

possuem características ecológicas bem próximas às de um ecossistema florestal

'' (Magalhães, 1979). Além disso, possuem atrativos econômico-alimentares que

produzem renda e melhora no bem-estar dos agricultores da região, e promovem a
*

recuperação das áreas degradadas em forma produtiva (Fernandes & Mattos, 1995;

Wandellie/a/., 1997).
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^  As árvores são plantas perenes com efeitos benéficos ou indesejáveis sobre as

propriedades e processos do solo, variando o tipo de sua influência com à espécie. Os

@  possíveis efeitos indesejáveis incluem o aumento da acidez, a produção de substâncias

alelopáticas e a competição por recursos (água, luz, nutrientes, etc.) (Nair, 1989). Estes
mk

efeitos podem ser produzidos tanto por espécies de árvores plantadas como por espécies

pioneiras que se estabelecem em áreas abandonadas e/ou degradadas. Porém,

^  geralmente as árvores, que são a estrutura básica tanto dos SAFs como das florestas, ao
^  criarem no seu entorno o micro-ambiente de inter-relações (planta-biota-solo), que

@  promove condições e processos importantes para o funcionamento do solo no longo

^  prazo. Seus efeitos benéficos sobre a fertilidade do solo podem incluir tanto melhoras na

estrutura física, quanto aumento na disponibilidade dos nutrientes (Silva, 1983;

^  Sanchez, et al., 1985; Young, 1989).

O conceito de pioneiras indica espécies intolerantes à sombra, com necessidade de

clareiras naturais (na floresta) ou de áreas abertas (antropizadas), para a sua regeneração

(Hartshorn, 1978). Na literatura, são mencionados alguns gêneros e famílias ricos em

espécies de pioneiras, como é o caso de Euphorbiaceae, Sapotaceae, Leguminosae,

Bombaceae e Meliaceae (Denslow, 1980; Whitmore, 1990). Na Amazônia Central, nas

^ ̂  áreas mais degradadas ou utilizadas por um maior número de anos como as pastagens, é
comum encontrar uma dominância de Vismia sp^ como espécie arbórea pioneira

(Williamson et al., 1998). Esta espécie produz uma liteira de baixa qualidade e,

aparentemente, produz uma recuperação das propriedades do solo mais lenta do que a

produzida por outras espécies de árvores pioneiras ou plantadas como componentes em

sistemas agroflorestais (SAFs).

Porém, outros fatores nos SAFs, como a densidade das plantas (número de árvores/área)

e a diversidade de associações (número de espécies/área), a freqüência e intensidade dos

manejos culturais (poda, tipos de adubação, etc.), entre outros, influenciam uma

dinâmica bem complexa no funcionamento destes sistemas e a sua viabilidade. O

interesse de descrever e monitorar o tipo de influência sobre os macroporos do solo e

f grupos funcionais da macrofauna de cada componente botânico destes sistemas, é no

sentido de arranjar futuros SAFs com o maior número possível de espécies perenes de

influências benéficas ou positivas sobre as propriedades e processos do solo,

considerando também as necessidades, o tipo, e o nível de produtividade local dos



^  produtores da região. Neste sentido, é preciso concentrar esforços de pesquisa nos
@  parâmetros (i) da fertilidade do solo (matéria orgânica, pH, conteúdos de N, P, K, Ca,

@  Mg); (ii) físicos; (iii) biológicos; (iv) da produção e composição química da biomassa

@  aérea e radicular; e (v) queda e decomposição da liteira. A associação de alguns destes
fatores, ou o conjunto de todos eles, indicam a qualidade do solo em funcionamento.

1.3. Qualidade do solo em funcionamento

Este conceito da qualidade do solo^ (Karlen et al., 1997) é uma ferramenta importante
^  para avaliar processos de recuperação do solo em áreas degradadas, e avaliações da
^  evolução do funcionamento do solo em sistemas agroflorestais, visando à construção de
(i(5^ uma fertilidade mais duradoura. No entanto, indicadores ecológicos são utilizados para
^  avaliar condições do ambiente, fornecendo sinais rápidos das mudanças na estrutura e o

funcionamento do solo, diagnosticando as causas destas alterações. A principal

característica de um bom indicador é, ser sensível tanto às mudanças pelo uso da terra,

quanto às práticas do manejo; devendo mostrar mudanças significativas entre 1 e 3 anos,

tendo 5 anos, como o limite máximo (Stott et al., 1999). Outros autores (Power et al.

1998) recomendam que um bom indicador deve cobrir 3 categorias: (i) física (estrutura

do solo); (ii) nutricional (que integre a quantidade e a qualidade da M.O. e a atividade

0  microbiana); e (iii) biológica (que integre a atividade dos organismos do solo em

0  relação das propriedades físicas e químicas).

O evento de referência destes indicadores é a Conferência Mundial Sobre o Meio
0 Ambiente (Rio-92), com a elaboração de seu documento final, a Agenda 21. No capítulo

40 deste documento, foi enfatizada a necessidade de desenvolver indicadores de

sustentabilidade por parte de cada país, em função da sua realidade, No caso das áreas

degradadas pelas pastagens e sistemas agroflorestais na Amazônia Central, estes

macroporos do solo e grupos funcionais da macrofauna associada a eles, poderiam ser

^  bons indicadores da qualidade do solo em funcionamento nestas áreas e sistemas.

'T

' A boa capacidade da função específica do solo em ecossistemas naturais ou manejados, para sustentar a

produtividade das plantas e animais, mantendo ou melhorando a qualidade do ar, da água, e sustentando

ademais a ocupação e a saúde humana (Karlen et al., 1997).
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1.4. Objetivos do trabalho

@
^  Neste trabalho, foram avaliados a influência do tempo de uso em pastagem (4, 5 e 8

®  anos), e o das plantas perenes sobre o volume dos macro-poros do solo (poros com u

@  ]50 um).

Como principal objetivo, foi avaliado o grau da correlação entre a biomassa dos
O
^  principais grupos funcionais da macrofauna (decompositores e engenheiros-do-solo) e o
^  volume dos macro-poros do solo nas camadas superiores (0-5, 5-10, 10-15 cm), da área
^  de influência {micro-ambiente edájico ao redor do caule) das espécies de fruteiras e

palmeiras selecionadas em dois sistemas agrossilviculturais.
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2.1 Os solos da Amazônia

Na Amazônia Brasileira predominam os solos das classes Podzólicos e Latossolos, que

ocupam o 45% e 35% da área, respectivamente (Vieira & Santos, 1987). Os 20%

restantes correspondem a Areias Quartzosas (2,5%), Cambissolos Eutróficos (2,0%),

Podzóis Hídromórficos (3,0%), Terras Roxas Estruturadas (0,5%), Solos Aluviais

Hidromórficos (6,0%), e outros (6,0%) (Figura 1).

6%

Podzólicos

44%

Lalossolos

35%

Q Areias Quartzosas

□ Cambissolos Eutróficos

ea Podzóis Hidromórficos

■ Terras Roxas Estruturadas

■ Aluviais Hidromórficos

■ Outros

Figura 1. Distribuição dos principais tipos de solos na Amazônia Brasileira. Adaptado
de Vieira, & Santos (1987).

2.2 O conceito da "resiliência"

Na literatura ecológica, o principal objetivo na área de estudos em ecossistemas é prever

a resposta do sistema ao tipo de manejo, poluição, e outras formas de perturbação,

existindo, no tocante a isso, três termos freqüentemente usados e aplicados nestes tipos

avaliações: resistência, resiliência e estabilidade (Figura 2). O conceito de "resiliência"

foi recentemente introduzido na ciência do solo, visando principalmente estudos da

ecologia do solo e o uso sustentável da terra, onde se substituem termos como "stress do

solo" e "vulnerabilidade do solo", entre outros. O termo resiliência pode ser definido

como o tempo que leva o sistema para que alguma fração específica do solo retome a

um estado estável (de equilíbrio) após algum tipo de perturbação (DeAngelis, et ai,

1989).
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Figura 2. Respostas do ecossistema à perturbação: resistência, resiliência, e
instabilidade. Adaptado de Aber & Melillo (1991).

A recuperação das propriedades físicas dos solos degradados e abandonados após uso

com pastagens, em qualquer um de seus níveis de uso, pode levar dezenas de anos.

Neste aspecto, há mais de 40 anos atrás, alguns autores observaram que a recuperação

da estrutura dos solos é lenta e deve ser reconstruída no tempo através do manejo do

solo e plantas. Low (1955, apud Reinert eí ai, 1991) estimou que seriam necessários

100 anos de gramíneas para aumentar a quantidade de agregados maiores que 2 mm de

12 para 73%. Por outro lado, Greacen (1958, apud Reinert et ai, 1991) determinou que

10 anos de pastagens de gramínea foram suficientes para a recuperação de 70% da

agregação observada em solo virgem, enquanto que o solo com lavoura convencional,

nos primeiros 5 cm, permaneceu com valores em torno de 10% de agregação.

Já é conhecido que diversas espécies de plantas podem contribuir para a recuperação da

porosidade do solo (Grimaldi et ai, 1993; Teixeira, 2001). No entanto, para a Amazônia

resta saber, especialmente entre as espécies arbóreas, quais espécies têm o maior

potencial para isto, e em que período de tempo elas melhoram a estrutura do solo. Por

exemplo, Pueraha phaseoloides, uma espécie leguminosa herbácea, mostrou a

capacidade de aumentar a macroporosidade no solo mesmo sob cultivos mecanizados

(Grimaldi et ai, 1993). Teixeira (2001) verificou que a mesma espécie, usada como

cobertura do solo em sistemas agroflorestais, parece mudar os poros do solo para o nível

dos meso-poros, que aparentemente poderiam ser mais efetivos para reter e manter água

disponível para as plantas.
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2.3 Fauna do solo

Na Amazônia, a fertilidade do solo está baseada na reciclagem dos nutrientes, tendo

uma participação muito ativa do componente biótico do solo como raízes, micro-, meso-

e macro-organismos. Nestes solos, o processo de mineralização e humificação da

matéria orgânica (liteira), depende da participação de uma complexa comunidade de

organismos, que, em conjunto com a M.O., influenciam as propriedades físicas e

químicas do solo (Gosz et al.^ 1976). Estes organismos, geralmente de acordo com seu

tamanho corporal são classificados em três grupos: microfama (<0,2 mm de

^  comprimento) que inclui protozoários, nematódeos e rotíferos; mesofauna (0,2-2 mm)

que inclui microartrópodos, insetos e enquitreídeos; e a macrofauna (>2 mm) composta

(® por miriápodos, insetos e oligoquetos (Bachelier, 1978; Swifl et oL, 1979). Das classes

®  mencionadas, a macrofauna contém a maior parte da biomassa desta comunidade de
^  organismos no solo, tendo neste nível, cinco grupos dominantes: formigas, cupins,

^  coleópteros, minhocas e miriápodos (chilopodos e diplopodos) (Lavelle, 1983).

((|
Muitos esforços têm sido feitos para quantificar o papel destes organismos no solo e

na produtividade dos ecossistemas. Nestes estudos, os ecologistas do solo confiam em

suas unidades básicas de observação, as classificações por "guildas" (Root, 1967), e/ou

"grupos funcionais" destes organismos do solo (Moore et a/., 1988). Os métodos são

baseados na classificação dos organismos por seu hábito alimentar (Root, 1973;

Hanagarth et aL, 1999); taxa reprodutiva, defesa contra predadores, distribuição no

perfil (Moore et ai, 1988); ou pela exploração no ambiente de uma mesma classe de

recurso (Root, 1967).

Alguns autores (Stork & Eggleton, 1992; Jones et aL, 1994; Lavelle, 1994), têm

nomeado um grupo muito especial de invertebrados de os ^^engenheiros do

ecossistemd'\ Este grupo, composto pelas minhocas e os insetos sociais (cupins e

formigas) foram chamados assim pela sua capacidade de cavar eficientemente o solo e

produzir uma grande variedade de poros (galerias, câmaras e vazios), bem como a

produção de outras estruturas organo-minerais (macro-agregados, montículos e ninhos).

As estruturas construídas pelos ^^engenheiros do ecossistemd\ podem facilitar

significativamente o funcionamento do solo ao privilegiar estes locais com a

funcionalidade de seus processos básicos (infiltração da água e do ar, mineralização do

• C e N, desnitrificação ou fixação do N, entre outros). Por ser a denominação



""engenheiros do ecossistema" muito abrangente "o ecossistema" neste trabalho, este

grupo de macro-invertebrados passaram a ser chamados de os "engenheiros-do-solo".

Para facilitar o entendimento nas relações Planta-Biota-Solo foi adaptada a Figura 3

(Brussaard, 1998), apresentando no espaço central as plantas e, sob estas, o

funcionamento simplificado do ecossistema solo. A figura representa as mais

importantes interações ecológicas no solo, como:

1. Interações diretas entre as plantas e a biota das raízes.

2. As plantas afetam os decompositores diretamente pelo suplemento da M.O. como

substrato. Os decompositores afetam indiretamente as plantas pela reciclagens dos

nutrientes, principalmente pela via da solução do solo.

3. Os engenheiros-do-solo, também recebem seu substrato das plantas, mais estes

afetam a planta indireta e principalmente através das mudanças físicas no solo.

4. Os herbívoros foliares interagem diretamente com a planta e indiretamente com o

ecossistema através do baixo crescimento.

((5

Por razões de simplificação os predadores afetando o número e as atividades dos grupos

funcionais, não foram incluídos neste diagrama.

Herbívoros

Foliares

Física do

Solo "^Planta

it

Química do
Solo

Biota das

Raízes

Decompositores

Engenheiros do
ecossistema

Figura 3. Diagrama conceituai das interações, mostrando as principais interações entre
a planta e os constituintes bióticos e abióicos do solo. Adaptado de Brussaard, 1998.
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%  Nos estudos de Ecologia do Solo, as relações entre seus componentes é estudada
®  através da medição dos parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo. Sendo nos

®  parâmetros biológicos freqüentemente utilizados: a abundância, a densidade, e a

®  biomassa. Destes parâmetros, a biomassa é um dos componentes do solo (raízes e
®  fauna), que pode ser o parâmetro mais sensível e relacionado com as propriedades e os

processos do solo (o funcionamento).
(P

m
Na Amazônia, um razoável número de trabalhos sobre fauna do solo tem sido feito,

relacionando a fauna a diferentes aspectos, como: o ambiente da floresta intacta de terra

firme (Morais, 1985), floresta e pastagens (Barros et ai., 2001), sistemas agrofiorestais

(Barros et ai, 1999), capoeiras (Rodrigues, 1986), e áreas inundáveis (Beck, 1971;

Irmler, 1979). Outros, têm relacionado a atividade da fauna a processos de

decomposição da liteira (Luizão, 1995; Hõfer et ai, 2001), a qualidade e a quantidade

da liteira em SAFs (Tapia-Coral, 1998), agregação do solo (Barros et ai, 1996) e a

migração-adaptação da fauna a períodos de inundação (Adis et al, 1984). Há ainda um

trabalho relacionando a atividade destes organismos com o efeito das leguminosas

arbóreas de rápido crescimento no enriquecimento de capoeiras (Leitão et al, 1998).

No entanto, na Amazônia, poucos estudos têm baseado suas análises nos grupos

funcionais da fauna do solo, e relacionado estes com outras variáveis ambientais e/ou

antropogênicas. Entre os trabalhos feitos com este enfoque, podemos citar os do projeto

SHIFT ENV-052 (Beck & Gasparotto, 1999), onde estes grupos foram relacionados

com diferentes tipos de ambientes (floresta primária e secundária, e dois tipos de

policultivos). Neste estudo, foi encontrada uma substituição dos "taxa" e grupos

funcionais entre os ambientes avaliados: na floresta primária, os insetos sociais

(principalmente cupins) e as minhocas ocorreram em grande número e biomassa; no

entanto, nos policultivos, os grupos de decompositores, como os isópodos e diplópodos,

ocorreram com alta abundância e biomassa.

m

Alguns trabalhos na Amazônia têm relacionado a fauna do solo às espécies de plantas

perenes (Leitão et al, 1998; Tapia-Coral et al., 1999; Vohland & Schroth 1999).

Vohland & Schroth (1999), em sistemas agroflorestais e em monoculturas, estudaram o

efeito das diferentes espécies de plantas sobre a macrofauna da liteira, avaliando seus

efeitos sobre a diversidade, densidade e biomassa dos diferentes taxa da macrofauna.

10
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Foram encontradas 18 ordens de invertebrados, pertencentes a 44 famílias. A densidade

e a biomassa dos indivíduos na liteira sob Bactris gassipaes (108 ind.m^ e 0,3 g.m^,
O  O

respectivamente) e Bixa orellana (147 ind.m e 0,5 g.m , respectivamente) foram

significativamente maiores do que nas outras espécies avaliadas. Theobroma

grandiflorum, neste estudo apresentou os menores valores de ambos (39 ind.m^ e 0,2

g.m^, respectivamente).

Leitão et al. (1998) monitoraram a fauna do solo em capoeiras enriquecidas com

leguminosas arbóreas de rápido crescimento, e avaliaram a fauna quanto à diversidade e

densidade da liteira e de 0-10 cm de profundidade. Neste trabalho, foram registrados

para a capoeira enriquecida com Inga edulis e capoeira controle 15 grupos taxonômicos;

(gi nas outras duas capoeiras, enriquecidas com Acacia mangium e Sclerolobium

paniculatum, foram registrados 14 e 12 grupos taxonômicos, respectivamente. A maior

densidade de indivíduos foi encontrada na capoeira enriquecida com Inga edulis (168

ind.m^), vindo a seguir a área da capoeira controle (137 ind.m^), a capoeira com Acacia

mangium (133 ind.m^), e a capoeira com Sclerolobium paniculatum (116 ind.m^).

No caso do trabalho apresentado por Tapia-Coral et al. (1999), foi encontrado que todos

os SAFs avaliados, embora tenham apresentado uma camada de liteira menor do que o

controle (capoeira), mostraram uma liteira com maiores concentrações de macro-

nutrientes e melhores relações C/N. O trabalho também indicou que as leguminosas

herbáceas {Desmodium ovalifolium) e arbustivas {Inga edulis e Schizolobium

amazonicum "paricá") podem ser consideradas como importantes fontes de P, e os

adubos verdes adicionados aos SAFs são importantes fontes de K e Ca; as palmeiras

parecem ser fonte de Mg. Também neste trabalho, foi indicada uma positiva e

significativa relação entre a qualidade e quantidade da liteira com a biomassa da

macrofauna nos sistemas avaliados.

Algumas vezes, a relação de medidas em diferentes escalas podem fornecer informação

relevante em outra escala: por exemplo, pode mostrar aspectos importantes no

^  funcionamento de algum processo, como no caso, o funcionamento ecológico do solo.

-V Neste aspecto, Barros et al. (1996), na Amazônia Central, relacionaram a biomassa das

minhocas com os agregados de tamanhos superior a 2 mm, mostrando um efeito de

"5 compactação superficial no solo da pastagem abandonada pelo tipo de agregado

•produzido pelas minhocas, de uma única espécie dominante.

11



^  2.4 Macro-poros do solo
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Na área da Física do Solo, muita discussão tem sido gerada sobre a definição do que é

um macro-poro (Tabela 1). Luxmoore (1981), definiu macro-poro como um poro com

diâmetro cilíndrico equivalente a 1 mm ou maior, porém, a continuidade e as funções

^  destes no solo são freqüentemente consideradas mais importantes do que seu tamanho
^  (Beven, 1981;Bouma, 1981).

(#

®  Tabela 1. Diferentes classificações dos poros do solo baseadas em seu diâmetro de

#

m

((3

(3

^3
(3

'3

rí5

O papel dos macro-poros do solo e os processos da água têm motivado muitas pesquisas

para descrever seus tamanhos e formas. Estes são de relevante importância em muitos

processos do solo por facilitar a inter-relação solo-planta-raízes. A densidade, e a

continuidade destes macro-poros no solo facilita a exploração por parte das raízes (Scott

eí ai., 1988), similarmente, facilitam o intercâmbio dos gases entre o solo e a atmosfera

(Sutton, 1991), como também afetam a infiltração da água e o transporte dos solutos no

solo (Glinsky & Stepniewski, 1985). Muitas aproximações têm sido usadas para

caracterizar a macroposidade do solo. Entre estas temos o método tradicional de

desabsorção da água (Bouma, 1981), o de infiltração sob tensão (Timlin et ai., 1994),

análises de imagens de seções de solo (Vermeul et al., 1993) e a tomografia assistida

por computador (TAC) muito reconhecida por oferecer grande potencial para este tipo

de estudos (Anderson et al. 1990; Warner et al. 1989).

Autores Micro-

Categorias de Poros (pm)
Meso- Macro-

Jongerius (1957) <30 30 -100 > 100

Marshall (1959) <30 >30

Russell (1973) <2 20 -200 >200

Mclntyre (1974) <0.3
0
Lj

1

U)
o

30 -300

Bouma era/ (1977) > 1000

Bullock & Thomansson (1979) >60

Beven (1981) >3000

Luxmoore (1981) < 10 10 - 1000 > 1000

Luxmoore et al (1981) > 1000

12
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3. MATERIAL E MÉTODOS

r

3.1 Area de estudo

Este estudo foi realizado na Estação Experimental da EMBRAPA/CPAA-Manaus

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Centro de Pesquisa Agroflorestal da
Amazônia Ocidental) situada no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, ao norte de
Manaus, no km 53 da BR-174 que liga Manaus a Boa Vista (Figura 4). A estação

experimental está localizada entre as coordenadas geográficas 2° 31' a 2° 32' S e 60°
Or a 60° 02'W (Sousa, 1995).

BR-I74
Km 53

(Manaus - Boa

IJ R A S 1 I

-N

Vi..

Figura 4. Localização do EMBRAPA/CPAA-Manaus, no Distrito Agropecuário da
SUFRAMA/Manaus-AM. Adaptado do INPE, (1988).

O clima da região é caracterizado como de tipo Ami, pela classificação de Kòppen
(Ribeiro & Adis, 1984), com uma média anual de pluviosidade entre 1500 e 2500 mm,
caracterizando a região como tropical úmida bastante chuvosa. A duração da estação

seca é de aproximadamente 2 meses. Durante o presente estudo, os dados do clima e a

temperatura foram medidos na Estação Climatológica da EMBRAPA/D.A.S. No
período 1998-2000, as médias anuais de precipitação e temperatura foram 2905 mm e
27.4 ''C, respectivamente (Figura 5).
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Figura 5. Médias mensais de precipitação pluviométrica (mm) e temperatura (°C) de
janeiro a dezembro de 1998, 1999 e 2000, registrados na estação meteorológica da
Estação Experimental da EMB RAF A/Manaus no km 53 da BR-174.

O solo da área corresponde a um Latossolo Amarelo distrófico (Teixeira & Bastos,

1989), de textura muito argilosa, onde são encontradas limitações de fertilidade, acidez

elevada, baixa capacidade de troca de cátions, deficiências de fósforo, nitrogênio, cálcio

e magnésio (Teixeira & Bastos, 1989; Mackerrow, 1992; Fernandes & Mattos, 1995),

com alta saturação de alumínio.

A vegetação nativa original, ainda presente na área em faixas de floresta residuais, pode

ser classificada como floresta de terra firme ou, mais especificamente, como Floresta

Tropical Úmida Densa, de Terras Baixas (Prance & Lovejoy, 1985).

3.2 Histórico da área

Na estação experimental, as atividades pastoris iniciaram-se em 1978 e todas as

pastagens foram plantadas com o capim Brachiaria humidicoía Rendle (Quicuio-da-

Amazônia). As três áreas avaliadas foram usadas como pastagem após o tradicional

método de derruba manual e queima, sendo estabelecidas em 1978, 1982 e 1984. Estas

áreas têm históricos diferenciados de manejo (tempo de uso em pastagem). A área

estabelecida em 1978 (12 ha), foi usada por mais ou menos 8 anos, e abandonada em

1986 devido à sua baixa produtividade; a pastagem estabelecida em 1982 (4 ha), foi

usada por 5 anos, e abandonada em 1987; a pastagem estabelecida em 1984 (4 ha), foi

usada por 4 anos e abandonada em 1988 (Mackerrow, 1992). As mesmas áreas são

referidas em Corrêa (1989), como pastagens de 6, 8, e 10 anos respectivamente.
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3.3 Tratamentos Agroflorestais

Para recuperar estas áreas degradadas após do uso em pastagem, a EMBRAPA/Manaus

selecionou 10 ha para implantar em 1992, quatro tipos diferentes de SAFs, em parcelas

de 3000 m^ (60 m x 50 m) (Figura 6). Os modelos de SAFs propostos pela EMBRAPA

foram: dois do tipo Agrossilvicultural, denominados de ASl e AS2; dois do tipo

Agrossilvipastoril, denominados de ASPl e ASP2; foi incluída uma área controle

(parcela), onde se manteve a regeneração natural (capoeira).

ASP2ASPl

ASPl
ASPl ASP2Encosta

ASP2
Encosta

FlorestaASl = Sistema agrossilvicultural!
AS2 Sistema agrossilvicultural 2
ASPl ° Sistema agrossilvipastoril (médios insumos)
ASP2 ° Sistema agrossilvipastoril (baixos insumos)
CAP = Capoeira das paisagens abandonadas

Figura 6. Delineamento experimental original dos blocos e tratamentos dos sistemas
agroflorestais e o controle. Adaptado de Souza. (1995).

Os parâmetros aqui relacionados foram coletados na área de influência (micro-ambiente

edáfico) das árvores de oito espécies de plantas perenes. Destas, sete são espécies

componentes de dois sistemas Agrossilviculturais, o ASl e o AS2 (Tabelas 2); Vismía

cayennemis foi a única espécie estudada fora das áreas destes sistemas, na capoeira.

Dentro destes sistemas, as árvores e/ou palmeiras das espécies componentes encontram-

se distribuídas em forma de fileiras formadas por árvores da mesma ou diferente espécie

(Apêndices 1 e 2).

- O Sistema agrossilvicultural 1 (ASl) : atualmente (2001), tem por base as palmeiras e

fruteiras perenes, conformando três diferentes estratos aéreos: (i) composto pelo

15



m

w

m

#

#

#

#

s

(f

(§

'S

Jf

''^5

"5

madeiro-negro {Gliricidia sepium\ cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e pupunha para

palmito {Bactris gasipaes)\ (11) composto pela pupunha para fruto {Bactris gasipaes) e

açaí {Euterpe oleraceae Martius); (iil) composto pelo capoeirão {Colubrina glandulosa

Perkins) (Apêndice 1).

Tabela 2. Número de plantas por sistema (árvores e/ou palmeiras).
Sistema Nome N  de Arvores/palmeiras Total

Espécie comum fileiras* por fileira
B. gasipaes (F) ASl Pupunha 8 10 80
B. gasipaes (?) ASl Pupunha 8 20 160
C. glandulosa ASl Colubrina 4 10 40
E. oleracea ASl Açaí 9 20 180
T grandiflorum (AS 1) ASl Cupuaçu 9 11 99

TÒtâl; árvores/palmei^. do ASE ■
B. excelsa AS2 Castanha 4 6 24
E. stipitata AS2 Araçá-boi 2 10 20
I. edulis AS2 Inga 5 10 50
T. grandiflorum (A 82) AS2 Cupuaçu 2 11 22
M. emarginata AS2 Acerola 4 15 60
S. macrophylla AS2 Mogno 1 10 10
G.americana AS2 Jenipapo 4 15 60
T grandis AS2 Teca 6 6 36

Tòtaisíáí^drés do AS2 ^ 282'
K cayennensis Cap Lacre - - -

(F): fruto; (P): palmito; (ASl): do sistema
espécie. Apêndices 1 e 2 (Fonte: Souza

ASl; (ASl); do sistema AS2; *:
1995).

número de fileiras das quais participa a

- O Sistema agrossilvicultural 2 (AS2): com maior diversidade de componentes

botânicos do que ASl, atualmente (2001), possui três diferentes estratos aéreos

compostos assim: (i) Acerola {Malphigia emarginata L.), Araçá-boi {Eugenia stipitata

McVaugh), Cupuaçú {Theobroma grandiflorum), Inga {Inga edulis) e Madeiro-negro

{Gliricidia sepium); (ii) Jenipapo {Genipa americana). Teca {Tectona grandis Nursery)

e Mogno {Swietenia macrophylla King); (iii) Castanha-do-Brasil {Bertholletia excelsa

H.B.K.) (Apêndice 2). Embora o sistema agrossilvicultural ASl tenha menor

diversidade de plantas, este sistema possui um maior número (densidade) de árvores

e/ou palmeiras do que o sistema AS2 (Tabela 2).

3.4 Espécies selecionadas

Do sistema ASl, foram selecionadas as espécies Bactris gasipaes para palmito e para

fruto, Euterpe oleracea e Colubrina glandulosa', no sistema AS2, as espécies

Bertholletia excelsa. Eugenia stipitata, Inga edulis. A espécie Theobroma grandiflorum

16
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foi estudada em ambos os sistemas. ASl e AS2; incluindo-se a espécie Vismia

cayennemis, da capoeira, chega a um total de 10 tratamentos (Tabela 3).

Tabela 3. Distribuição e ano de plantio (idade das árvores e/ou palmeiras nos SAFs).

#

(Ç

(B

(5

(5

í»»

Espécies Sistema Época do plantio Idade (anos)
1. B. gasipaes (F) ASl Março / 92 9

2. B. gasipaes (P) ASl Março / 92 9

3. C. glandulosa ASl Jan./95 6

4. E. oleracea ASl Dez. / 93 8

5. T. grandiflorum ASl ASl Março / 92 9

6. B. excelsa AS2 Março / 93 8

7. E. stipitata AS2 Março / 94 7

8.1. edulis AS2 Dez. / 92 9

9. T. grandiflorum AS2 AS2 Maio / 92 9

10. V. cayennensis h ■Gre^imi^o/i 9^^^ i; ■- . '^9 - '
(F) ou (P): Tipo (de aproveitamento fruto o
Fonte: Histórico do plantio (Wandelli,

palmito.
comunicação pessoal 2002).

As espécies foram selecionadas pelos critérios: (1) da sua importância econômico-
olimeníar, e (2) importância ecológica. No aspecto ecológico, Inga edulis., espécie
leguminosa de rápido crescimento foi selecionada pela sua capacidade de associação
com a biota do solo em geral (Catani et a/., 1954). As demais espécies, pela sua
capacidade de ocupar estratos diferentes no interior dos sistemas avaliados. As espécies
frutíferas foram selecionadas pela sua importância econômico-alimentar para a região
(Tabela 4). Na capoeira, a Vismia cayennensis foi selecionada por ser a espécie de maior
predominância nesta área.

Tabela 4. Critérios para a seleção das espécies avaliadas.

Espécie selecionada Nome Símbolo Importância Importância
comum econômica ecológica

' j B. excelsa Castanha Be Clement, 2000a
B. gasipaes para fruto Pupunha BgF Clement, 2000b
B. gasipaes para palmito Pupunha BgP Clement, 2000b

/

C, glandulosa Capoeirão Cg Wandelli et ai, 1998
E. oleracea Açaí Eo Bovi, 2000
E. stipitata Araçá-boi Es Clement &

Fernandes 1994
r  ,

I. edulis Ingá le Leitão et ai, 1998
T. grandiflorum do AS 1 Cupuaçu Tgl Venturieri, 2000
T. grandiflorum do AS2 Cupuaçu Tg2 Venturieri, 2000
V. cayennensis Lacre Vc Vegetação secundária

17
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3.5 Manejos culturais que podem afetar a porosidade do solo

Corte para adubação verde: Os galhos de /. eduíis, por seu rápido crescimento e pela
concentração de nutrientes, são podados e usados como adubo verde sobre o solo ao
redor das árvores das espécies frutíferas em cada sistema, contribuindo para melhorar os
níveis de fertilidade do solo ao redor destas espécies. Corte de pupiinha para palmito:
Esta prática é realizada com B. gasipaes, que se encontra plantada em fileiras
unicamente dentro do sistema ASl. Na fileira de B. gasipaes, esta prática (o corte) e
aplicada em duas de cada três palmeiras da fileira (Apêndice 1), a partir do segundo ano
do plantio. Todos os resíduos resultantes (folhas, ráquis e grande parte dos troncos)
permanecem no local sobre o solo.

3.6 Deliueameuto experimental

Para avaliar os efeitos sobre o volume dos macro-poros do solo, foi utilizado um
deiineamento em blocos casuaiizados, de dez tratamentos (espécies) com três repetições

dentro de cada bloco (Figura 7). Para avaliar o grau da correlação entre a biomassa dos
grupos funcionais da macrofauna, foi usado o mesmo deiineamento, sem repetições,
dentro de cada bloco para a macrofauna (Figura 8).

1. Bactris gasipaes para fruto
2. Bactris gasipaes para palmito
3. Colitmbrina glanduiosa
4. Etiierpe oleracea
5. Theobr^ia grandiflorum 4 Anos

6. BeríhoUetia excetsa

7. Eugenia síipiiata
8. líiga edulis
9. Theobroma graiidiflorum

5 Anos

.ASl

3 a

10. Vismia cayenmnsis-4-

AS2

Capoeira

3a

8 Anos

Tanoeira

3 a í
ASl AS2

3 a 3 a

Canoeira

3 a í
ASl AS2

3a 3 a

Figura 7: Deiineamento experimental em blocos casuaiizados de dez tratamentos
(espécies) nas três áreas avaliadas para determinação do volume dos macro-poros do
solo. 3 a: Número de árvores amostradas por espécie.
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O trabalho foi dividido em duas coletas de campo; (i) para a determinação dos macro-

poros do solo na área de influência das árvores das espécies selecionadas, onde foram

amostradas três árvores por espécie selecionada, por bloco (Figura 7); (ii) para a

determinação dos parâmetros dos grupos da macrofauna, foi amostrada uma árvore por

espécie, por bloco, na área selecionada (Figura 8). O esforço amostrai de coleta dos

grupos da fauna foi menor, pelo tempo de processamento exigido no laboratório por

cada uma das amostras (ver item 4.8.2).

1. Badrisgasipaespara fruto
2. Bacírisgasipaespara palmito
3. Cohmihnna glanc/ulosa
4. Eiiterpe oleracea
5. Theobroma grandijlonim

4 Anos

6. Berthollelia excelsa

7. Eugenia síipitata
8. Inga edulis
9. Theobroma grandiflonim

5 Anos

ASl AS2

a a

Capoeira a

10. Vismia cavennensis

Capoeira

ài
ASl ASl

ai ai

8 Anos

Capoeira

ai

ASl ASl

a a

Figura 8: Delineamento experimental em blocos casualizados de dez tratamentos
(espécies) nas três áreas avaliadas para determinação dos parâmetros nos grupos da
macrofauna. a: Número de árvores amostradas por espécie.

3.7 Metodologia das coletas de campo

As coletas de campo neste trabalho adotaram o enfoque de amostrar a área de influência

das árvores das espécies selecionadas, ou seja, os "micro-ambietiíes edáflcos''' ao redor

das árvores selecionadas. Assim foi, delimitado um local de coleta a 40 cm de distância

do caule ao redor das árvores, arbustos ou palmeiras das espécies selecionadas (Figuras

9e 10).

4.7.1 Coleta das amostras de solo

Para determinar o volume dos macro-poros do solo de 0-5, 5-10, 10-15 cm de

profundidade na área de influência das árvores das espécies estudadas, ao redor de cada

r
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árvore foram coletadas duas sub-amostras (Figura 9) em cada uma das três árvores

amostradas por espécie e por bloco (Tabela 5). Foram coletadas amostras de solo com

estrutura indeformada, utilizando-se cilindros de aço e bordas cortantes, com 5 cm de

altura e um volume interno de 100 cm^. A coleta foi facilitada com a construção de uma

mini-trincheira do lado oposto do caule de cada árvore selecionada (a 40 cm de

distância do caule) (Figura 9).

Arvsi

deCmpA

20 cm

Cilindros 100 cm 1 />cal dc coleta

iP*^í

to c=>

20 cmMini- ■5-10 cm

trincheira

10-15 cm

■  " * ' ^ *

Área da
Miní-trlnchcíra

0-5 cm

trincheira Profundidade

40 cm 40 em

Figura 9. Desenho esquemático dos locais de coleta na área de influência das árvores
das espécies avaliadas para a determinação do volume dos macro-poros do solo ao redor
destas.

Tabela 5. Esforço de coleta das amostras de solo por profundidade (0-5, 5-10, 10-15

»

Locais/ Subamostras/ Arvores/ Arvores/ Amostras/

Espécies Arvore profundidade Bloco Totais Tratamento

1. B. gasipaes para fruto 2 2 3 9 18

2. B. gasipaes para palmito 2 2 3 9 18

3. E. oíeracea 2 2 3 9 18

4. T. grandiflonim ASl 2 2 3 9 18

5. C. glandulosa 2 2 3 9 18

6. B. excelsa 2 2 3 9 18

7. E. síipilala 2 2 3 9 18

8.1. edulis 2 2 3 9 18
' > 9. T. grandiflonim AS2 2 2 3 9 18

lO.F cayennensis 2 2 3 9 18

Total (profundidade) 180
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4.7.2 Coleta da macrofauna do solo

A macro-fauna foi coletado do solo utilizando o método TSBF, um monolito de solo de

25 X 25 X 30 cm (Anderson & Ingram, 1993), sendo este retirado da mesma distância

(40 cm ao redor do caule) empregada para a coleta de solo (Figura 10). Uma árvore por

tratamento, em cada sistema e por bloco foi amostrada (três no total). Os invertebrados

do solo foram coletados da liteira, e das camadas de solo de 0-10, 10-20, e 20-30 cm de

profundidade. No entanto, para os objetivos deste trabalho foram somente considerados,

os invertebrados coletados no conjunto das três profundidades amostradas (0-10, 10-20

e 20-30) do solo. As árvores amostradas de cada tratamento (espécies) foram

selecionadas ao acaso '^entre e àenfro" das fileiras de cada sistema asrossilvicultural.

Mlni-

(rínclieira

Arca üu

monolito

KW®
0-10 cm

:ni I10-20 cm

O cm

20-30 cm

Mint-

trüicheira

40 cm

Profundidade

40 cm

Figura 10. Desenho esquemático do local da coleta da macrofauna (monólito), na área
de influência das árvores das espécies selecionadas (árvores e/ou palmeiras).

A catação dos invertebrados dos monólitos no campo foi manual e a olho nu, em

bandejas plásticas brancas, para facilitar a coleta. A coleta foi realizada na estação

chuvosa compreendida de janeiro a abril de 2001 (Tabela 6), quando a atividade

biológica para um bom grupo (ordens) dos invertebrados da macrofauna do solo é maior

(Tapia-Coral, 1998). Os animais coletados nas camadas dos monólitos foram fixados

em álcool 75% e depois levados ao laboratório para sua identificação taxonômica, e

I  ̂
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posterior classificação por grupo funcional; onde foram então determinadas a suas

respectivas densidades e biomassas (Ver item 4.8.2) dentro de cada grupo funcional

avaliado. O material foi conservado finalmente em frascos de vidro com solução de

formalina ao 5%.

Tabela 6. Esforço de coleta dos monolitos com três profundidades (0-10, 10-20, 20-30
cm) ao redor das árvores dos tratamentos avaliados (método TSBF).

Locais/ Monolitos/ Árvores/ Árvores/ Monolitos/

Espécies Árvore Arvore Bloco Totais tratamento

1. B. sasipaes para fruto 1 1 1 J J

2. B. gasipaes para palmito 1 1 1
0

3. E. oleracea 1 1 1 3

4. T. srandiflorum ASl 1 1 1 3

5. C. zlandulosa 1 1 1 3 3

6. B. excelsa 1 1 3 3

l. E. stipitata 1 1 3 3

8. /. edulis 1 1 3 3

9. T. srandiflorum AS2 1 1 1 3 3

lO.K cayennensis 1 1 1 3 3

30Total (de monolitos)

3.8 Métodos de laboratório

3.8.1 Determinação do volume dos macro-poros do solo

Os poros avaliados neste trabalho têm um diâmetro (0) > 50 pm, com raio (r)

equivalente > 0,0248 mm (Ver: Cálculo 1). Esta categoria de poros pode ser

determinada ao submeter às amostras de solo com estrutura indeformada, a uma sucção

de 60 cm de coluna de H2O na mesa-de-tensão (EMBRAPA, 1997). Este diâmetro

limite de poro (50 pm), se em caixa dentro das categorias de poros médios - grossos

com diâmetro > 40 pm da Tabela 7.

Cálculo T. Determinação do tamanho limite dos poros avaliados (poros possíveis de
drenar com uma pressão de 60 cm na coluna de H2O na mesa-de-tensão), determinando
o comprimento do raio (r) pela equação de capilaridade (Kutílek & Nielsen, 1994).

2 Y . COS ̂

Equação da Capilaridade r = ■

r =

r =

0 =

(pi - Pa)g
0,0000248 m

0,0248 mm

0,05 mm
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onde, (r) representa o raio (em metros) do maior poro que se mantém cheio de água

após da amostra ser submetida a uma pressão (sução); (y) é a tensão superficial entre o

liquido e o ar (0,0728 N m'' a 20° C) em M T'; (Q é o angulo de contato entre o

liquido e o solido, ou a parede do poro, normalmente considerada 0° dado que seu

coseno assume valor unitário; (pi) é a densidade da água (998 kg m"^ a 20° C) em M.L'^

; (pa) é a densidade do ar (1 kg m*^ a 20° C) em M.L"^; (g) é aceleração da gravidade

(9,81 m s'^) em L T'^; (h) é a pressão da água expressa pela sua altura (0.6 m)

equivalente em tubo capilar (tensão hidrostática) em L. M.

Tabela 7. Classificação do tamanho dos poros por gradientes de pressão (Adaptado de
Teixeira, 2001)

Classes de poros
Intervalos em diâmetro

equivalente dos poros (pm)
Intervalos de

pressão (pF)
Intervalos de

pressão (cm H2O)
Macro-poros

i'::
Médios'^ 40.-100 i

Finos 20-40 1.88-2.17 75-150

Muito finos 1,4-20 2.18-3.30 150-2000

Meso-poros 0,3 - 1,4 3.31 -3.70 2000 - 5000

Micro-poros 0,05 - 0,3 3.71-4.47 5000 - 30000

Ultramicro-poros 0,001 -0,05 4.48-6.17 30000- 150000

Cripto-poros <0,001 >6.17 > 150000

(*) Poros possíveis de determinar submetendo as amostras a uma tensão de 60 cm na coluna de H2O, na
mesa-de-tensão (diâmetro acima de 50 pm).

Outro ponto importante do trabalho é o procedimento direto do cálculo no volume (cm^)

dos macroporos do solo nas amostras avaliadas; este foi indiretamente medido pela

quantidade de água (em gramas) contida no espaço poral das amostras avaliadas. A

razão para isto é a perfeita relação entre a massa e o volume da água (densidade =
'y ^

Ig/cm ) (Tabela 8), determinando assim o volume dos macro-poros do solo nas

amostras, modificando o método tradicional (porcentagem) sugerido neste tipo de

avaliação (EMBRAPA, 1997).

O método proposto baseia-se em quantificar primeiro a diferença dos pesos nas

amostras, antes e depois da mesa-de-tensão; estas amostras passaram 48 horas na mesa-

de-tensão a uma pressão de 60 cm na coluna da água. As gramas de água de diferença

correspondem à água contida e drenada pela pressão do espaço poral da amostra, estes

poros, teoricamente tem o diâmetro indicado na Tabela 6, para uma pressão de 60 cm na
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coluna da água. Estes valores (as gramas de água contidas na amostra) são

transformados diretamente em volume pela relação quase perfeita entre a massa e o

volume da água (densidade = Ig/cm^) (Tabela 8), convertendo, de forma direta, cada

grama ou fração de água retirada da amostra de solo, no seu respectivo volume.

Tabela 8. Densidade da água pura com o aumento da temperatura

t (°C) d (g/ml) t (°C) d (g/ml)
0 0,99987 45 0,99025

3,98 1,00000 50 0,98807
5 0,99999 55 0,98573
10 0,99973 60 0,98324
15 0,99913 65 0,98059
18 0,99862 70 0,97781
20 0,99823 75 0,97489
25 0,99707 80 0,97183
30 0,99567 85 0,96865
35 0,99406 90 0,96534
38 0,99299 95 0,96192
40 0,99224 100 0,95838

f' 7

t: temperatura; d: densidade. Fonte: Weast & Astle 1983.

3.8.2 Determinação da densidade e biomassa dos grupos funcionais da macrofauna

Os invertebrados, uma vez no laboratório, foram triados duas vezes: A primeira foi para

identificação taxonômica (ao nível de ordem) e a organização dos grupos funcionais. A

segunda triagens, foi para a medição do comprimento corporal (mínimo 2 mm), e

pesagem de todos os invertebrados acima de 2 mm de comprimento. A pesagem foi

realizada da seguinte forma: Após de 15 minutos de secagens ao ar livre (fora dos

vidros sobre papel absorvente), os invertebrados foram pesados numa micro-balança

eletrônica calculando a sua biomassa fresca em álcool; calculando a sua biomassa por

grupo taxonomico. A biomassa fresca em álcool por grupo taxonômico de cada

monólito (com área de 25 cm x 25 cm) foi transformada em m^ pela multiplição (do

numero e/ou a biomassa de cada grupo coletado no monólito x 16) para as respectivas

análises por m^ dos grupos funcionais.

3.8.3 A organização dos grupos funcionais da macrofauna

Na identificação taxonômica dos invertebrados (ao nível de ordem), foram utilizadas as

chaves de Borror & Delong (1969) e Barnes, (1984). Para a organização dos grupos

funcionais, foi adotado, com algumas modificações, o procedimento estabelecido pelo
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projeto SHIFT ENV-052 (Beck & Gasparotto, 2000); o grupo denominado dos

''engenheiros-do-solo'\ agrupou os Insetos sociais (Isoptera e Hymenoptera/Formicidae)

com a ordem Oligochaeta; a ordem Oligochaeta também foi considerada como

componente do grupo dos decompositores. Nos demais grupos funcionais (herbívoros,

predadores, e "outros grupos"), foram mantidos a mesma composição estabelecida pelo

projeto SHIFT ENV-052. Os estágios imaturos encontrados com características

claramente identificáveis da sua Ordem foram classificados como tal, e sua biomassa

somada ao grupo funcional ao qual este pertence, pelo hábito alimentar predominante

desse estágio (Tabela 9).

Tabela 9. Organização dos grupos funcionais (modificado de Beck & Gasparotto, 1999)
Decompositores Engenheiros- Predadores Herbívoros Outros grupos

(d) do-solo (eg) (p) (hv) (og)
Isopoda Hymenoptera (F) Araneae Thysanoptera Blattodea

Diplopoda Isoptera Chilopoda Hemiptera Coleoptera
Diptera imaturos Oligochaeta * Dermaptera Orthoptera Diptera
Oligochaeta * Onicophora Homoptera Hymenoptera
Coleoptera Palpigradi Homoptera (não-F)
imaturos Phalangida imaturos Gastropoda

Pseudoscorpionida Neuroptera
Thysanoura

* : Ordem arranjada em dois grupos funcionais; (F): Formicidae; (não-F): não Formicidae.

As análises de laboratório para os macro-poros e a macrofauna do solo foram realizadas

respectivamente no Laboratório Temático de Solos e Plantas (LTSP) e no Laboratório

de Sistemática e Ecologia de Invertebrados do Solo, do Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia (INPA).

3.9 Análise dos dados

Para verificar o efeito do tempo de uso das pastagens e o das plantas perenes (variáveis

independentes) sobre o volume dos macro-poros do solo (variável dependente), foram

aplicadas Análises de Variância (ANOVA); quando apareceram diferenças

significativas, foi aplicado o teste de Tukey para determinar onde estas ocorreram. Para

verificar o efeito das plantas perenes (variável independente) sobre a densidade e a

biomassa dos grupos funcionais da macrofauna do solo (variáveis dependentes), foram

aplicadas Análises de Variância "on Ranks" (Kruskal-Wallis); quando houve diferenças

significativas, foi aplicado o teste Student-Newman-Keuls para determinar onde estas

ocorreram. Para relacionar a biomassa dos grupos funcionais da macrofauna e o volume
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dos macro-poros do solo, foram aplicadas correlações lineares simples (Spearman). Nas

análises do efeito do tempo de uso em pastagem e o das plantas perenes sobre o volume

dos macroporos do solo, foi utilizado o programa estatístico SYSTAT 8.0. Nas análises

do efeito das plantas perenes sobre a densidade e biomassa dos grupos funcionais da

macrofauna do solo, foram utilizados o programa estatístico SIGMA-STAT 2.0 e

SIGMA-PLOT 2.0. para Windows.
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4. RESULTADOS

4.1 Influência do tempo de uso em pastagem sobre os macro-poros do solo

O tamanho dos macro-poros do solo avaliados neste trabalho possuem um diâmetro

aproximado >50 pm (Cálculo 1) (denominados de médios a grossos na Tabela 7). As

três áreas avaliadas foram utilizadas como pastagens por 4, 5 e 8 anos (Mckerrow

1992), sendo abandonadas em 1988, 1987 e 1986, respectivamente. Na época da coleta

deste trabalho (dezembro-2001), estas áreas tinham então 12, 13 e 14 anos de abandono,

respectivamente. Embora com mais de 10 anos de abandono e 9 anos em recuperação

através de sistemas agroflorestais, ainda foi registrada por este estudo a influência do

tempo de uso em pastagens sobre o volume dos macroporos do solo nestas áreas.

Influência por camada (0-5, 5-10,10-15 cm)

O volume dos macroporos do solo registrou uma diminuição com a profundidade nas

três áreas avaliadas como era de se esperar (Tabela 10). O solo de 0-5 de profundidade

nas três áreas registrou uma diminuição significativa no volume dos macro-poros do

solo, com o aumento no tempo de uso das áreas como pastagens (ANOVA; F=22,5;

p<0,01) (Figura 1 Ia). Na segunda camada (5-10 cm), o solo da área com 4 anos de uso

registrou um volume de macro-poros significativamente maior do que nas áreas com 5 e

((Ç 8 anos de uso (ANOVA; F=17,2; P<0,01) (Figura 1 Ib). Na terceira camada (10-15 cm),
embora o solo da área com 4 anos de uso tenha registrado um volume de macro-poros

mais alto do que na área com 8 anos de uso, as suas diferenças não foram

estatisticamente significativas (P>0,05) (Analises estatísticas estão descritas nos

^  Apêndices 3c, 4c, e 5c, respectivamente).

No somatório total das camadas avaliadas (0-15 cm), o solo da área com 4 anos de uso

registrou o mais alto volume dos macroporos do solo (21,6 cm^), seguida das áreas com

5 anos (16,9 cm^) e 8 anos (14,8 cm^) de uso em pastagens, respectivamente (Tabela
10). Neste somatório, também foi registrada a influencia do fator avaliado (tempo de

uso em pastagens), sobre o volume dos macro-poros do solo. Neste somatório (0-15

cm), o solo da área com 4 anos de uso registrou um volume de macro-poros

significativamente maior do que o solo das áreas com 5 e 8 anos de uso (ANOVA;

F=11,4; P<0,01) (Tabela 10). (Analises estatística descrita no Apêndice 6c).

f

1
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Figura 11. Estimativa do volume dos macro-poros do solo de 0-5 cm (a) e 5-10 cm (b)
de profundidade, no conjunto das três áreas avaliadas (n=30). (*) representa valor
discrepante (± 1,5 da altura da caixa).
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Tabela 10. Somatório (0-15cm) do volume dos macro-poros do solo (cm^), nas três
áreas avaliadas (4, 5 e 8 anos de uso). Os valores representam a média e o desvio-padrão
por profundidade. Totais seguidos pela mesma letra dentro da fila, não diferem
significativamente entre os tratamentos pelo teste de Tukey (nível 0,1% (P<0,001)
Apêndice 6c).

Profundidade Volume de macroporos nas três áreas (cm^)
(cm) n 4 anos 5 anos 8 anos

0-5 30 12,0 ± 2,9 10,2 ± 2,9 8,5 ± 2,1
5-10 30 6,4 ± 2,7 4,4 ± 2,1 4,1 ± 1,2
10-15 30 3,2 ± 2,6 2,3 ± 1,6 2,2 ± 0,9

Total (0-15) 90 21,6 b 16,9 a 14,8 a

4.2 Influência das plantas perenes sobre os macro-poros do solo

O volume dos macroporos do solo sob todos os tratamentos avaliados (as espécies

perenes), também registrou uma diminuição com a profundidade (Tabela 11). Na

camada superficial (0-5 cm de profundidade), o solo próximo de B. gasipaes para

palmito registrou um volume de macro-poros significativamente maior do registrado

próximo de C. glandulosa, E. stipitaía, T. grandiflorum do AS2, e V. cayemensis

(ANOVA; F=5,03; p<0,05) (Figura 12a). A espécie B. gasipaes para palmito foi

plantada somente no sistema ASl, sistema com maior número total de plantas (559

plantas) do que o AS2 (282 plantas) (Tabela 2). O solo próximo de T. grandiflorum

((Ç plantado no sistema AS2, registrou um volume de macro-poros significativamente

'Ç menor do aquele registrado no solo próximo de B. excelsa, B. gasipaes para palmito e /.

edulis (ANOVA; F=5,03; P<0,05) (Figura 12a). (Análises estatísticas no Apêndice 3b).

Nesta profundidade (0-5 cm), o solo próximo de V. cayennensis e T. grandiflorum

^  plantado nos sistemas (ASl e AS2), registrou o menor volume de macro-poros (Figura

I2a).

Na segunda camada (5-10 cm), o solo próximo de /. edulis, B. excelsa e B. gasipaes

para palmito registrou um volume de macro-poros significativamente maior do que o

registrado próximo de E. stipitata e T. grandiflorum do sistema AS2 (ANOVA; F=4,4;

p<0,05). (Análises estatísticas no Apêndice 4b) (Fig. 12b). Nesta profundidade (5-10

cm), o solo próximo de V. cayennensis, E. stipitata e T. grandiflorum do sistema AS2,

registraram os menores volumes de macroporos (Figura 12b).
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Figura 12. Estimativa do volume dos macro-poros no solo de 0-5 cm (a), 5-10 cm (b) e
10-15 cm (c) de profundidade sob as espécies selecionadas (n=9). (*) representam
valores discrepantes (±1,5 da altura da caixa); (°) representam valores extremos (±3,0 da
altura da caixa). (Análises nos Apêndices 3b, 4b e 5b).

Be: BerthoUetia excelsa; BgF: Bacíris gasipaes para fruto; BgP: Bactris gasipaes para palmito; Cg:
Colubrina glandulosa; Eo: Euterpe oleracea; Es: Eugenia síipiíaía; le: Inga edulis; Tgl: Theobroma
grandijiorum do AS\;Tg2: Theobromagrandiflorum do AS2; Vc: Vismia cayennensis.
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Na terceira camada (10-15 cm), o solo próximo de E. stipiíata registrou um volume de

macro-poros significativamente menor do que os volumes registrados próximo de B.

excelsa e B. gasipaes para palmito (ANOVA; F=3,2; p<0,05) (Análises estatísticas no

Apêndice 5b) (Figura 12c). Nesta profundidade (10-15 cm), o solo próximo de E.

stipitata, B. gasipaes para fruto, e T. grandijlorum do sistema AS2, registraram os

menores volumes de macroporos (Figura 12c).

f#
Nas análises de variância duplas a interação dos fatores avaliados (tempo de uso em

^  pastagem e das plantas perenes) sobre o volume de macro-poros solo, foi
(g) estatisticamente significativa na primeira e segunda camada (0-5 e 5-10 cm) (ANOVA;

F=2,4; p<0,05; F=2,l; p<0,05, respectivamente). (Análises estatísticas nos Apêndices

3a e 4a). No somatório das três camadas (0-15 cm), o solo próximo de B, gasipaes para

palmito (23,3 cm^), B. excelsa (22,6 cm^) e /. edulis (21,1 cm^), registrou um volume

dos macroporos do solo maior e significativo do registrado pelo solo próximo de E.

stipiíata e T. grandiflorum do AS2, onde, foram encontrados os mais baixos valores

(Tabela 11) (Apêndices 6b).

%

Tabela 11. Somatório (0-15cm) do volume de macro-poros do solo (cm^), na área de
influência das espécies selecionadas. Os valores representam a média e o desvio-padrão

^  por profundidade. Totais seguidos pela mesma letra dentro da fila, não diferem
significativamente entre os tratamentos pelo teste de Tukey (0,1% (P<0,001)* e 0,5%
(P<0,05) Apêndice 6b).

'(ft

Prof
(cm)

n Be Bg(F) Bg(P) Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc

0-5 9 12,1 10,2 12,6 9.1 9.8 9.4 12,1 9.5 8,1 9.1

±3,0 ±4,1 ±2,6 ±1,7 ±2,3 ±2,7 ±3,0 ±2,5 ±2,8 ± 2,6

5-10 9 6,4 5,2 6,6 4.8 5.3 3,2 5.9 4.9 3,3 4,3

±2,7 ± 3,3 ±3,1 ± 1,4 ± 1.9 ± 1,4 ±1,3 ±1,7 ±1,6 ± 1,8

10-15 9 4,0 2,9 4.1 2.1 2.4 1,3 3.1 2,0 1,6 2,1

±2,4 ± 2,6 ±3,0 ±0,8 ±1,6 ± 1,0 ±1,1 ± 1,2 ±1,1 ±1,0

C;
Total 22,6

bc*

18,2

abcd

23,3

b*

16,1

ad

17,5

abcd

13,9

a

21,1

bd

16,4

acd

13,0

a*

15,7

ad

rv -1 ? C7 w r I —" — 7 o — e t « *

Colubrina glandulosa; Eo: Euterpe oleracea; Es: Eugenia stipitata; le: Inga edulis; Tgl: Theobroma
grandiflorum do ASl; Tg2: Theobroma grandiflorum do AS2; Vc: Vismia cayennensis.

31



D

#
<'A

.©

(if^

ip».

'ifí,

/(p?

r;

/p^.

-íÇ^,

iVj

(*>

4.3 Diversidade da macrofauna na área de influência das espécies selecionadas

No solo (0-30 cm) da área de influência das espécies perenes selecionadas (40 cm de

distância do tronco) foram identificados 18 grupos taxonômicos da macrofauna (Tabela

12). O número mais alto de "taxa" foi registrado próximo de Inga edulis (14), seguido

de Bertholletia excelsa (13), Bactris gasipaes para fruto (13), Colubrina glandulosa

ri3), e Theobroma grandiflorum do ASl (13). O número mais baixo ocorreu próximo

de Bactris gasipaes para palmito e Vismia cayennensis^ ambos com 10 grupos

taxonômicos.

Tabela 12. Presença (+) dos taxa da macrofauna do solo (com comprimento > 2 mm)
nos micro-ambientes edáficos (0-30 cm), na área de influência (40 cm do tronco das
árvores) dos tratamentos selecionados.

Taxa GF Be BgF BgP Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc

Homoptera h + + + + +

Hemiptera h + + + + + + + +

Orthoptera h +

Dlplopoda , • i - fí * d V & + t i  "k- •<

Dipterâr* " d\ 'iim

Isopoda. " 'd '

OliEÒchaeta ' " .  '+ " '1!Í?Í55ÍJ Süf -f

Araneae P + + + + + + + +

Chilopoda P + + + + + + + + +

Dermaptera P + + + + + + + +

Phalangida P + + + + + + +

Pseudoscorpinida P
+

HymènÒpteífàZEbnnicidáès »'• mm

IsoptèrÉii?í1^K'''''' ■" '■ í- 'i ■■ -K-X-

Blattodea og + + + + +

Coleoptera ♦ og + + + + + + + + + +

Hymenoptera/não-Formicidae og + +

Gastropoda og + + + + + +

Número, de; taxa

*:Taxa onde seus estágios imaturos e adultos participam de diferentes grupos funcionais; GF: grupos
funcionais; h: herbívoros; d: decompositores; p: predadores; gs: grupos sociais; cg: outros grupos.
Símbolos das espécies como na Tabela 3.

4.4 Densidade da macrofauna por grupo funcional na área de influência das
espécies avaliadas

O solo próximo de /. edulis e B. gasipaes para fruto registrou os maiores valores de
densidade nos decompositores (576 e 608 ind.m^, respectivamente) e engenheiros-do-
solo (2635 e 2581 ind.m^, respectivamente), em relação dos tratamentos avaliados
(Tabela 13). Da mesma forma, a densidade total da macrofauna foi mais alta sob /.
edulis (3413 ind.m^) e B. gasipaes para fruto (3296 ind.m^) do que nos demais
tratamentos. O solo próximo da V. cayenensis registrou os menores valores para
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decompositores, engenheiros-do-solo e na densidade total da macrofauna (o somatório

de todos os grupos) (Tabela 13).

A densidade dos grupos funcionais da macrofauna do solo (0-30 cm), incluindo a dos

principais grupos (decompositores e engenheiros-do-solo) foi muito variável entre os

tratamentos avaliados (Figuras 13a e 13b). Por isso, não houve diferenças significativas

(Apêndices 10 e 11) entre as espécies avaliadas, nem para os decompositores (Kruskal-

Wallis, H =12,7; gl = 9; p = 0,192), e nem para os engenheiros-do-solo (H=10,9; gl=9;

p=0,276), grupos que registraram as maiores densidades neste estudo (Tabela 13).

Tabela 13. Densidade (Ind.m ) dos grupos funcionais da macrofauna do solo (0-30 cm),
na área de influência dos tratamentos avaliados. Os valores representam a média e o
desvio-padrão (n=3).

f t[ i> hv usi rotul '

iiut/ni" liid/iir iiui/nr Imiiiir liiil/iir lii(l/ur

AS! B. gasipaes (F) 608 ± 499 2581 ±2465 96 ±73 1I±18 176±142 3296 ± 2650
AS! B. gasipaes (P) 411 ±273 2347±1892 112±58 0±0 245 ± 260 2869± 1617
ASl C. glandulosa I65±91 960 ± 694 91 ±40 5±9 21 ±24 1221 ±828
ASl E. oleracea 432 ±421 501 ±333 85 ±40 5±9 117± 109 1024 ±797

ASI T grandiflorum (ASI) 208 ± 83 789 ±467 32± 16 16±0 64 ±58 1045 ±370
AS2 B. excelsa 421 ±303 843.± 657. ,96 ±42, • :32±;28. . , 117 ±82 1392 ±966
AS2 E. slipilaía ' ' • 427±143 2565 ±1918 37±24V .. 11 ±9 -139 ±122, . :3040 ±2021
AS2 /. edulis 576±13r 2635 ±1798 91 ±24 , 112 ±73 165 ±109 3413 ±1977
AS2 T grandiflorum (AS2) 299 ± 171 1152 ±139 16 ±16 : 32±32. 75 ±46 1499±.136

Capoeira V. cayennensis 107 ±24 384±167 37 ±24 11±18 693 ±1159 539 ±185

Total 3654 14757 693 235 1813 19339
; densidade decompositores; eg; densidade engenheiros-do-solo; p: densidade predadores; hv: densidade herbívoros
g; densidade outros grupos; Total*; somatório dos grupos funcionais (d + eg + p + hv).

oensiaaae oecomposnores; eg; aensiaaae engenneiros-ao-soio; p: aensiaaae preaadore;
; densidade outros grupos; Total*; somatório dos grupos funcionais (d + eg + p + hv).

4.4.1 Composição da densidade nos grupos avaliados

A densidade dos decompositores coletada no solo (0-30 cm) próximo das espécies

avaliadas foi dominada principalmente pelos indivíduos das ordens Isopoda (32%),

Oligochaeta (26%) e Diplopoda (23%) (Apêndice 8). Outros grupos taxonômicos

(Nematoda 8%, Coleoptera 8% e Diptera imaturo 2%), também participaram deste
grupo funcional da macrofauna. A densidade dos engenheiros-do-solo coletada de 0-30

cm, na área de influência das espécies avaliadas foi dominada principalmente pelos

indivíduos das Ordens Isoptera (49 %) e Hymenoptera/Formicidae (44%), (Apêndice 9).

Neste grupo funcional, a menor densidade foi registrada para a Ordem Oligochaeta

(6%).
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Figura 13. Densidade dos decompositores (a) e engenheiros-do-solo (b) coletados (0-30
cm) na área de influência das espécies selecionadas. Os pontos representam o número
de indivíduos do grupo funcional, coletados próximo de cada árvore (n=3). Símbolos
das espécies avaliadas como na Tabela 3.

4.5 Bíomassa da macrofauna por grupo funcional na área de influência das
espécies avaliadas

A biomassa dos grupos funcionais avaliados foi menos variável do que a densidade,
entre os tratamentos avaliados (Figuras 15a e 15b). Embora os decompositores e

engenheiros-do-solo tenham registrado a biomassa mais alta entre os grupos, a biomassa

total (de todos os grupos taxonômicos), foi dominada pelas "cigarras", da família
Cicadidae Ordem Homoptera (Figura 14), que, no seu estágio de ninfa, vivem no solo,

alimentando-se das raízes (Borror & White, 1970).
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Figura 14. Ninfa (a) e adulto (b) de cigarra da família Cicadidae, Ordem Homoptera
(Borror & White, 1970). No presente trabalho foram encontradas nidificando em
câmaras-ninfais, somente no solo próximo a Inga edulis.
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Figura 15. Biomassa dos decompositores (a) e engenheiros-do-solo (b) coletados (0-30
cm) na área de influência das espécies selecionadas. Os pontos representam a biomassa
dos indivíduos em cada grupo (n=3). Símbolos como na Tabela 3.
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Durante as coletas de campo deste trabalho, as nlnfas de "cigarras" foram encontradas

nidificando (infestando) em ̂''câmaras-nmfais*\ somente o solo próximo das árvores de

Inga edulis. O tamanho da câmara-ninfal oscilou entre 2 e 3 cm no diâmetro, e de 20 a

30 cm de profundidade. As "cigarras" estão incluídas no grupo funcional dos

herbívoros, que, então, dominaram a biomassa total, perfazendo 69 % do valor total

(Tabela 14).
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Tabela 14. Biomassa dos grupos funcionais da macrofauna do solo (0-30 cm), na área
de influência das espécies selecionadas. Os valores representam a média e o desvio-
padrão (n=3).

hv "" loinl
Ji/m" H/nr S/in" «í/m* «/m"

ASl B. gasipaes (F) 3,9 ± 1,0 3,1 ±2,4 0,3 ± 0,4 0,1 ± 1,6 0,4 ±0,1 8,3 ±2.7
ASl B. gasipaes (P) 3,7 ±1,7 5,2 ±5,9 0,4 ±0,2 0±0 0,4 ±0,6 9,4 ±5.2
ASl C. glandulosa 1,1 ±0,4 2,4 ± 2,0 0,5 ± 0,6 0±0 0,1 ±0,1 4,0 ± 1,5
ASl E. oleracea 3,1 ±3,5 0,7 ±0,9 0,4 ±0.1 0±0 0,3 ±0,4 4,3 ± 3,5
ASl T. grandiflorum (ASl) 1,1 ±0,4 1,1 ±1,2 0,1 ±0,1 0,1 ±0,1 0,5 ± 0,6 2,4 ±0,6

mmmâüiníoi
mmm mnM

mmmmm
'mim mmmnmmmsm WM018I

Capoeira V. cayennensís 1,8 ±2,0 1,7 ±2,2 1,1 ±1,7 0±0 0,2 ± 0,3 4,7 ±2,8
Total 29,5 27,1 3,9 90,1 2,6 152

d: decompositores; eg engenheiros-do-solo; p:
grupos funcionais (d + cg + p + hv ).

predadores; hv: herbívoros; og: outros grupos; Total*: somatório dos

Excluindo-se as cigarras, a biomassa total cai para 63,4 g,m^, com os grupos de
decompositores (29,5 g/m^) e engenheiros-do-solo (27,1 g/m^) dominando a biomassa
encontrada e correspondendo a 46% e 43% da biomassa total, respectivamente. Neste
caso, a menor biomassa nos grupos funcionais da macrofauna entre os tratamentos

(espécies perenes) é a dos herbívoros (Tabela 14). A biomassa dos decompositores no
solo (0-30 cm) registrou diferenças significativas entre os tratamentos avaliados

(Kruskal-Wallis; H=18,2; gl=9; p=0,033); porém, o teste de comparação miíltipla
(Student-Newman-Keuls) não identificou as diferenças significativas entre os
tratamentos (Apêndice 12).

No entanto, o solo próximo de /. edulis registrou uma biomassa de decompositores mais
alta do que o solo próximo de E. stipitata, T. grandiflorum (do ASl e AS2), C.
glandulosa e K cayenensis (Figura 15a). A biomassa dos engenheiros-do-solo não
registrou diferenças significativas entre os tratamentos avaliados (H=ll,8; gl=9;

p=0,225) (Apêndice 13); porém, o solo próximo de 7. edulis registrou uma biomassa
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Ü
Ijj mais alta para este grupo do que o solo próximo de E. oleraceae, T. grandijlorum do
(g) ASl e AS2, e V. cayenensis (Figura 15b).

^  4.5.1 Composição da biomassa nos grupos avaliados

®  A biomassa de decompositores coletada no solo (0-30 cm) próximo das espécies
^  avaliadas foi dominada principalmente pelos indivíduos das ordens Oligochaeta (41%),

®  Isopoda (24%), Coleoptera imaturos (19%), e Diplopoda (15%) (Tabela 15). Outros
grupos taxonômicos (Diptera 0,1% e Nematoda 0,7%), de menor biomassa, também

^  participaram deste grupo funcional da macrofauna.

#  A biomassa dos engenheiros-do-solo coletada de 0-30 cm, na área de influência das

^  espécies avaliadas foi dominada principalmente pelos indivíduos das Ordens
®  Oligochaeta (44%) e Isoptera (39 %), (Tabela 16). Neste grupo funcional, a menor
^  biomassa foi registrada para a Ordem Hymenoptera/Formicidae (16 %).
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Tabela 15. Distribuição da biomassa (g/m^) da macrofauna nos taxa que compõem o grupo dos decompositores coletados em cada tratamento
(espécie), total de todos os tratamentos juntos, e porcentagem em relação ao total geral. Os valores representam a média e o desvio-padrão da
biomassa dos indivíduos coletados de cada ordem e sob cada um dos tratamentos nas três áreas (n=3).

Tratamentos Avaliados

Taxa dos

decompositores
Es
g/m^

Be

g/m'
le

g/m'
Tg(2)
g/m'

Tg(l)
g/m'

Bg(F)
g/m'

Bg(P)
g/m'

Eo

g/m'
Cg
g/m'

Vc

g/m'
Total dos

(% dò.tòtal)

Diplopoda 0,15 ±0,26 0,60 ± 0,78 0,76 ± 1,31 0,05 ± 0,04 0,49 ± 0,58 0,38 ± 0,33 1,27 ± 1,82 0,52 ± 0,74 0,15±0.I9 0,001 ±0,0 4,37 (15 %)

Diptera imaturo 0,02 ± 0,03 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0,001 ± 0,00 0±0 0,02 (0,07 %)

Isopoda 0,88 ±0,63 0,95 ± 1,36 0,90 ± 1,05 0,57 ± 0,53 0,19 ± 0,20 1,33 ± 1,11 0,43 ± 0,46 1,45 ±2,21 0,50 ±0,83 0±0 7,20(25%)

Oligochaeta 0,43 ± 0,66 1,18± 1,22 3,53 ±4,37 0,84 ±0,89 0,16 ±0,15 1,83 ± 1,48 1,97 ± 1,95 0,50 ±0,84 0,08 ±0,12 1,55 ±2,18 12,1 (41 %)

Coleoptera imaturo 0,20 ±0,35 0±0 3,57 ± 4,03 0,07 ±0,13 0,19 ±0,34 0,32 ± 0,37 0,05 ± 0,02 0,57 ± 0,88 0,31 ±0,31 0,25 ±0,41 5,54 (19%).

Total do grupo 1,68 2,73 8,76 1,53 1,03 3,86 3,72 3,04 1,04 1,80 29^

Es; Eugenia stipitata-, Be: Bertholletia excelsa; le: Inga eduiis; Tg (2): Theobroma grandiflomm do AS2; Tg (1): Theobroma grandijiorum do AS 1; Bg (F): Bactrís gasipaes para fruto; Bg (P): Bactris gasipaes para
palmito; Eo: Euterpe oleracecr. Cg: Colubrina glanduloso] Vc: Vismia cayennensis.
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Tabela 16. Distribuição da biomassa (g/m^) da macrofauna nos taxa que compõem o grupo dos engenheiros-do-soio coletados em cada
tratamento (espécie), total de todos os tratamentos juntos, e porcentagem em relação ao total geral. Os valores representam a média e o desvio-
padrão da biomassa dos indivíduos coletados de cada ordem e sob cada um dos tratamentos nas três áreas (n=3).

Taxa dos Tratamentos Avaliados Total dos

engenheiros-do-
solo

Es

g/m*
Be

g/m*
le

g/m*
Tg(2)
g/m*

Tg(l)
g/m^

Bg(F)
g/m^

Bg(P)
g/m*

Eo

g/m* g/m*
Vc

g/m*
Taxa

(% do total)

Oligochaeta 0,43 ± 0,66 1,18 ± 1,22 3,53 ± 4,37 0,84 ± 0,89 0,16 ±0,15 1,83 ± 1,48 1,97 ± 1,95 0,50 ± 0,84 0,08 ±0,12 1,55 ±2,18 12,1 (44%)

Hymenoptera/Foimi
cídae

0,85 ± 1,04 0,37 ± 0,32 0,90 ±0,55 0,34 ±0,23 0,40 ±0,45 1,10± 1,10 0,14 ±0,12 0,12 ±0,11 0,12 ±0,09 0,14 ±0,06 4,5 (16 %)

Isoptera 1,81 ±1,42 0,09 ± 0,07 2,32 ±3,62 0,19 ±0,09 0,56 ± 0,74 0,22 ± 0,28 3,12 ±4,16 0,12±0,15 2,20 ± 1,95 0,03 ±0,04 10,7(39%)

TOTAL 3,10 1,64 6,75 1,36 1,12 3,15 5,23 0,74 2,41 1,71 27,2 (100%)

Es: Eugenia síipitata; Be: Beríholletia excelsa-, le: Inga edulis; Tg (2): Theobroma grandiflorum do AS2; Tg {\):Theobroma grandijlorum do ASl; Bg (F): Bactris gasipaes para fruto; Bg (P):
Bactris gasipaes para palmito; Eo: Euterpe oleracea; Cg: Colubrina glandulosa; Vc: Vismia cayennensis.
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4.6 Correlação entre a biomassa dos grupos funcionais da macrofauna e o volume
ig) dos macro-poros do solo

Com o propósito de estudar o grau de correlação entre a biomassa dos principais grupos

funcionais da macrofauna e o volume dos macro-poros do solo nas diferentes camadas
(P . ' .^  (0-5, 5-10, 10-15 cm) do micro-ambiente edáfico das árvores das espécies selecionadas,
^  foram calculadas correlações lineares entre a biomassa de decompositores e
(p engenheiros-do-solo coletados de 0-30 cm de profundidade, e o volume dos macro-

^  poros do solo com diâmetro > 50 pm nas camadas de 0-5, 5-10 e 10-15 cm de

profundidade na área de influência dos tratamentos avaliados.

#

A biomassa dos decompositores coletados de O a 30 cm de profundidade e o volume dos

macro-poros do solo da camada superficial (0-5 cm), foram correlacionados positiva e

significativamente (Spearman; rs=0,742; p<0,05) (Figura 16a). Da mesma forma, houve

^  correlações positivas também com o volume dos macro-poros da segunda (5-10 cm)

0  (Spearman; rs=0,644; p<0,05) (Figura 16b) e da terceira profundidade (10-15 cm)

#  (Spearman; rs=0,711; p<0,05) (Figura 16c). (Dados das análises no Apêndice 14a).

#

®  A biomassa dos engenheiros-do-solo coletada de O a 30 cm de profundidade não
registrou correlações estatisticamente significativas com o volume dos macro-poros do

^  solo da primeira camada (0-5 cm) (Spearman; rs=0,406; p=0,227), e nem com os da
(Sr

segunda (5-10 cm) (Spearman; rs=0,248; p=0,468) e da terceira profundidade (10-15

^  cm) (Spearman; rs=0,418; p=0,213) (Dados das análises no Apêndice 14a).

%

%  A biomassa total (o somatório de todos os grupos), registrou uma correlação positiva e

estatisticamente significativa com o volume dos macro-poros do solo da primeira

profundidade (0-5 cm) (Spearman; rs=0,663; p<0,05) (Figura 17). Embora a biomassa

total não tenha apresentado correlações estatisticamente significativas também com o

volume dos macro-poros do solo das camadas de 5-10 cm (Spearman; rs=0,456;

p=0,172) e 10-15 cm (Spearman; rs=0,584; p=0,066) de profundidade, os valores do "r"

ou nível destas, foi visivelmente mais altos do que os registrados pelos engenheiros-do-

solo, nas mesmas três profundidades (Dados das análises no Apêndice 14a).

m
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Figura 16. Correlação entre a blomassa dos decompositores de 0-30 cm e o volume de
macro-poros do solo de 0-5 cm (a), 5-10 cm (b) e 10-15 cm (c) de profundidade no
micro-ambiente edáfico da área de influência das espécies avaliadas (Spearman, n= 10).
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®  5. DISCUSSÃO

®  S.l A influêacia do tempo de uso em pastagens

0  A produtividade do solo não depende somente de uma quantidade suficiente de

{£) nutrientes, mas também de um sistema poroso adequado nas camadas onde se

®  desenvolvem as raízes das plantas e os processos funcionais do solo. Neste sentido,

Falesi (1976) e Baena (1977), estudando o efeito das pastagens sobre o solo de diversas

áreas de Paragominas, no Pará e no Norte de Mato Grosso, acharam que, com a

formação de pastagens, desde a derruba da floresta e posterior queima, ocorre um

acréscimo no nível da maioria dos nutrientes. Estes se mantêm estáveis por vários anos

^  de atividade pastoril, enquanto que os teores de alumínio (Al) trocáveis, nocivos pela

(ig) ação tóxica e pela fixação de fósforo, foram reduzidos consideravelmente, chegando o

®  Al a ser completamente eliminado da superfície (0-20 cm) do solo. Serrão et aL (1979)

®  em duas diferentes áreas no Brasil, coletaram amostras de um Latossolo que não foi

previamente adubado e estava cultivado com capim colonião (Panicum maximum): os

resultados indicaram que o pH dos solos aumentara de 4,5 para 6 e 7 logo após da

queima, e permaneceram constantes por 13 anos; a toxidade de alumínio foi
m

m
completamente eliminada e os níveis de cálcio e magnésio foram mantidos a níveis

relativamente altos, como também o nitrogênio e a M.O.; os níveis de potássio

permaneceram perto dos níveis críticos, enquanto que a disponibilidade de fósforo

®  diminuiu rapidamente abaixo do nível crítico. Estes dados de solo, entretanto,

contrastam com o rápido declínio da fertilidade natural dos solos observados após o

desmatamento em áreas de floresta onde culturas anuais foram cultivadas no Brasil e no

Peru (Sanchez, 1977).

(0

.0

0

A queda em produtividade das pastagens após alguns anos de uso é atribuída a diversos

fatores, tais como: baixa fertilidade natural dos solos, baixa qualidade das forragens.

0

'0

0
gramíneas inadequadas para a região, pragas e doenças, e sistemas inadequados de

manejo. Conforme Primavesi (1986), a compactação causada por bovinos, pesando em

torno de 400 kg/cabeça, pode ser bastante elevada (3,5 kg/cm^), levando o solo sob

0  pastagem à degradação física (compactação).

Nas três áreas avaliadas (4, 5 e 8 anos), os resultados deste trabalho mostram que após

0  12, 13 e 14 anos de abandono das pastagens, o solo ainda registra a influência do tempo

do uso da área como pastagem sobre o volume dos macro-poros do solo. Sendo
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(D
^  importante esclarecer aqui que o diâmetro de poros utilizado para avaliar este efeito foi

o de poros com diâmetros (0) > 50 jam ou 0,05 mm, O volume dos macro-poros do solo

®  de 0-5 cm de profundidade diminuiu significativamente entre as áreas com o aumento
Q no tempo de uso das áreas como pastagens. Isto indica que a resiliência da macro-

^  porosidade do solo é baixa, e pode levar um tempo considerável (dezenas de anos) para
^  se recuperar ou atingir o equilíbrio (valores originais), após da perturbação. O solo da

segunda camada (5-10 cm), registrou um volume de macro-poros significativamente

maior na área com 4 anos de uso do que o registrado no solo das áreas com 5 e 8 anos

de uso. Na terceira camada (10-15 cm), embora o volume dos macroporos do solo tenha

*© apresentado o mesmo padrão (diminuição), as análises estatísticas não registraram
^  diferenças significativas entre as áreas. Pelos resultados nas três camadas (0-5, 5-10 e
^  10-15 cm), pode-se concluir que a primeira camada (0-5 cm) foi a mais afetada pelo
^  tempo de uso em pastagem, ao esta camada receber diretamente o impacto do trafico

(gj animal (pisoteio), em relação das outras duas camadas mais profundas, como era de se
esperar.

€)

r;

Nas mesmas áreas Corrêa (1989), registrou uma tendência de aumento na resistência do

solo à penetração de 0-10 cm profundidade, pelo aumento no tempo de uso das áreas

como pastagens. Ainda nas mesmas áreas, Mckerrow (1992) avaliou as pastagens ativas

da época {Brachiaria humidicola Rendle), encontrando diferenças significativas na
m

biomassa desta gramínea, em resposta aos diferentes históricos de uso.

0) Para a classificação das diferentes fases da degradação de uma pastagem, alguns autores

(Spain & Gualdrón 1988; Barcellos 1997), utilizam o parâmetro da cobertura do solo

entre outros. Neste cenário, o volume dos macroporos do solo poderia ser empregado

como um dos parâmetros para a determinação de cada um das diferentes fases do

processo da degradação de uma pastagem, como também no processo inverso (a

recuperação).

0)

0,

0)

0

0

5.2 Influência das plantas perenes

O volume dos macroporos do solo sob todos os tratamentos avaliados (as espécies

perenes), registrou uma diminuição esperada com a profundidade do solo; pela pressão

mecânica exercida das camadas de solo mais superficiais sobre as mais profundas. O
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0  solo próximo de B. gasipaes para palmito e /. edulis nas primeiras camadas 0-5 e 5-10

0  cm de profundidade registrou os maiores volumes de macro-poros do solo. No caso de

©  B. gasipaes para palmito, este resultado está relacionado principalmente ao manejo

®  cultural, o corte para o palmito praticado uma vez por ano: na época da coleta do solo,
®  as palmeiras de B. gasipaes tinham 9 anos de idade e sete cortes aplicados para a
©^  colheita de palmito, iniciados a partir do terceiro ano de idade. Neste caso, e após de 9
^  anos de manejo, a mortalidade das raízes causada por este tipo de manejo nas palmeiras

pode favorecer a gênese de macroporos no solo; tanto como, os resíduos do corte

(caules e folhas) deixados sob o solo, por sua rápida decomposição (Silva et al. 2000) e

©  boa qualidade nutricional (Tapia-Coral 1998) para a macrofauna do solo. Este resultado

©  difere dos apresentados por Teixeira (2001), que relatou ter o solo próximo das

®  palmeiras para palmito uma concentração de poros com raio reduzidos (nos intervalos
©

dos micro-poros), originados aparentemente pela pressão exercida sobre o solo pelas
©
^  raízes em desenvolvimento. No entanto, o fator tempo e o número de cortes efetuados

^  entre o trabalho de Teixeira (2001) e o presente trabalho podem estar gerando estas
discrepâncias nos resultados.

m

©  Quanto à espécie /. edulis, existem dois fatores que podem estar favorecendo o maior

©  volume de macro-poros no solo sob a área de influência desta espécie: o primeiro está

^  relacionado com o manejo cultural, já que esta é podada uma vez por ano para adubo
©

verde, influenciando o volume de macroporos no solo, da mesma forma como o corte
©
^  para o palmito em Bactris gassipaes pode estar favorecendo esta propriedade no solo; o

segundo aspecto refere-se à capacidade específica desta espécie, única leguminosa

avaliada entre os tratamentos estudados, para fixar simbioticamente o nitrogênio

0  atmosférico ao solo, através da associação com bactérias do gênero Rhizobium (Catani

'0 et al., 1954). Assim, 1. edulis estaria melhorando as propriedades químicas do solo, para

ela própria e também para os organismos do solo, produzindo assim, um efeito

biológico favorável no solo (Ferraz, 1977), muito importante para a sua fertilidade na

zona da sua rizosfera.

0

0)

0

Na primeira camada de solo (0-5 cm), onde a influência das raízes das espécies pode ser

0  maior, e onde a interação entre os ambientes acima do solo e sob a superfície do solo se

0  relaciona intensamente, a espécie T. grandiflorum nos dois sistemas (ASl e AS2)

registrou o menor volume de macroporos do solo. Influência similar sobre os macro-0
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0  poros "entre" as plantas de T. grandijlorum crescendo em monocultura foi relatada por

0  Teixeira (2001), embora o mesmo autor, comparando "entre" as plantas, e próximo das

0  plantas de T. grandiflorum registrara maior tamanho de macroporos próximo das plantas

desta espécie avaliada do que "entre" as plantas desta mesma espécie. Contudo, no

trabalho de Teixeira (2001), a porosidade total registrada sob T. grandiflorum

experimentou uma pronunciada redução no intervalo dos macro-poros do solo em

relação ao solo da floresta.

0

0

0

(0

0

0  O critério da classificação ecológica das plantas não explica os resultados da

0  macroporosidade e biomassa dos grupos da macrofauna avaliados no solo da área de

0  influência das espécies estudadas (Tabelas 11, 12 e 13): toda vez que duas espécies
plantas pioneiras, tiveram os mais altos (/. edulis: 21.1 cm ) e os mais baixos (F.

cayenennsis: 15,7 cm^) volumes de macroporos no solo; como também, tiveram entre am

m

m

m

m

m

*) 9 *5 O

mais alta (/. edulis: 576 Ind.m e 2635 Ind.m ; 8,8 g.m e 6,8 g.m , respectivamente) e a

mais baixa (F cayenennsis: 107 Ind.m^ e 384 Ind.m^; 1,8 g.m^ e 1,7 g.m^

respectivamente) densidade e biomassa dos grupos decompositores e engenheiros-do-

m  solo. Resultados contrários para ambos parâmetros físicos e biológicos no solo da sua

0  área de influência.

5.3 Macrofauna do solo

#^  Existem poucas informações enfocando a influência das plantas perenes sobre a
densidade e a biomassa dos grupos funcionais da fauna do solo (0-30 cm), que

permitam uma discussão mais ampla dos resultados deste estudo. Alguns autores têm

iK|) estudado a macrofauna da liteira (Tapia-Coral, 1998; Vohland & Schroth, 1999); outros

0  têm relacionado a biomassa e/ou comprimento de algumas ordens e/ou grupos da

macrofauna do solo entre ambientes bem contrastantes, como a pastagem e a floresta

(Barros et ai., 1996; Barros et al., 2001). Trabalhos realizados têm avaliado

especificamente a macrofauna da liteira e relacionados esta tanto às espécies de plantas

perenes quanto à qualidade e quantidade da sua liteira (Tapia-Coral, 1998; Vohland &

Schroth. 1999). Os enfoques do presente trabalho, os grupos funcionais da macrofauna

do solo, também, limitam a discussão dos resultados, pela falta de trabalhos realizados

nesta área de pesquisa.
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^  Neste estudo, a densidade dos grupos funcionais da macrofauna foi muito variável entre

as espécies estudadas, situação análoga e característica de quando se fazem as análises

no nível taxonômico de ordem, na maioria dos trabalhos com fauna do solo. Isto pode
áC\

significar que trabalhos classificando os animais em categorias taxonômicas ao nível de

Ordem ou Família não resultam em informações que contribuam para entender o

funcionamento do micro-ambiente do solo, uma vez que estes trabalhos não consideram

a soma das contribuições das diferentes Ordens, com simular contribuição ecológica,

num mesmo conjunto ou grupo.

o

Nas mesmas áreas do presente trabalho, Tapia-Coral (1998) amostrando a macrofauna

da liteira, encontrou 15 grupos taxonômicos (ao nível de ordem), uma diversidade mais

^  baixa do que a registrada no solo (0-30 cm) sob as espécies perenes avaliadas pelo
€) presente estudo (18 grupos ao nível de ordem). Isto pode indicar processos biológicos

^  mais intensos no solo (0-10 cm) do que na liteira. Já que de 0-5 cm de profundidade
^  concentra-se de 77 a 90% da população de invertebrados do solo (Adis et ai, 1987;

Chauvel et al.^ 1987). Também pode ser importante relacionar algum possível efeito

#  cronológico. Já que em 1998 (época do trabalho de Tapia-Coral), estes sistemas eram

m  mais Jovens. Contudo, é importante indicar que as ordens Araneae, Dermaptera,

Pseudoscorpionida e Blattodea não foram registradas na liteira por Tapia-Coral (1998);

no entanto, a ordem Lepidoptera (larvas), registrada na liteira por Tapia-Coral (1998),

_  não foi registrada no solo (0-30 cm) pelo presente trabalho.
m

m
ipfj A diversidade encontrada pelo presente trabalho foi mais alta do que a registrada por

0^ Leitão et ai. (1998) em capoeiras enriquecidas com leguminosas arbóreas de rápido

0  crescimento no nordeste do Pará; onde foram registrados 15 grupos taxonômicos

amostrando a liteira e o solo de 0-10 cm de profundidade. Os motivos da menor

diversidade apresentada no trabalho de Leitão et al. (1998) podem estar ligados à idade

das capoeiras estudadas (3 anos), em relação às áreas avaliadas pelo presente trabalho

(sistemas com 9 anos de idade); nestes, o efeito favorável da matéria orgânica e das

raízes produzidas pelas espécies plantadas por um período de tempo maior poderia ser

mais visível.

■m

a

Em outras áreas e estudando somente a castanheira-do-brasil em ecossistemas de

pastagens degradadas, Kato (1995) registrou uma diversidade de 18 grupos taxonômicos
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^  durante o período chuvoso (abril) de 0-10 cm de profundidade. Os resultados de Kato

©  (1995) para a castanheira-do-brasil (13 grupos), corroboram as informações

®  apresentadas por Adis et ai, 1987 e Chauvel et ai., 1987 (maior concentração de

®  invertebrados de 0-5 cm de profundidade). O método empregado por Kato (1995) na
coleta de campo foi uma sonda de ferro cilíndrica com 5 cm de diâmetro, utilizando o

método de extração de Berlese-Tullgren modificado (Dantas, 1979), após a coleta de

campo.

®

®

C®

®

O fato de este estudo ter considerado uma única espécie perene de leguminosa, Inga

edulis, e esta ter apresentado uma média nos parâmetros da macrofauna (biomassa de

®  decompositores 8,8 g.m^, engenheiros-do-solo 6.8 g.m^ e biomassa total 106 g.m^), bem

®  superiores às demais espécies, ilustra a capacidade desta leguminosa para associar-se
com um maior número de organismos do solo na sua área de influência. A razão disto

seria a qualidade superior, em termos de nutrientes, da sua liteira, bem como exudados e

raízes produzidas pela mesma espécie; particularmente, a sua capacidade de fixar

#
simbioticamente o nitrogênio do ar, por meio de sua associação com os micro-

m  organismos do solo (Rhizobium), que enriquecem com nitrogênio e outros nutrientes a

#  área de sua rizosfera (Ferraz et ai 1977; Inforzato 1947). No trabalho de Leitão et ai.

^  (1998), sobre o enriquecimento de capoeiras com leguminosas, no Pará, foi também

registrada uma diversidade e densidade de invertebrados mais alta sob I. edulis do que

sob as demais espécies de leguminosas estudadas.

i

'ti

m

A ausência de diferenças significativas na biomassa de engenheiros-do-solo entre os

locais próximos das espécies perenes avaliadas pode estar ligada ao fato dos os cupins e

m

m

-  as formigas (duas ordens componentes deste grupo funcional) estarem distribuídas de

forma agregada no solo ("sociais" com necessidade de viver em colônias) e também os

critérios destes mesmos organismos para localizar, aleatória e/ou seletivamente, o local

(#) da sua colônia.

<•5 Pelos resultados deste trabalho, estudando a influência das plantas perenes sobre a

macroporosidade, e também a densidade e biomassa dos grupos funcionais da

macrofauna do solo (0-30), pode-se dizer que o critério da classificação ecológica das

plantas (Hartshom, 1978; Martinez-Ramos, 1985; Swaine & Whitmore, 1988), utilizada

para estudar a dinâmica, estrutura e composição das populações vegetais não explica
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coerentemente a dinâmica do funcionamento do solo. Os resultados deste trabalho

Q  (Apêndice 14a), registram para duas espécies consideradas pioneiras (/. edulis e V.

€) cayennensis\ duas dinâmicas físicas e biológicas no solo bem diferentes nas suas áreas

®  de influência. Nos parâmetros biológicos, entanto que o solo próximo de 1. edulis
®  registrou as maiores biomassas dos decompositores, engenheiros-do-solo e biomassa
®  total (8 g.m^, 6 g.m^ e 105 g.m^, respectivamente), o solo próximo da V. cayennensis
W  . , , , ,

registrou os menores valores para esta propriedade no solo (2 g.m , 2 g.m e 5 g.m ,

^  respectivamente). Isto indica novamente que a fixação simbiótica do nitrogênio é muito

i) importante para suprir os requerimentos dos organismos do solo, e também para

0  melhorar as propriedades e os processos do solo em geral.

^  A ausência de diferenças significativas na biomassa dos engenheiros-do-solo entre as
€) espécies avaliadas pode estar ligada ao fato dos cupins e as formigas (duas ordens
i)
^  componentes deste grupo funcional) estarem distribuídas de forma concentrada

^  (agregada) no solo (pela sua necessidade de viver em colônias) e também não se
reconhecem muito bem os critérios destes mesmos organismos para localizar, aleatória

ou seletivamente, o local da sua colônia. A biomassa total (somatório de todos os grupos

S  avaliados) foi significativamente maior no solo próximo de /. edulis do que nas demais

espécies avaliadas, provavelmente devido às condições favoráveis para a atividade

biológica no entorno da rizosfera desta espécie, embora as formas imaturas da Ordem

Homóptera, tenham contribuído enormemente para este aumento na biomassa total

m

m

(Tabela 14).

5.4 Correlação entre a biomassa dos grupos funcionais avaliados e o volume dos
macro-poros do solo

m

Os produtos das atividades da fauna sobre as propriedades e processos do solo têm

0) chamado a atenção para a fertilidade biológica do solo, principalmente para a

intensificação e a sustentabilidade da agricultura nos trópicos (programas TSBF

"Biologia e Fertilidade dos Solos Tropicais" e SHIFT "Estudos dos Impactos Humanos

sobre as Florestas e Várzeas do Trópico"). Diante deste cenário, os sistemas

agrossilviculturais sugeridos para recuperar e produzir em áreas degradadas e
m

^  abandonados da Amazônia, (Fernandes et aL, 1995), ainda precisam de maiores
^  informações sobre o papel da fauna na fertilidade e funcionamento do solo nestas áreas.
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jQ Para abrir a discussão sobre a correlação entre a biomassa dos grupos da macrofauna e a

Q  macroporosidade do solo, é importante começar a discutir os métodos empregados neste

o  estudo. A natureza destrutiva dos métodos empregados no local de coleta para cada uma

das variáveis (amostras indeformadas de solo em anéis metálicos para macroporos e

monólitos pelo método TSBF para a macrofauna), não permitem uma avaliação

simultânea das duas variáveis aqui estudadas, no mesmo ponto (local); por isso, foi

^  determinado que seriam avaliados então os micro-ambientes ao redor das árvores da
^  mesma espécie. A natureza destrutiva destes métodos impossibilita também a avaliação

é) contínua, no mesmo local, desta relação ao longo de um período de tempo.

€)

Quanto ao tipo de amostra (amostra com estrutura indeformada do solo em anel

^  metálico), esta contém raízes dentro do anel de diâmetros menores, cuja biomassa não
é)

foi avaliada, e também não consideradas nas análises deste trabalho. As raízes dentro do
0
_  anel podem estar induzindo a dois tipos de erros experimentais: (i) o efeito sazonal
0
^  produzido pela dinâmica de raízes finas (com crescimento e mortalidade in situ mais
^  curto, do que as raízes de diâmetro superior) sobre os maroporos do solo; (ii) o efeito da

#  presença física de raízes dentro da amostra no momento da aplicação do método da

"mesa-de-tensão" no laboratório, que pode alterar (ao reter água), o cálculo da

porosidade no solo avaliado; quer dizer, a água absorvida pelas raízes vivas,

fisiologicamente ativas, pode ser considerada como espaço poroso dentro do solo,

_  quando realmente esta água está sendo alocada dentro das raízes e não na matriz do
0

solo. Estes dois tipos de erros citados podem ser consideraros como erros experimentais,

0^ OU dos métodos empregados.

(f>

Por sua vez, é importante também discutir outras causas da gênese da porosidade no

solo. Esta propriedade física pode ser naturalmente afetada por fatores bióticos (raízes,

macrofauna e matéria orgânica no solo) e abióticos (textura, profundidade e composição

mineralógica do solo) do solo. O leque de fatores afetando a porosidade do solo nos leva

a discutir, no caso deste trabalho, se os valores do "r" estatisticamente não significativos

ou em algum nível próximo e menor a este nas correlações calculadas, podem ou não

ser ecologicamente importantes. A falta de informação sobre este assunto de pesquisa

na área da ecologia do solo dificulta a adoção de um "«/ve/ ecologicamente importante "

para as avaliações do funcionamento do solo.

m

m
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Q  Os parâmetros usados para estudar os efeitos dos invertebrados no solo (densidade e

0  biomassa) podem proporcionar outro tipo de erro experimentai nos estudos desta

©  natureza (correlações entre a biomassa e macroporos do solo) como foi registrado nos

®  resultados do presente trabalho. Na Tabela 16, foi registrada a clara dominância da
biomassa dos cupins e as minhocas sobre a biomassa das formigas, dentro do mesmo

grupo funcional (engenheiros-do-solo). No entanto, simultaneamente a densidade neste

,0 mesmo grupo (engenheiros-do-solo) foi dominada pelos cupins e as formigas (Apêndice

€> 9). Este fato é explicado pelo hábito alimentar geófago das minhocas e o tipo de cupins
€) amostrado e avaliado no presente trabalho (encontrados com conteúdos de solo no

0  estômago). Este fato é importante de ressaltar, já que os três tipos de organismos

©  (cupins, formigas e minhocas), podem possuir "igual capacidade" de modificar a
^  estrutura física do solo.
€)

t)^  Nos trópicos, a relação entre a fauna e a estrutura do solo tem sido estabelecida para
^  alguns taxon, como é o caso dos Oligochaeta, que têm sido relacionados com a
^  porosidade e agregação do solo (Lavelle et al, 1992; Blanchart et ai, 1997). Na

Amazônia, apenas alguns poucos trabalhos relacionam a macrofauna com outras

variáveis no solo (qualidade e quantidade da liteira em SAFs, Tapia-Coral. 1998 e

Vohland & Schroth. 1999), (estrutura do solo, Barros et ai, 1996 e Barros et al., 2001).

Barros et al. (2001), estudou o papel da macrofauna do solo na transformação ou
ê)

reversão da estrutura do solo, categorizando a fauna do solo em grupos

"compactadores" e "descompactadores", que podem estar associados com algum tipo de

ambiente {Pontoscolex corethrurus na pastagem e cupins do gênero Anoplotermes na

floresta). Na pastagem, P. corethrurus demonstrou um efeito negativo (compactante)

sobre a estrutura do solo, enquanto que na floresta a atividade de alguns tipos de cupins

reestruturou a massa compactada de solo da pastagem. Há ainda, o trabalho de Beck &

Gasparotto (2000), relacionando os grupos da macrofauna com diferentes tipos de

ambientes (floresta primária e secundária, e dois tipos de policultivos). Neste caso, foi

^  verificada uma substituição dos "taxa" entre os ambientes avaliados: na floresta
^  primária, os insetos sociais (principalmente cupins) e as minhocas ocorreram em grande

0^ número e biomassa; nos policultivos, os grupos de decompositores (isópodos e

diplópodos) ocorreram com alto número e biomassa. Este fato, a substituição dos taxa

^  principalmente dos considerados de decompositores (isópodos e diplópodos) nos

policultivos, pode ser muito importante, toda vez, que seja demonstrado que estes
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Q  grupos, além de participar na decomposição da liteira, também participam ativamente

Q  na estruturação física do solo, como foi encontrado nos resultados das correlações do

Q  presente estudo.

Q

Q

O

O

o

€>

f)

As correlações positivas registradas pelo presente trabalho, para a biomassa dos

decompositores com o volume dos macro-poros do solo de 0-15 cm de profundidade na

área de influência das espécies avaliadas, modifica o diagrama conceptual de Brussaard

(1998) (Figura 3), o qual indica que as plantas recebem benefícios na estrutura física do

^  solo ao seu redor unicamente pela via dos engenheiros-do-ecossistema, e não pela via

€) dos decompositores, fato registrado pelo presente estudo. Estes resultados podem ser

€) relacionados ao fato destes organismos estarem também relacionados com à qualidade

^  da liteira em termos de macronutrientes, conforme foi relatado por Tapia-Coral. (1998),
nos mesmos locais do presente estudo. Assim, a atividade destes organismos na liteira,

ao longo prazo contribui com a macroporosidade do solo nas camadas mais superficiais,
w

^  por estarem estas verticalmente mais próximas da camada da liteira, onde se concentra a
^  atividade de muitos destes animais e sua principal fonte de C e nutrientes, é a liteira.

No geral, o motivo para estes organismos perturbar a matriz do solo pode estar na sua

necessidade de habitat, proteção, predação, reprodução, hibernação, alimento e/ou

^  produção de alimento, entre outras. A explicação para o grupo de decompositores

^  (Oligochaeta, Isopoda e Diplopoda, principalmente) apresentar-se mais associado com a
^  macroporosidade do solo, neste trabalho, é o fato destes organismos serem mais
0^ desagregados na hora de perturbar a matriz o solo (isto é, com característica de

perturbação individual ou desagregada). Isto, no longo prazo, pode causar efeitos

0) menos agregados e mais homogêneos sobre as primeiras camadas do solo do que a dos

organismos com caraterísticas de perturbação agregada sobre a matriz do solo (Isoptera

e Himenoptera/Formicidae). Um exemplo do nível desta agregação dos Isopteras é

relatado por Noirot (1970), que, num único decímetro cúbico de cupinzeiro, foi

encontrado mais de dez espécies de cupins {Cubitermes sp.). Em outro estudo, Miller

^  (1991) também encontrou que muitas das espécies da ordem Isoptera, que se alimentam

^  no solo, ocorrem dentro de um mesmo cupinzeiro como inquilinos de outros cupins. No

entanto, os Isopoda e Diplopoda, embora sejam encontrados freqüentemente agregados

na superfície do solo para decompor a matéria orgânica disponível sobre o solo,

parecem usar {perturbar) individualmente a matriz do solo por necessidades específicas

m

m
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^  de reprodução (conforme observações de campo vistas durante as coletas do presente

Q  trabalho). Levando-se em conta que a abundância destes dois grupos taxonômicos

^  (ordem) nos SAFs (Tapia-Coral et ai, 1999; Beck & Gasparotto, 2000; Vohland &

^  Schroth, 1999) e sua aparente capacidade de cavar e misturar o solo, pode-se inferir que,

®  na verdade, estes grupos de invertebrados, até agora classificados como decompositores,
O

esteja atuando também como engenheiros-do-solo, ajudando à estruturar fisicamente as

0  primeiras camadas do solo nos SAFs.

O

€) Nas correlações deste trabalho, I. edulis foi a única espécie ieguminosa entre os

€) tratamentos avaliados. O solo sob esta espécie registrou valores de biomassa, nos grupos

^  funcionais avaliados, bem mais altos do que a das demais espécies avaliadas, bem como
_  volumes de macroporos no solo também altos (Apêndice 14a). O fato de aumentar

simultaneamente a biomassa dos diferentes grupos avaliados (decompositores,

engenheiros-do-solo) e o volume dos macroporos do solo, explica os efeitos simultâneos

desta espécie sobre ambas as propriedades do solo. Estes efeitos simultâneos sobre os

H) parâmetros do solo medidos, recomendam a espécie I. edulis como uma espécie

altamente desejável para o uso em SAFs e/ou outras práticas de consorcio agrícola ou

recuperação das áreas degradadas na Amazônia. Por se tratar de uma espécie nativa de

rápido crescimento, que parece suportar bem podas sucessivas, esta espécie pode ser

uma boa alternativa para ser plantada como cerca-viva ou adubo verde (cortes

periódicos para fornecimento de material em SAFs), especialmente na sua fase inicial

de instalação de SAFs, ou em outros tipos de sistemas.

m

m

0)

0)

m

m

m
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1. o volume dos macroporos do solo de 0-5 cm de profimdidade diminuiu

Q

Qi 6. CONCLUSÕES

^  significativamente com o tempo de uso das áreas como pastagens (4, 5 e 8 anos);
^  indicando, uma resiliência baixa nos macroporos do solo (por precisar de décadas

®  para se recuperar), após dos diferentes níveis de uso em pastagens, principalmente

®  na primeira camada de solo (0-5 cm), afetada diretamente pelo trafico animal.

^  2. Os tratamentos sob B. gasipaes para palmito, B. excelsa e /. edulis produziram
^  aumentos significativos no volume dos macroporos do solo (0-15 cm de

^  profundidade), em relação a C. glandulosa, T. grandiflorum, E. stipitata e V.

cayennensis, onde foram registrados os menores volumes de macroporos. O manejo

^  cultural em B. gasipaes para palmito também aumentou o volume dos macroporos
II)

^  do solo de 0-15 cm de profundidade em relação a B. gasipaes para fruto.

m

^  3. O tratamento sob B. gasipaes (para íhito e palmito), produziu aumentos na densidade
A

e biomassa dos grupos avaliados (decompositores e engenheiros-do-solo); enquanto,
(Sr» . .
^  I. edulis além produzir, aumentos na densidade e biomassa destes mesmos grupos,
^  também, produziu aumentos na diversidade de grupos taxonômicos. Portanto, as

í) espécies /. edulis e B. gasipaes foram as que produziram os resultados m2ds

favoráveis à presença da macrofauna no solo.

4. A biomassa de decompositores foi correlacionada positiva e significativamente com

(p) o volume dos macro-poros do solo (0-15 cm de profundidade), e a biomassa total da

macrofauna foi correlacionada positiva e significativamente com a camada

superficial do solo (0-5 cm). Conclui-se, portanto, que os macro-invertebrados do

solo ao longo prazo, estão contribuindo para a gênese dos macroporos do solo, na

área de influência das espécies perenes avaliadas.

íP)
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o K. X oxxr^ xxoxx O. .X X nxxoxxoxx .0. X X o X X Qi ▼
o Cupaaçü (Theobroma grandijlorum) - (6 X 6m)
X Açai (Euterpe oleraceae)
D Pupunha {Bactris gasipaes) para ftuto - (6 x 2m)
G Pupunha para palmito
♦ Capoeirüo {Colombrína glandulosa)

Apêndice 1; Croqui do Sistema Agrossilvicultural 1 (ASl). Adaptado Souza. (1995).
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♦ Acerola {Malphigia emarginaía)
□ Castanha i^BerthoUetia excelsa)
O Cupxiaçu (Theobrotna grandlflorum)
♦ Ingá {Jnga edulis)
♦ MaiTiSo {Caricu papayd)

• Mogno {JSwietenia macrophyUa)
A Jenipapo (,Genipa americatui)
•O- Teca (,Tectona grandis)
+ Araçà'boi (^Eugenia x/ipitatti i

Linha dc maracujá (,í'uxx{/tinn r</tt/tx)

Apêndice 2: Croqui do Sistema Agrossllvicultural 2 (AS2). Adaptado Souza. (1995).
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Apêndice 3a. Análises de variância do volume dos macro-poros do solo, avaliando a
influência do tempo de uso em pastagem e o de plantas perenes (0-5 cm de
profundidade).

Análises de Variâncias

Fonte de variação Suma de Quadrado df Médias Quadradas F P
Espécies 190,419 9 21,158 5,027 0,000
Bloco 189,778 2 94,889 22,545 0,000
Espécies X Bloco 184,390 18 10,244 2,434 0,005
Erro 252,535 60 4,209

Apêndice 3b. Análises de comparação múltipla (Tukey HSD) das médias no volume
dos macro-poros do solo sob as espécies avaliadas (0-5 cm de profundidade).

Be Bg(F) Bg(P) Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc

Be 1,000

Bg(F) 0,584 1,000

Bg(P) 1,000 0,264 1,000

Cg 0,073 0,982 0,018 1,000
Eo 0,315 1,000 0,108 1,000 1,000
Es 0,153 0,998 0,043 1,000 1,000 1,000
le 1,000 0,626 1,000 0,086 0,351 0,175 1,000
Tgl 0,201 1,000 0,060 1,000 1,000 1,000 0,227 1,000
Tg2 0,003 0,474 0,001 0,985 0,752 0,923 0,004 0,876 1,000
Vc 0,111 0,994 0,029 1,000 1,000 1,000 0,128 1,000 0,960 1,000

Apêndice 3c. Análises de comparação múltipla (Tukey HSD) das médias no volume
dos macro-poros do solo sob as áreas com diferentes tempos de uso em pastagens (0-5
cm de profundidade).

4 anos 5 anos 8 anos
4 anos 1,000
5 anos 0,003 1,000
8 anos 0,000 0,005 1,000
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Apêndice 4a. Análises de variâneia do volume dos macro-poros do solo, avaliando a
Influência do tempo de uso em pastagem e o de plantas perenes (S-IO cm de
profundidade).

Análises de Varíâncías

Fonte de variação Suma de Quadrado df Médias Quadradas F P
Espécies 111,382 9 12,376 4,431 0,000
Bloco 95,740 2 47,870 17,139 0,000
Espécies X Bloco 104,041 18 5,780 2,069 0,019
Erro 167,586 60 2,793

Apêndice 4b. Análises de comparação múltipla (Tukey HSD) das médias no volume
dos macro-poros do solo sob as espécies avaliadas (5-10 cm de profundidade).

Be Bg(F) Bg(P) Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc

Be 1,000
Bg(F) 0,828 1,000
Bg(P) 1,000 0,707 1,000

Cg 0,579 1,000 0,439 1,000
Eo 0,909 1,000 0,817 1,000 1,000
Es 0,005 0,305 0,002 0,558 0,214 1,000
le 1,000 0,993 0,997 0,933 0,999 0,034 1,000

Tgl 0,591 1,000 0,450 1,000 1,000 0,546 0,937 1,000
Tg2 0,006 0,340 0,003 0,600 0,242 1,000 0,040 0,589 1,000
Vc 0,192 0,985 0,121 1,000 0,956 0,927 0,571 0,999 0,944 1,000

Apêndice 4c. Análises de comparação múltipla (Tukey HSD) das médias no volume
dos macro-poros do solo sob as áreas com diferentes tempos de uso em pastagens (5-10
cm de profundidade).

4 anos 5 anos 8 anos

4 anos

5 anos

8 anos

1,000

0,000

0,000
1,000

0,779 1,000
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Fonte de variação Suma de Quadrado df Médias Quadradas F p
Espécies 71,261 9 7,918 3,162 0,003
Bloco 15,985 2 7,993 3,192 0,048
Espécies X Bloco 80,234 18 4,457 1,780 0,050
Erro 150,227 60 2,504
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0  Apêndice 5a. Análises de variância do volume dos macro-poros do solo, avaliando a
^  influência do tempo de uso em pastagem e o de plantas perenes (10-15 cm de
^  profundidade).
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C  Apêndice 5c. Análises de comparação mYiltipla (Tukey HSD) das médias no volume
dos macro-poros do solo sob as áreas com diferentes tempos de uso em pastagens (10-
15 cm de profundidade).

Be Bg(F) Bg(P) Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc

Be 1,000

Bg(F) 0,863 1,000

Bg(P) 1,000 0,837 1,000

Cg 0,273 0,993 0,246 1,000
Eo 0,496 1,000 0,460 1,000 1,000
Es 0,019 0,546 0,016 0,982 0,893 1,000
le 0,959 1,000 0,947 0,955 0,996 0,353 1,000
Tgl 0,206 0,981 0,184 1,000 1,000 0,993 0,915 1,000
Tg2 0,062 0,820 0,054 1,000 0,988 1,000 0,638 1,000 1,000
Vc 0,232 0,988 0,214 1,000 1,000 0,989 0,937 1,000 1,000 1,00

^

0

 4 anos 5 anos 8 anos
C) 4 anos 1,000

5 anos 0,109 1,000
8 anos 0,063 0,966 1,000
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Apêndice 6a. Análises de varlância do volume dos macro-poros do solo do conjunto
das três profundidades (somatório de 0-15 cm), avaliando a influência do tempo de uso
em pastagem e o das plantas perenes.

Análises de Variâncias

Fonte de variação Suma de Quadrado df Médias Quadradas F P
Espécies 1012,800 9 112,533 6,359 0,000
Bloco 730,051 2 365,026 20,628 0,000
Espécies X Bloco 711,232 18 39,513 2,233 0,011
Erro 1061,726 60 17,695

Apêndice 6b. Análises de comparação múltipla (Tukey HSD) das médias do volume
dos macro-poros do solo do conjunto das três profundidades (somatório de 0-15 cm),

Es Bg(F) Bg(P) Be Cg Eo le Tgl Tg2 Vc

Es 1,000
Bg(F) 0,499 1,000

Bg(P) 0,001 0,249 1,000
Be 0,002 0,454 1,000 1,000

Cg 0,984 0,986 0,018 0,049 1,000
Eo 0,735 1,000 0,117 0,250 0,999 1,000
le 0,021 0,905 0,980 0,999 0,278 0,725 1,000
Tgl 0,960 0,996 0,029 0,076 1,000 1,000 0,371 1,000
Tg2 1,000 0,220 0,000 0,000 0,853 0,412 0,005 0,765 1,000
Vc 0,997 0,954 0,010 0,028 ^ 1,000 0,995 0,183 1,000 0,933 1,000

Apêndice 6c. Análises de comparação múltipla (Tukey HSD) das médias do volume
dos macro-poros do solo do conjunto das três profundidades (somatório de 0-15 cm) sob
as três áreas avaliadas (4, 5 e 8 anos de uso em pastagens).

4 anos 5 anos 8 anos
4 anos 1,000

5 anos 0,000 1,000
8 anos 0,000 0,135 1,000
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Apêndice 7a. Valores do volume dos macro-poros do solo (0-5 cm) sob as espécies
(Tratamentos) avaliadas e nas três áreas com diferente histórico de uso em pastagens.
Valores com letras diferentes indicam diferenças significativas ao nível de 1% (P<0,01)
entre os tratamentos.

TU Na Be BgF BgP Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc Média
anos n por TU.
4 1 2 13,4 14,4 15,5 10,3 7,3 14,6 13,7 9,9 15,2 12,3
4 2 2 10,9 18,4 15,3 7,6 7,5 11,8 11,0 12,3 7,4 12,7
4 3 2 14,8 10,8 13,0 9,9 8,7 10,7 16,4 14,6 8,4 12,5 12,0± 2.9a

5 4 2 12,1 9,7 14,2 7,2 11,5 6,3 16,0 6,6 7,2 9,5
5 5 2 14,9 11,2 13,6 11,1 10,6 9,8 11,5 8,2 6,9 9,0
5 6 2 15.7 6,5 13,9 10,4 9,3 7,6 11.9 9,4 7,3 6,4 10,2±2.9b

8 7 2 7,8 8,4 9.8 10,5 14,4 6.1 6.7 8,6 6,3 7,7
8 8 2 7,6 5,4 8,2 6,6 10,8 9,2 10,1 8,2 5,4 6,8
8 9 2 12,7 6,8 10,3 8,4 7,8 8,7 11,6 8,0 8,5 6,7 8,5 ± 2.1C

Média 12a 10,2 13a 9,1b 9,8 9,4b 12a 9,5 8,1b 9.3
Sp ± 3,0 ± 4,1 ± 2,6 ± 1,7 ± 2,3 ± 2,7 ± 3.0 ± 2,5 ± 2,9 ± 2,6

T.U : Tempo de uso em pastagens; n: árvores amostradas; Na: número de sub-amostras por árvore; Sp: Espécie.

Apêndice 7b. Valores do volume dos macro-poros do solo (5-10 cm) sob as espécies
(Tratamentos) avaliadas e nas três áreas com diferente histórico de uso em pastagens.
T.U Na Be BgF BgP Cg Eo Es le Tgl Tg2 Vc Média
anos n por TU.
4 1 2 10,6 9,3 12,7 6,9 6,1 3,9 7,4 3,1 2,4 4,3
4 2 2 6,8 11,0 11,0 4,1 6,9 3,8 6,3 7,9 1,6 7,2
4 3 2 9,7 5,9 5,7 6,0 3,6 3,8 7,8 4,5 6,2 6,8 6,4 ±2.7 a

5 4 2 2,3 6,7 5,7 5,9 3,7 1.1 5,4 4,8 2,1 5,5
5 5 2 6,3 1,5 5.3 4.0 8.7 1,2 4,7 6,0 3,0 3,8
5 6 2 8,3 2,5 6,0 6,1 5,7 2,3 4,1 5,7 1.3 2,9 4,4 ±2.1 b

8 7 2 5,3 2,7 4,3 3,3 6,1 4,0 4,5 3,4 4,3 2,7
8 8 2 3,9 2,4 3,9 2,9 2,5 3,7 7,0 5,7 3,6 2,6
8 9 2 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7 5,3 6,0 2,6 4,8 2,9 4,1 ± 1.2 b

Média 6,4a 5,2 6,6a 4,8 5,3 . 3,2b 5,9a 4,9 3,3b 4,3
Sp ± 2,7 ± 3.3 ± 3.1 ± 1.4 ± 1,9 ± 1.4 ± 1.3 ± 1,7 ± 1,6 ± 1,8

Símbolos como no apêndice 6a

Apêndice 7c. Valores do volume dos macro-poros do solo (10-15 cm) sob as espécies
(Tratamentos) avaliadas e nas tres areas com diferente histórico de uso em pastagens.
T.U Na Be BgF BgP Cg Eq Es le Tgl Tg2 Vc Média
anos n

• por TU.
4 1 2 5,7 6,4 9,6 1,0 1,8 1,6 3,9 0,4 0,5 2,6
4 2 2 4,0 8,1 7,4 2,2 0,6 0,8 3,5 2,3 0,4 1,8
4 3 2 8,6 1,1 0,6 3,2 1,8 0,6 4,8 2,8 2,8 4,0 3,2 ± 2.6 a

5 4 2 1,5 3,4 5,0 1,4 1,7 0,8 1,6 0,6 1,1 2,9
5 5 2 2,7 1,1 3,9 1,6 5,7 0,1 2,4 0,5 1,9 1,9
5 6 2 6,3 1,2 3,4 3,1 4,5 0,5 2,6 4,1 0,6 1,7 2,3 ±1.6 a

8 7 2 2,4 1,5 3,9 1,7 1,4 2,4 1,8 2,5 3,4 0,8
8 8 2 1,2 1,1 2,1 2,5 2,4 2,8 4,4 2,7 2,5 1,0
8 9 2 3,8 1,8 0,7 2,5 2,0 2,2 2,8 2,4 1,6 2,3 2,2 ± 0.9 a

Média 4,0a 2,9 4,1a 2.1 2,4 1,3b 3,1 2,0 1,6 2,1
Sp ±2,4 ±2.6 ±3,0 ±0,8 ± 1.6 ± 1,0 ±1,1 ±1.2 ± 1.1 ±1.0

Símbolos como no apêndice 6a
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Apêndice 8. Densidade (Ind.m^) da macrofauna dos taxa que compõem o grupo dos decompositores coletados em cada tratamento (espécies), o respectivo
total para todas as espécies juntas, e a porcentagem dos taxa em relação ao total geral. Os valores representam a média e o desvio-padrão da biomassa dos
indivíduos coletados de cada ordem, nas três profundidades (0-30 cm) sem a liteira e sob cada um dos tratamentos nas três áreas (n=3).

Tratamentos Avaliados Total dos

Taxados

decompositores
Es

Ind.m^
Be

Ind.m^
le

lnd.m'
Tg(2)
Ind.m^

Tg(I)
Ind.m'

Bg (F)
Ind.m^

Bg(P)
Ind.m'

Eo

Ind.m^
Cg

Ind.m^
Vc

Ind.m^
Taxa

(% do total)
Diplopoda 48 ±69 101 ±82 144 ±209 10±9 74 ±64 144 ±89 149±166 32± 16 53 ±67 5±9 763 (25 %)

Diptera imatuFo * 53 ±92 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 5±9 0±0 59 (2 %)

Isopoda 42± 18 160 ±235 128 ±73 10±9 21±I8 352 ± 450 144± 181 165±186 27 ±9 0±0 1051 (35 %)

Oljgochaeta 64 ± 16 64 ±48 181 ±91 117 ±64 53 ±24 58± 18 74 ±24 170±217 26 ±33 69±9 880 (29 %)

Coleoptera imaturo* 10± 18 0±0 64 ±57 5±9 16±16 21 ±24 37 ±24 42 ±40 48 ±32 11 ±9 256 (9%)

TOTAL 217 325 517 142 164 575 404 409 159 85 3009(100%)

Es: Eugenia stipitata\ Be: BerthoUetia excelsa-, le: Inga edulis; Tg (2): Theobroma grandijlorum do AS2; Tg {ly.Theobroma grandijiorum do AS 1; Bg (F): Bactrisgasipaes para fhito; Bg (P): Bactrís gasipaes para
palmito; Eo: Euterpe oleracea; Cg: Colubrina glandulosa-, Vc: Vismia cayennensis. *
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Apêndice 9. Densidade (Ind.m^) da macrofauna nos taxa que compõem o grupo dos engenheiros-do-solo coletados em cada tratamento (espécies), o
respectivo total para todas as espécies juntas, e a porcentagem dos taxa em relação ao total geral. Os valores representam a média e o desvio-padrão do número
de indivíduos coletados de cada ordem, nas três profundidades (0-30 cm) sem a liteira e sob cada um dos tratamentos nas três áreas (n=3).

Taxa dos

engenheíros-do-
solo

Es
Ind.

Be

Ind.

le

ind.

Tg(2)
Ind.

Tratamentos

Tg(l)
Ind.

Avaliados

Bg(F)
Ind. m'

Bg(P)
Ind. m'

Eo

Ind.

Cg
Ind. m'

Vc

Ind.

Total dos

Taxa

(% do total)

Oligochaeta 64 ± 16 64 ±28 181 ±91 117±65 53 ±24 59± 18 75 ±24 171 ±218 27 ±33 .69 ±9 880 (6 %)

Hymenoptera/Formi
cidae

576 ± 320 677 ±462 880 ± 735 640±154 347 ±151 2325 ± 2431 251±145 245±136 320 ± 333 267±170 6528 (44 %)

Isoptera 1925 ± 1612 101 ±88 1573 ±2105 395 ± 98 389 ±407 197± 171 2021 ±2014 85 ±24 613 ±573 48 ±42 7349 (49 %)

TOTAL 2565 842 2635 1152 789 2581 2347 501 960 384 14757 (100%)
Es. Eugenia stipitata, Be. BenhoUetia excelsa\ lei Ingo edulis', Tg (2): Theobroma grandiflorum do AS2; Tg (1): Theobroma grandijlorum do AS 1; Bg (F): Bactris gasipaes para fruto*, Bg (P): Bactrís gasipaes para
palmito; Eo; Euterpe oleracea\ Cg: Colubrina glanduIosa\ Vc: Vismia cayennensis.
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Apêndice 10. Análises não-paramétricas (Kruskal-Wailis), utilizadas para verificar
diferenças significativas na densidade dos decompositores entre os tratamentos
avaliados.

Group N Missing
BgF 3  0

BgP 3  0

Cg 3  0

Eo 3  0

TI 3  0

Be 3  0

Es 3  0

le 3  0

T2 3  0

Vc 3  0

Group Median 25% 75%
Be 240.000 180.000 492.000
Bg(F) 544.000 232.000 928.000
Bg(P) 560.000 212.000 560.000

Cg 176.000 92.000 224.000
Eo 240.000 144.000 720.000
Es 144.000 120.000 336.000
le 544.000 376.000 652.000
Tgl 192.000 96.000 228.000
Tg2 160.000 112.000 172.000
Vc 96.000 72.000 96.000

H= 12.394 com 9 GL. (P = 0.192)

As diferenças entre os tratamentos não foram significativas (P = 0.192)
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Apêndice 11. Análises não paramétricas (Kruskai-Wallis), utilizadas para verificar
diferenças significativas na densidade dos engenheiros-do-so!o entre os tratamentos
avaliados.

Group N Missing
BgP 3  0

BgP 3  0

Cg 3  0

Eo 3  0

TI 3  0

Be 3  0

Es 3  0

le 3  0

T2 3  0

Vc 3  0

Group Median 25% 75%
BgF 2064.000 828.000 4464.000
BgP 2208.000 948.000 3780.000
Cg 1312.000 448.000 1384.000
Eo 368.000 284.000 752.000
TI 528.000 516.000 1128.000
Be 496.000 448.000 1324.000
Es 3600.000 1164.000 3708.000
le 2464.000 1312.000 4000.000
T2 1088.000 1064.000 1256.000
Vc 304.000 280.000 508.000

H = 10.992 com 9 G L. (P = 0.276)

As diferenças entre os tratamentos não foram significativas (P = 0.276)
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Apêndice 12. Análises não-paramétricas (Kruskal-Wallis), utilizadas para verificar
diferenças significativas na biomassa dos decompositores entre os tratamentos
avaliados.

Group N Missing
BgF 3 0

BgP 3 0

Cg 3 0

Eo 3 0

Tgl 3 0

Be 3 0

Es 3 0

le 3 0

Tg2 3 0

Vc 3 0

Group Median 25% 75%

BgF 3.730 3.130 4.638

BgP 4.220 2.405 4.918

Cg 0.990 0.765 1.365

Eo 1.680 0.795 5.670

Tgl 1.270 0.775 1.315

Be 2.890 1.960 3.483
Es 1.400 1.377 2.120

le 10.440 6.562 10.605
Tg2 1.410 1.380 1.808

Vc 1.200 0.412 3.360

H - 18.206 with 9 degrees of freedom. (P = 0.033)

Após esta análise, foi aplicado o teste não paramétrico de comparação múltipla
{Studenl-Newman-Keul), o qual não mostrou diferenças entre os tratamentos (p<0,05).

Comparison Diff of Ranks p q P<0.05
levsTgl 68.000 10 4.460 No
levsCg 64.000 9 4.655 NoTestNeeded
le vs Vc 56.000 8 4.572 No Test Needed
le vs Es 47.500 7 4.420 No Test Needed
IevsTg2 47.500 6 5.137 NoTestNeeded
le vs Eo 41.000 5 5.293 No Test Needed
le vs Be 32.000 4 5.124 No Test Needed
levsBgP 20.000 3 4.216 NoTestNeeded
le vs BgF 19.000 2 5.864 No Test Needed
BgF vs Tgl 49.000 9 3.564 No Test Needed
BgF vs Cg 45.000 8 3.674 No Test Needed
BgF vs Vc 37.000 7 3.443 No Test Needed
BgFvsEs 28.500 6 3.082 NoTestNeeded
BgFvsTg2 28.500 5 3.679 NoTestNeeded
BgF vs Eo 22.000 4 3.523 No Test Needed
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Continuação pg 77.

Comparison Diff of Ranks P q P<0.05

BgF vs Eo 22.000 4 3.523 No Test Needed

BgF vs Be 13.000 3 2.741 No Test Needed
BgF vs BgP 1.000 2 0.309 No Test Needed
BgP vs Tgl 48.000 8 3.919 No Test Needed
BgP vs Cg 44.000 7 4.094 No Test Needed
BgP vs Vc 36.000 6 3.893 No Test Needed
BgP vs Es 27.500 5 3.550 No Test Needed
BgP vs Tg2 27.500 4 4.404 No Test Needed
BgP vs Eo 21.000 3 4.427 No Test Needed
BgP vs Be 12.000 2 3.703 No Test Needed
Be vs Tgl 36.000 7 3.350 No Test Needed
Be vs Cg 32.000 6 3.461 No Test Needed
Be vs Vc 24.000 5 3.098 No Test Needed
Be vs Es 15.500 4 2.482 No Test Needed
Be vs Tg2 15.500 3 3.268 No Test Needed
Be vs Eo 9.000 2 2.777 No Test Needed
Eo vs Tgl 27.000 6 2.920 No Test Needed
Eo vs Cg 23.000 5 2.969 No Test Needed
Eo vs Vc 15.000 4 2.402 No Test Needed
Eo vs Es 6.500 3 1.370 No Test Needed
Eo vs Tg2 6.500 2 2.006 No Test Needed
Tg2 vsTgl 20.500 5 2.647 No Test Needed
Tg2 vs Cg 16.500 4 2.642 No Test Needed
Tg2 vs Vc 8.500 3 1.792 No Test Needed
Tg2 vs Es 0.000 2 0.000 No Test Needed
Es vs Tgl 20.500 4 3.283 No Test Needed
Es vs Cg 16.500 3 3.479 No Test Needed
Es vs Vc 8.500 2 2.623 No Test Needed
Vc vs Tgl 12.000 3 2.530 No Test Needed
Vc vs Cg 8.000 2 2.469 No Test Needed
Cg vsTgl 4.000 2 1.234 No Test Needed
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4)

4)
Q  Apêndice 13. Análises nâo-paramétricas (Kruskal-Wallis), utilizadas para verificar
/ diferenças significativas na biomassa dos engenheiros-do-solo entre os tratamentos

avaliados.

Q
Group N Missing
BgF 3 O
BgP 3 O
Cg 3 O
Eo 3 O

Tgl 3 O
Be 3 O

Es 3 O

le 3 O

Tg2 3 O
Vc 3 O

Group Median 25% 75%

BgF 2.110 1.577 4.983

BgP 2.080 1.728 9.535

Cg 3.110 0.897 3.748

Eo 0.410 0.140 1.415

Tgl 0.590 0.373 1.985

Be 1.450 0.948 2.373

Es 2.890 1.803 4.450

le 7.530 4.732 8.580

Tg2 0.990 0.892 1.935

Vc 0.680 0.320 3.358

H = 11.804 com 9 G L. (P = 0.225)

Não há diferença estatisticamente significativa (P = 0.225)
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C

C  Apêndice 14a. Resumo de valores das correlações lineares simples (Spearman) entre o
^  volume de macro-poros do solo de 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm de profundidade e a

biomassa dos grupos funcionais avaliados.

Vma. 0-S cm Vma. S-10 cm Vma. 10-lS cm

(cm') (cm') (cm')

M5 4^03
3,22 1,31
3,27 1,64

6,61 4,07
5,16 2,87
5,31 2,42
4.85 2,14
4.86 2,03
4,31 2 09

„  = Valores não considerados como Oultyers, por influenciar da mesma forma as diferentes biomassas; Vma: volume demacroporos do solo; Be: Bertholletia excelsa-, Es.Eugenia stipitata, Tg2: Theobroma grandiflorum do AS2; le: Inga edulir BgP-
i  ̂̂ '^"■tsgasipaes para palmito; BgF: Bactris gasipaes para fruto; Eo: Euterpe oleracea\ Cg: Colubrina g!andulosa\ Tgl: Theobromagrandijiorum do AS 1; Vc: Vismia cayennensis.
\

^  Apêndice 14b. Resultados das correlações lineares simples (Spearman) avaliadas entre
a biomassa dos grupos estudados e o volume dos macro-poros do solo de 0-5 cm, 5-10

%  cm, 10-15 cm de profundidade sem os valores registrados no solo de Inga edulis.
%

/  •• Biomassa Biomassa Biomassa
Tratamentos decompositores engenheiros-do-solo total

r ' Avaliados (g/m') (g/m') (g/m')
Be 2,73 1,64 4,70
Es 1,68 3,10 5,40

^82 1,53 1,36 3,00

% BgP 3,72 5,23 9,40
BgF 3,86 3,15 8,30
Eo 3,04 0,74 4,30
Cg 1,04 2,41 4,00
Tgl 1,03 1,12 2,40
Vc 1,80 1,71 4,70

«ii

Profundidade
(cm)

n Decompositores
r  D

Biomassa
Engenheiros-do-solo

r  D

Total
r  p

0-5 9 0,717 0,025 0,300 0,407 0,628 0,058

5-10 9 0,600 0,077 0,083 0,809 0,343 0,331

10-15 9 0,717 0,025 0,317 0,381 0,519 0,138
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