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Estudos sobre invertebrados do solo na região amazônica mostraram que os ácaros do
solo, subordem Oribatida, têm importância numérica e em termos de biomassa, podendo
participar de maneira fundamental na decomposição da liteira (Ribeiro 1986; Ribeiro &
Schubart 1989; Oliveira & Franklin 1993; Franklin et al.-1997).

Um experimento com sacos de malha foi instalado para investigar a função dos
invertebrados do solo na decomposição de folhas. Três tamanhos de malha foram utilizados
para excluir grupos selecionados dos sacos: 20 um, 250 um e 1 cm. O experimento foi
iniciado em outubro de 1997 (estação menos chuvosa). Um conjunto de três sacos (um de
cada tamanho de malha) foi colocado ao acaso na camada de liteira, dentro de blocos de 40 x
40 m demarcados a cada 1 m, de uma floresta primária e de um policultivo de madeira. Os
dois sistemas estão localizados em latossolo amarelo (Oxisols), no mesmo platô, na Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, km 29 AM 010). Os sacos de malha foram
enchidos com aproximadamente 7,5 g de folhas de Vismia, secas ao ar, coletada nas áreas
adjacentes. Foram utilizados 420 sacos nas duas áreas, 140 para cada tamanho de malha. Sete
retiradas foram planejadas: após 30, 60, 90, 120, 180, 270 e 360 dias de instalação do
experimento. A cada retirada, 10 séries compostas por 3 sacos, um por malha, foram coletadas
ao acaso, formando um total de 30 sacos por área. Em laboratório, os mesmos foram abertos e
as folhas visualmente inspecionadas para a observação dos eventos biológicos (umidade das
folhas; quebra, descoloração e esqueletização das mesmas; ação de cupins; penetração de
raízes; acumulação de resíduos ou excrementos e presença de fauna do solo/liteira). Após a
inspeção, as folhas foram colocadas em funis de Berlese- Tullgren com líquido extrator (1
parte de solução saturada de ácido pícrico para 3 partes de água) durante 5-8 dias ou até a
completa secagem das folhas. Posteriormente, foi obtido o peso seco das folhas em estufa. Os
animais do solo foram identificados a nível de ordem/família, exceto Acari Oribatida, que
foram divididos em cinco grupos taxonomicos.

O objetivo da atividade do bolsista é a investigação das diferenças entre as
comunidades de ácaros oribatídeos em folhas em decomposição sobre o solo de floresta
primária e de um sistema de policultivo com quatro espécies de madeira de lei. Até o presente
momento, foram concluídos os trabalhos de triagem correspondentes a quatro dos sete
períodos amostrais (30, 60, 90 e 120 dias) da área de floresta primária Estamos triando no
momento o material da quinta retirada (180 dias). A retirada correspondente aos 270 dias de
exposição será efetuada somente no dia 06 de julho e a última (360 dias) somente em 26 de
outubro. A divisão dos oribatida em 5 grupos taxonomicos já foi encerrada até a terceira
coleta, porém os resultados serão apresentados somente no próximo relatório. Os resultados
abaixo referem-se somente aos quatro primeiros períodos amostrais e estamos tratando a
subordem Oribatida como um todo e os testes estatísticos serão efetuados apenas após a
conclusão do experimento. O número de ácaros pertencentes à subordem Oribatida totalizou
63% em relação ao total de Acari para os três tamanhos de malha estudados. Foi registrado
maior densidade de Acari nas malhas de maior tamanho, com um incremento numérico de
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66,5% e de 59% para as malhas de 250 micra e de 1 em, respectivamente. Nas malhas de 20
micra a dominância de oribatídeos foi de apenas 22%, demonstrando que houve seletividade
em relação ao tamanho da malha (Tabela 01, Figura 01).

Tabela 01 - Número total da fauna de ácaros nos três tamanhos de malha após 30, 60, 90 e 120 dias de
implantação do experimento (n = 10para cada período amostral e por tamanho de malha)

FINA MÉDIA GROSSA TOTAL

(20 micra) (250 micra) (1 em)

NÚMERO
TOTAL DE 1.887 5.634 4.584 12.095
ÁCAROS
(INCLUSIVE
ORIBATIDA)
NÚMERO N % N % N % N %
TOTAL DE
ORIBATIDA

407 22 4.136 73 3.063 67 7.606 63

o desvio padrão observado para a fauna de oribatídeos foi alto, muitas vezes
aproximando-se da média (Tabela 01), padrão este considerado normal em estudo similares a
este (Frank1in, 1986 e 1989; sacos de malha, 2mm, contendo folhas de Clitoria racemosa, 15,
30,60,90, 120 e 150 dias de exposição no solo de floresta primária, período chuvoso).

Tabela 02 - Número médio do total de oribatídeos (n = 10) e respectivos desvios padrão (entre
parenteses) em cada tamanho de malha, nos quatro períodos amostrais.

DIAS APÓS IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO

30
I 60 I

90 I 120

MALHA FINA 2,6 (±1,8) 19,3 (±1,8) l1,2 (±10,9) 8,8 (±7,7)
(20 micra)
MALHA 49,5(±21) 117 (±54) 108,8 (±44) 138(±122)
MÉDIA
(250 micra)
MALHA 38,9(±12) 110,6 (±69) 109 (±92) 53(±31)
GROSSA
(1 em)

Foi observado colonização da fauna de artrópodos já a partir dos primeiros 30 dias
após a implantação do experimento (Figuras 01,02 e 03), aumentando até o segundo período
(60 dias) em todos os tamanhos de malha. Nas malhas fina e grossa a população geral de
invertebrados diminuiu após 120 dias de exposição. Na malha média, a população de
Oribatida e de Arthropoda permaneceu aparentemente estável, porém houve uma notável
diminuição da população de Outros Acari à partir de 90 dias. Frank1in (1986, 1989) observou
para fauna de oribatídeos em sacos contendo folhas em decomposição, que a população
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iniciou-se com um pequeno número de indivíduos, aumentando gradativamente até o terceiro
período e baixando nos períodos seguintes.

A perda de peso das folhas de Vismia nos sacos de malha fina e média não foi muito
acentuada nos três primeiros períodos amostrais, porém foi observado uma perda de peso mais
acentuada nos sacos de malha grossa (dados fornecidos por Luizão, F. não publicado). Nos
trabalhos de Franldin (1986, 1989) a perda de peso das folhas (dados fornecidos por Luizão,
1982) foi muito mais acentuada, com perda de 50% já a partir dos 30 dias de exposição no
solo. Porém esses referem-se ao período chuvoso onde há maior velocidade de decomposição
da matéria orgânica no solo. A espécie de folha utilizada também pode ter influenciado na
velocidade de decomposição. Foi observado para o nosso período de coleta uma seca atípica
devido ao fenômeno EI Nino ocorrido em 1997.

Após a análise estatística que será efetuada após a obtenção dos dados' da sétima e
última coleta, além da análise dos cinco grupos de ácaros oribatídeos, poderemos efetuar
conclusões sobre a participação destes na decomposição das folhas.
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