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Os invertebrados do solo são componentes importantes de ecossistemas nativos,

sensíveis a mudanças do habitat e facilmente coletados (Bromham, et aI. 1999). A Reserva

Florestal Adolpho Ducke é cortada por um platô central que a divide em duas bacias

hidrográficas Leste e Oeste, representando diferentes tipos de habitat. Foi instalado um

delineamento experimental contendo nove trilhas na direção Norte-Sul e Leste-Oeste,

totalizando uma grade de 64 km''. Realizamos as coletas em 24 parcelas de 250 m x 5 m,

espaçadas 1 km entre si no sentido Leste-Oeste. Em cada parcela, coletamos quatro sub-

amostras a cada 12,5 m, resultando amostras, retiradas com sonda metálica de 3,5 em x 3,5

em, introduzida até 5 em de profundidade no solo. A mesofauna foi extraída pelo método de

Berlese- Tullgreen. Investigamos a densidade e a distribuição da mesofauna entre as duas

bacias e a relação dos efeitos da topografia (altitude e inclinação), quantidade de serapilheira

das amostras e das parcelas, porcentagem de argila, porcentagem de carbono, teor de ferro,

teor de alumínio e pH (H20) do solo na reserva. Classificamos os invertebrados em nível

taxonômico de Ordem ou Família e em grupos funcionais de hábito alimentar similar (guildas

de decompositores, predadores, herbívoros e outros). Encontramos um total de 3.288

indivíduos distribuídos em 31 grupos funcionais. Optamos por estudar os Acari e Collembola

porque são mais abundantes, com 59 % do total dos invertebrados das amostras.

Transformamos os dados de densidade total em log (x+ 1) para normalizar a variância, No

estudo dos fatores ambientais entre as duas bacias da reserva, utilizamos o Test-t que indicou

diferenças entre as médias de altitudes (P = 0,016), taxa de carbono (P = 0,002) e taxa de

alumínio (P = 0,039), que foram mais altas na bacia Oeste (Tabela 01). Para verificar a

variação da densidade desses grupos entre as bacias, a análise de variância (One-way

ANOV A) registrou maior densidade de ácaros e colêmbolos na bacia Oeste. Nos estudos das

relações da fauna com as variáveis ambientais (topografia, serapilheira e nutrientes do solo),

analisamos primeiramente todas as variáveis independentes, através de correlação de Pearson

com opção de Bonferroni, evitando que as variáveis independentes que eram correlacionadas

fossem incluídas no mesmo modelo de regressão. Utilizamos modelos de regressão múltipla,

para avaliar quais variáveis independentes que mais contribuíram para explicar a densidade e
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a distribuição desses grupos. Registramos uma relação positiva entre a altitude, o pH(H20), a

serapilheira das amostras e a porcentagem de argila com a densidade de Acari Oribatida. A

densidade de Acari não Oribatida aumentou com o aumento da porcentagem de argila.

Observamos uma relação significativa positiva entre a serapilheira das amostras, a

porcentagem de carbono, a taxa de alumínio, a altitude e a porcentagem de argila com

densidade de Collembola. Portanto, os grupos decompositores (Acari Oribatida e Collembola)

tendem a aumentar quando a porcentagem de argila, altitude e quantidade da serapilheira das

amostras aumentam, variáveis essas que estão associadas à matéria orgânica. Os Acari não

Oribatida, grupo composto em sua maioria por predadores, possuem a capacidade de se

loco mover com facilidade em busca de alimento, assim não são muito limitados por fatores ou

propriedades de ambientes. Portanto, a variável que melhor contribuiu para explicar a

distribuição dos três grupos foi a porcentagem de argila (Fig.1).

Segundo Hõfer et ai (2001), a fauna do solo depende da quantidade e da qualidade da

liteira e das condições microclimáticas do habitat específico. O nosso estudo demonstra

exatamente isso, que os invertebrados comportam-se de maneira diferente as variáveis

ambientais e que a sobrevivência desses invertebrados (ácaros e colêmbolos) não depende

somente de suprimento alimentar, mas também de propriedades do solo. E como verificamos

em nosso trabalho, os animais detritivoros possuem maior relação com as variáveis

ambientais que os animais predadores.

Tabela01 - Resultadossignificativosdo Test-tentre as
baciasLeste-Oestecomas variáveisindependentes. ~

~
<I:df P

Porcentagem de -3,481 20,5 0,002,carbono
Taxade aluminio -2,213 18,9 0,039

Médiade altitude -2,652 18,4 0,016
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Figura 1. Distribuição dos invertebrados em
relaçãoa porcentagemde argila.
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