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RESUMO 
 

Influência da transformação floresta - pastagem nos atributos do solo em área de 
agricultura familiar no oeste do Estado do Pará 

 
O crescente número de assentamentos na região Amazônica vem despertando 

discussões sobre sua importância no desmatamento da região, visto que a implantação dos 
assentamentos é sucedida pelo desmatamento e implantação de pastagens, modificando as 
condições químicas, físicas e biológicas do solo. O presente trabalho tem como hipóteses que 
1 – a mudança de uso do solo de floresta para pastagem afeta negativamente os atributos 
físicos e químicos do solo; 2 – a mudança de uso do solo de floresta para pastagem reduz a 
abundância e diversidade da fauna do solo; 3 – As alterações nas condições físico-hídricas 
pela mudança de uso do solo condicionam a ocorrência de táxons da macrofauna e de espécies 
de minhocas. O objetivo deste trabalho é realizar análise qualitativa e quantitativa dos 
atributos físico-hídricos, químicos e da fauna do solo em dois usos do solo no Projeto de 
Assentamento Agroextrativista Praialta Piranheira, Nova Ipixuna, PA. Foram realizadas 
amostragens em duas topossequências (floresta e pastagem) nas posições topográficas de topo 
(T1), meia encosta (T2) e sopé (T3). As coletas foram realizadas em julho de 2012 (período 
seco) e janeiro e março de 2013 (período úmido), em cinco repetições para cada posição nas 
profundidades 0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m. As amostras deformadas foram utilizadas para 
determinação da granulometria, densidade de partícula, análise química e umidade do solo e 
as amostras indeformadas para determinação da densidade, curva de retenção da água no solo 
e análise micromorfométrica. Também foram coletadas amostras para determinação da 
matéria seca vegetal e da macrofauna do solo de acordo com o método Tropical Soil Biology 
and Fertility (TSBF). A porosidade total (PT) e o índice S foram calculados. A fauna edáfica 
foi separada de acordo com morfoespécies, contabilizada e calculados riqueza e índice de 
diversidade. Os dados foram analisados de forma univariada as relações entre atributos do 
meio físico e a fauna do solo de forma multivariada. Os solos apresentaram distribuição e 
densidade de partículas homogêneas, com aumento do teor de argila em profundidade. As 
áreas sob floresta apresentaram maiores valores de matéria seca (MS), acidez, umidade, 
macroporosidade, índice S, riqueza taxonômica e específica, maior quantidade de coleópteros 
e formigas. Áreas sob pastagem apresentam maiores valores de MO, microporosidade, maior 
abundância de larvas, Isopteras e minhocas (exceto em T3). Não foram encontradas 
diferenças significativas quanto à densidade do solo (Ds) (exceto para T3), PT, abundância de 
macrofauna total e de engenheiros do ecossistema (exceto na camada de serrapilheira). A 
curva de retenção de água no solo (CRA) indica que a mudança de uso do solo reduz a 
quantidade de macroporos em pastagem e as inclinações das curvas. As mudanças provocadas 
pela mudança de uso do solo estão relacionadas à quantidade e composição da serrapilheira e 
também ao tipo e tamanho dos poros, modificando a fauna presente. As análises multivariadas 
mostram que as alterações na distribuição dos poros são suficientes para alterar os nichos 
ecológicos, diferenciando a composição da fauna e as condições físico-hídricas do solo, 
acarretando em consequências à circulação hídrica e à diversidade ecológica da região 
Amazônica. 
 
Palavras-chave: Floresta; Pastagem; Mudança de uso; Assentamento; Micromorfológica; 

Fauna do solo 
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ABSTRACT 
 
Influence of forest-pasture transformation on soil attributes in family farm areas in the 

west county of Pará 
 

      The increasing number of rural settlements created in Amazonia is creating discussions 
about their responsibility on deforestation, because their implementation is succeeded by 
deforestation and pasture implementation, modifying soil chemical, physical and biological 
conditions. The present work has as main hypothesis that 1 – soil use change from forest to 
pasture negatively affects soil physical and chemical attributes; 2 – soil use change from 
forest to pasture reduces soil fauna abundance and diversity; 3 – Alterations on soil hydro-
physical conditions by land use changes affects the occurrence of macrofauna taxa and 
earthworm species. The objectives of this work are to do a qualitative and quantitative 
analysis of soil hydro-physical and chemical attributes and of soil fauna along two 
topossequences in the Agroextractivist Settlement “Praialta Piranheira” in the municipality of 
Nova Ipixuna, PA. . Soil sampling was conducted on two topossequences (forest and pasture) 
on three topographic positions: top (T1), slope (T2) and bottom (T3). Samples were taken in 
July 2012 (dry period) and January and March 2013 (moist period), in 5 replicates for each 
sampling point (T1, T2 and T3), on soil depths of 0-0.1, 0.1-0.2 and 0.2-0.3 m. Disturbed 
samples were used to particle-size, particle density, chemical and moisture analysis and 
undisturbed samples for density, soil water retention curve and micromorphometric 
determinations. Samples for vegetal dry mass and macrofauna were also collected according 
to Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) method. Total porosity (PT) and index S were 
calculated. Soil fauna were separated according to morphospecies, counted and richness and 
diversity rates were calculated. Data were analyzed by univariate statistical analysis and 
relations between physical attributes and soil fauna were obtained by multivariated statistical 
analysis. Soils presented homogeneous particle-size and particle density distribution, with 
clay increment on soil depth. Areas under forest presented higher values of vegetal dry mass 
(MS), acidity, moisture, macroporosity, S index, taxonomic and specific richness, higher 
quantity of coleopteran and Formicida. Areas under pasture presented higher values of 
organic matter, microporosity, higher abundance of larva, Isoptera and earthworms (except 
for T3). No significant differences were found regarding to soil density (Ds) (except for T3), 
PT and macrofauna and abundance of ecosystem engineers (except for litter).  Soil water 
retention curves (CRA) showed that soil use change leads to lower quantity of macropores 
and flattened curves for pasture. Changes observed for forest-pasture change are related to 
quantity and composition of litter and kind and size of pores, changing macrofauna 
composition. Multivariate analysis showed that alterations on pore distribution are sufficient 
to modify ecological niches, to change fauna composition and hydro-physical conditions, 
leading to alterations on water circulation and ecological diversity in the Amazon 
 
 
Keywords: Forest; Pasture; Soil use change; Settlement; Micromorfometrics; Soil fauna 
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1 INTRODUÇÃO  

 
As discussões governamentais em torno da realização de uma reforma agrária no 

Brasil iniciaram por volta da década de 1950, porém tomaram corpo e passou a ser 

massivamente implantada nas últimas décadas. Apesar de sua importância e dos esforços 

governamentais para sua implantação, a reforma agrária ainda gera certo desconforto e parece 

possuir em seu cerne uma questão ainda mais importante, como por exemplo, onde assentar as 

famílias incluídas no programa de reforma agrária. 

Aparentemente os governantes, independente da política de governo analisada, 

encontraram uma solução para a questão, a utilização da Amazônia para implantação de 

grande parte dos projetos de assentamentos, como uma tentativa de amenizar os conflitos 

sociais e realizar a reforma agrária sem conflitar com os interesses políticos de grandes 

proprietários já instalados em outras regiões do Brasil.  

Localizado dentro da área denominada Amazônia Legal, o Estado do Pará figura 

atualmente entre os principais Estados detentores de projetos de assentamentos rurais do país, 

totalizando 364 projetos de assentamento, quatro milhões de hectares e 96 mil famílias 

assentadas. Entretanto, apesar do grande número de assentamentos criados no Estado as 

famílias assentadas não parecem receber suporte técnico adequado para a utilização das terras 

frágeis e pouco férteis da Amazônia.  

Impulsionados pelos financiamentos governamentais, pela falta de conhecimento 

técnico e de práticas sustentáveis de manejo do solo e da floresta, os assentados parecem 

optar, de maneira massiva, pelo desenvolvimento de atividades pecuárias retirando, portanto a 

floresta para implantação de pastagens. 

A mudança de uso do solo provocada pelos pequenos agricultores tem sua importância 

magnificada quando é considerada a grande quantidade de assentamentos criados no Pará, 

podendo causar problemas significativos à floresta e ao solo da região, com sérias 

consequências aos produtores. 

A retirada da floresta e sua substituição por pastagens influencia diretamente o solo, 

afetando sua qualidade, fauna e seu funcionamento. A remoção da floresta reduz a quantidade 

de serrapilheira depositada sobre o solo e permite maior incidência de raios solares sobre a 

superfície do solo, aumentando sua temperatura, a evaporação de água e consequentemente, 

reduzindo a umidade do solo. A implantação de pastagens de uso intensivo acarreta na 

compactação do solo pelo pisoteio animal e na redução da massa seca vegetal, agravando 

ainda mais os problemas de compactação, aumento da temperatura e redução da umidade do 
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solo. A compactação provoca problemas à infiltração, condução e armazenamento de água no 

perfil, aumentando assim o escorrimento superficial e as taxas de erosão. 

As novas condições do solo provocadas pela implantação de pastagens também podem 

prejudicar a fauna edáfica. A presença de menor quantidade e diversidade da serrapilheira, 

associada à temperaturas mais elevadas e menor umidade do solo criam um ambiente pouco 

favorável à fauna edáfica. Estas condições favorecem o desenvolvimento de organismos mais 

adaptados a tais condições em detrimento de outros mais sensíveis a condições mais áridas e 

menos diversa, reduzindo assim a diversidade da fauna edáfica. 

Uma menor diversidade da fauna acarreta em consequências devastadoras à qualidade 

do solo, uma vez que os organismos edáficos são responsáveis pela ciclagem de nutrientes e 

criação de estruturas biogênicas que melhoram as condições químicas, físicas e hídricas do 

solo. 

Sendo assim, o presente trabalho busca compreender como a mudança de uso do solo 

afeta a qualidade do solo realizando uma análise qualitativa e quantitativa dos atributos físico-

hídricos, químicos, e da fauna edáfica ao longo de duas topossequências, uma sob floresta e 

outra sob pastagem, em um assentamento rural na Amazônia oriental.  

O presente trabalho é parte integrante de um projeto mais amplo, que busca a 

compreensão das dinâmicas físico-hídrica, química e biológica do solo após a mudança de 

uso, para criação e simulação de modelos sustentáveis de uso. Estes modelos ajudariam no 

direcionamento das escolhas de locais e manejo adequados que poderão ser adotados pelos 

agricultores, visando assim minimizar o impacto dos assentamentos e suas atividades sobre a 

floresta, garantindo sua subsistência de maneira adequada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Amazônia 

O termo Amazônia é utilizado para denominar a região heterogênea que se estende 

desde o oceano Atlântico até a borda da cordilheira dos Andes, compreendendo a formação 

florestal Floresta Tropical ou Floresta Ombrófila densa. Esta região abrange nove países 

(Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Brasil) 

totalizando 7 milhões de km2 e 34 milhões de habitantes (SANTOS et al., 2012). Deste total, 

cerca de 4 milhões de km2 está localizado na região da bacia do rio Amazonas, no Brasil 

(IBGE, 2010).  

A enorme extensão florestal presente na Amazônia é de extrema importância, pois a 

floresta abriga grande parte da biodiversidade mundial (ALEIXO et al., 2010), auxilia na 

conservação do solo contra erosão (BARBOSA e FEARNSIDE, 2000), no aumento dos 

estoques e ciclo de nutrientes (LAL e SHUKLA, 2005; ARAÚJO et al., 2011; DALMOLIN; 

TEN CATEN, 2013), na regulação do fluxo hidrológico e do micro e macro clima da região 

(FEARNSIDE, 2005; FEARNSIDE, 2006; FISCH et al., 2013). 

A ocupação e exploração da Amazônia Brasileira por povos não indígenas teve início 

em 1513 visando a consolidação da posse portuguesa sobre as novas terras descobertas. Desde 

os primórdios a ocupação da região teve caráter extremamente conflituoso ocasionado tanto 

pela resistência de holandeses, franceses e espanhóis que adentravam nas áreas portuguesas 

através das Guianas e Equador, quanto pelos próprios habitantes locais (MICHELOTTI, 

2008). A consolidação da ocupação portuguesa sobre a Amazônia ocorreu durante o século 

XVIII a partir do qual era possível encontrar seringueiros brasileiros ocupando a região 

(LIMA; POZZOBON, 2005). No século XIX as terras da Amazônia Brasileira já figuravam 

nos mercados como excelente oportunidade de investimento devido ao baixo valor das terras.  

No ano de 1953, por motivações políticas e organizacionais, foi criado através da Lei 

n° 1086/53, o conceito de Amazônia Legal, extensão territorial que engloba além da Floresta 

Ombrófila densa (bioma Amazônico) regiões de transição e Cerrado (COSTA, 2008). A nova 

região criada compreende os Estados do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, 

Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão, totalizando cerca de 5 milhões de km2 e 24 

milhões de habitantes (SANTOS et al., 2012).  

A partir da década de 1970, com o advento do governo militar, cresce a necessidade de 

proteger as fronteiras e reduzir o “vazio demográfico” da Amazônia surgindo portanto, uma 

política governamental de ocupação da região, incluindo a criação de assentamentos rurais e o 
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fornecimento de incentivos fiscais aos grandes agricultores interessados em ocupar a 

Amazônia (SPAROVEK, 2003; FEARNSIDE, 2005). 

O aumento da ocupação da Amazônia e a ampliação da malha viária decorrente das 

ocupações trazem consigo o aumento do desmatamento, com a retirada da vegetação nativa 

para implantação de culturas e pastagem. Para Rivero et al. (2009) a pecuária está fortemente 

relacionada ao desmatamento na Amazônia, ocorrendo tanto nas pequenas quanto nas grandes 

propriedades (DELFINA; TESTON, 2013; FEARNSIDE, 2005; FEARNSIDE, 2006). 

A baixa necessidade de insumos, de investimentos de capital para instalação e as 

restrições ao relevo, fazem com que a pecuária figure hoje, como uma das principais 

atividades econômicas desenvolvidas na região, totalizando cerca de 18 milhões de cabeças 

(FERREIRA et al., 2005; RIVERO et al., 2009; TOWNSEND et al., 2010; SANTOS et al., 

2012; DALMOLIN; TEN CATEN, 2013). 

 
2.2 O Estado do Pará 

O Estado do Pará está localizado na Amazônia Legal e apresenta uma extensão de 

pouco mais de 1 milhão de km2 e população de 7,5 milhões de habitantes, dos quais cerca de 

2 milhões localizam-se em áreas rurais (IBGE, 2010).  

O processo de ocupação da região não diferiu do restante da Amazônia, incentivado 

por políticas governamentais de ocupação e pela construção de estradas, principalmente após 

a construção da rodovia Transamazônica, resultando em forte migração para a região 

(MICHELOTTI et al., 2007; VELHO, 1972).  

A construção de estradas e rodovias atraiu dois tipos de imigrantes, os que vinham por 

conta própria e demarcavam suas terras, e os atraídos pelo Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), o qual distribuía lotes e glebas para pequenos, médios e grandes 

agricultores. Com o aumento do fluxo migratório e a ausência dos títulos de propriedade das 

terras, a ocupação era garantida através de conflitos extremamente agressivos, tanto entre 

camponeses quanto entre camponeses e grandes proprietários (MICHELOTTI et al., 2007; 

MAHAR; DUCROT, 1998; HOMMA et al., 2001; CPT, 2013). 

Visando o controle destes conflitos o INCRA passou a criar Projetos de Assentamento 

rurais, com a função de regularizar a situação dos habitantes (MICHELOTTI et al., 2007; 

HURTIENNE, 1999; HOMMA et al.; 2001; VEIGA; TOURRAND, 2001). Esta política de 

ocupação foi a principal responsável para que o Estado do Pará conte hoje com 364 projetos 

de assentamento abrigando cerca de 87 mil famílias (INCRA, 2013).  
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Apesar do crescente número de assentamentos criados no Estado do Pará e à recente 

tendência de aumento da criação de assentamentos com preocupação ambiental (LE 

TOURNEAU; BURSZTYN, 2010), a grande maioria dos assentados não recebe suporte 

adequado em relação ao gerenciamento da terra (GUEDES et al., 2011), fortalecendo o ciclo 

de desmatamento e mudança do uso da terra.  

Estudos desenvolvidos dentro dos assentamentos no Pará indicam que, para o período 

de agosto de 2012 a julho de 2013, os assentamentos foram responsáveis por 30% de todo o 

desmatamento ocorrido no Estado, realizado principalmente para implantação de roças de 

subsistência e pastagens (BRANDÃO JÚNIO et al., 2013).  

A falta de suporte e assessoria técnica, o desconhecimento do manejo extrativista, a 

associação das pastagens à valoração da terra e a familiarização dos assentados com a 

pecuária faz com que esta seja a principal atividade econômica desenvolvida nos 

assentamentos paraenses, inclusive naqueles denominados “Assentamentos Verdes” como os 

Projetos de Assentamentos Extrativistas (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS), Reserva Extrativista (RESEX), dentre outros (HURTIENNE, 1999; VEIGA; 

TOURRAND, 2001; RODRIGUES, 2005; COPSERVIÇOS, 2009; GUEDES et al., 2011; 

MARTINS; PEREIRA, 2012). 

 

2.3 Mudança do uso do solo  

Segundo definição da FAO “florestas são áreas com mais de 0,5 hectares, com árvores 

superiores a 5 metros de altura e cobertura de dossel superior a 10%, não abrangendo áreas 

agrícolas ou urbanas” (FAO, 2005). Para o Serviço Florestal Brasileiro, esta definição não é 

capaz de abranger toda a complexidade das formações florestais brasileiras, sendo que 

algumas tipologias florestais como Cerrado e Caatinga não preenchem os requisitos 

necessários para a classificação florestal da FAO. Quando isso ocorre, são consideradas como 

florestas os sistemas com vegetação predominantemente lenhosa que sejam mais aproximados 

da definição oferecida pela FAO (SNIF, 2005).  

Na Amazônia a vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa, condicionada 

pela presença de elevadas temperaturas (em média 25° C), precipitação elevada e distribuída 

ao longo do ano com presença de fanerófitas, lianas e epífitas (EMBRAPA, 2014). 

A presença da floresta sobre o solo desta região garante a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos, da biodiversidade, do estoque de carbono, a ciclagem de nutrientes e de água 

(FEARNSIDE, 2006; BLANCO; LAL, 2008). Os solos da Amazônia são, em sua maioria, 

ácidos, de baixa fertilidade natural e alta saturação por alumínio (MENDONÇA-SANTOS et 
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al.; 2008), sendo altamente influenciados pela vegetação presente na serapilheira, pela 

atividade das raízes e microclima (FEARNSIDE, 2005; KONDO et al., 2012; SILVA 

JÚNIOR et al., 2012). 

O dossel das árvores intercepta raios solares e gotas de chuva, minimizando a 

evaporação, a insolação e a erosão. A presença de dossel associado à camada de serrapilheira 

mantém o microclima da floresta relativamente estável, protegendo o solo contra o 

escorrimento superficial e erosão, pela presença de macroporos formados pelo sistema 

radicular das árvores, facilitando a drenagem do perfil (BLANCO et al.; 2008; KONDO et al., 

2012; STEFANOSKI et al., 2013). 

O processo de desmatamento e mudança do uso do solo tem início com a abertura e 

pavimentação de estradas rurais as quais atraem núcleos populacionais para áreas florestadas 

(LUDEWIGS et al., 2009; DAVIDSON et al., 2012), sendo que o processo não implica 

necessariamente na remoção total das árvores, podendo ocorrer mediante o corte seletivo de 

espécies florestais, que já reduzem as características florestais, aumentando sua 

susceptibilidade à degradação (VERÍSSIMO et al., 1992; FEARNSIDE, 2005; BLANCO; 

LAL, 2008; ALVES et al., 2009). 

A remoção da vegetação afeta não só o sistema em equilíbrio, mas também a estrutura 

do solo, favorecendo o aumento da densidade, redução da macroporosidade, da infiltração, da 

condutividade hidráulica e da retenção e armazenamento de água (MACEDO et al., 2014). 

A degradação da estrutura do solo provoca problemas à produtividade e rendimento 

das culturas, sendo então necessária a incorporação de novas áreas para obtenção da mesma 

produtividade, colocando em risco a sustentabilidade do ambiente (OLIVEIRA, 2013). 

A retirada da vegetação nativa e sua substituição por campos agrícolas ou pastagens 

altera o equilíbrio dos sistemas, afetando suas funções físicas, químicas e biológicas, 

causando prejuízos ecológicos, ambientais e agronômicos à região desmatada (BLANCO; 

LAL, 2008; ALVES et al., 2009; CARNEIRO et al., 2009). 

O processo de desmatamento nos assentamentos do Sudeste do Pará geralmente se 

inicia com a retirada de espécies arbóreas de valor comercial e sua venda para indústria 

madeireira, movelaria ou carvão. O restante da madeira, sem valor comercial é queimado e as 

cinzas incorporadas, servindo de adubação natural da área para implantação de monoculturas 

ou pastagem (MAHAR; DUCROT, 1998; FERREIRA et al., 2005; DAVIDSON et al., 2012). 

As pastagens implantadas por este sistema de corte e queima possuem um período de 

elevada produtividade, variando entre 5 a 7 anos, em decorrência da adubação provocada 

pelas cinzas, e em seguida, começam a ser percebidos os primeiros indícios de degradação 
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como perda de vigor, invasão por daninhas, redução da cobertura do solo e queda de 

produtividade, prejudicando assim a sustentabilidade ambiental, o processo de produção 

animal e os agricultores que sobrevivem deste campo (SERRÃO et al., 1990; MACEDO et 

al., 2014).  

A Figura 1 a seguir representa de maneira clara os processos de degradação que 

ocorrem após a implantação das pastagens quando não é realizado o manejo adequado. 

 

 
Figura 1 - Representação gráfica do processo de degradação de pastagens em suas diferentes etapas no tempo 
Fonte: Macedo, 1999 

 

Entretanto, a mudança de uso do solo nem sempre acarreta em problemas ao 

comportamento físico-hídrico do solo. Em estudos sobre a implantação de pastagens em áreas 

degradadas e em avançado estado de compactação, a implantação das pastagens provocou 

melhoria das condições físico-hídricas do solo aumentando a porosidade, melhorando a 

infiltração, reduzindo a densidade, a formação de escorrimento superficial e as taxas de erosão 

(GHOSH et al., 2009; KONDO et al., 2012). Nestas áreas a ausência do uso de maquinários, a 

baixa lotação animal, a presença do sistema radicular das gramíneas e a formação de espessa 

cobertura pela forrageira escolhida, aumentaram a estabilidade estrutural do solo e 

protegeram-no do impacto direto dos agentes erosivos, permitindo assim a recuperação do 

solo. 

Mesmo nas áreas onde a mudança de uso do solo não acarrete em problemas físico-

hídricos ao solo, a mudança de uso ainda pode trazer graves problemas ambientais à 

sociedade, em decorrência da perda de diversidade de espécies animais e vegetais, o que deve 
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ser encarado com preocupação, principalmente na Amazônia, devido à elevada quantidade de 

espécies endêmicas que correm risco de desaparecer com o avanço do desmatamento, 

trazendo serias consequências à sociedade (VENTURIERI et al., 2005; AMBIENTAL, 2012; 

DELFINA; TESTON, 2013). 

 

2.4 Macrofauna do solo 

A macrofauna do solo compreende organismos invertebrados, visíveis a olho nu, com 

comprimento corporal maior que 10 mm e diâmetro corporal acima de 2 mm os quais vivem 

ou passam parte do seu desenvolvimento em contato com o solo (SWIFT et al., 1979; 

LAVELLE et al., 1997). Estão incluídos neste grupo formigas, cupins, coleópteros, 

chilópodas, diplópodas, minhocas, cigarras, aranhas, dentre outros (WALLWORK, 1970; 

BROWN et al., 2001; GIRACCA et al., 2003; MELO et al., 2009).  

Os macroinvertebrados do solo tem papel importante no ecossistema, pois atuam na 

decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes e na manutenção das 

propriedades físicas do solo (BARROS et al., 2008). Os organismos podem ser classificados 

de acordo com sua função ou atividade no solo, sendo classificados do ponto de vista trófico 

em predadores e decompositores, ao mesmo tempo em que alguns grupos podem ser 

considerados engenheiros do ecossistema já que modificam a estrutura do solo (LAVELLE et 

al., 1997; MELO et al., 2009).  

Os organismos decompositores vivem próximos à serapilheira e atuam na quebra da 

matéria orgânica, reduzindo seu tamanho para que esta possa ser processada por organismos 

menores. Sua atividade depende de fatores externos como clima, características do solo e 

qualidade do material orgânico presente para decomposição (LAVELLE et al., 1997; 

MATHIEU et al., 2004).  

Os engenheiros do ecossistema são organismos que, através de suas atividades de 

incorporação de matéria orgânica e bioturbação, produzem estruturas organo-minerais como 

galerias, favorecendo a formação de agregados e porosidade e influenciando diretamente na 

química e física dos solos (RUIZ et al.; 2008; MELO et al., 2009). Os engenheiros são 

representados pelas minhocas, cupins e formigas (LEE; FOSTER, 1991; LAVELLE et al., 

2001; RUIZ et al., 2008; MELO et al.; 2009; MATHIEU et al., 2009). 

A atuação dos organismos edáficos acarreta na melhoria das condições químicas e 

físicas do solo, pois estes atuam diretamente na incorporação da matéria orgânica, na 

mobilização de nutrientes, na organização estrutural do solo através da construção de galerias, 

porosidade e formação de agregados, aumentando assim a aeração, a permeabilidade e as 
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condições para o crescimento das raízes, modificando também as características hidrológicas 

do solo (CHAUVEL et al., 1999; BARROS et al., 2001; BARROS et al., 2004; SILVA et al., 

2011). 

Na região Amazônica acredita-se que a fauna edáfica seja a principal responsável pela 

organização estrutural do solo (LEE; FOSTER, 1991; BARROS et al., 2001; BARROS et al., 

2004), concentrando-se, principalmente nas camadas superficiais (até 0,3 m de profundidade) 

e movimentando toneladas de hectares anuais (LAVELLE et al., 1997; VELÁSQUEZ et al., 

2012). 

O desmatamento e a mudança de uso do solo modificam a cobertura vegetal da área 

reduzindo a quantidade e qualidade do material orgânico presente no solo, aumentando a 

radiação solar incidente e a temperatura, reduzindo a umidade e prejudicando as condições de 

sobrevivência de determinados grupos da fauna edáfica (BARROS et al., 2003; COLLIER; 

QUINN, 2003; MATHIEU et al., 2009; RIUTTA et al., 2012). 

A conversão de florestas em pastagem acarreta na formação de uma serrapilheira mais 

homogênea, com pouca diversidade de material, favorecendo a proliferação de determinados 

grupos edáficos em detrimento de outros mais seletivos quanto à umidade e qualidade do 

material orgânico, tornando o ambiente de pastagem menos diverso em relação à macrofauna 

que os ambientes florestais (MBOUKOU-KIMBATSA et al., 1998).  

A perda de diversidade da macrofauna edáfica pode ser apontada como importante 

fator de degradação do solo, principalmente em decorrência da grande quantidade de níveis 

tróficos ocupados pela macrofauna e da importância de suas atividades tanto para a física, 

quanto para a química do solo (LAL, 1988; GARNIER-SILLAM et al., 1991; CHAUVEL et 

al., 1999; BARROS et al., 2003; RUIZ et al., 2008). Essa perda de diversidade pode provocar 

um desequilíbrio entre espécies da macrofauna auxiliando na degradação das pastagens e, 

consequentemente do solo, como no estudo conduzido por Chauvel et al. (1999) no qual após 

a mudança de uso do solo o desequilíbrio entre minhocas compactadoras e descompactadoras 

auxiliou no processo de compactação e degradação da qualidade do solo.  

Deste modo, a manutenção de uma fauna do solo diversa influencia diretamente nos 

processos de decomposição, ciclagem de nutrientes e nas propriedades físico-hídricas do solo, 

sendo este um recurso que deve ser conservado e protegido, visando a manutenção da 

produtividade e da qualidade dos solos (MATHIEU et al., 2004; ROSSI et al., 2006). 
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2.5 Qualidade do solo 

O conceito de qualidade do solo é complexo e controverso, apresentando diversas 

definições e ainda sem determinação dos padrões de limites e regulamentações (ARAÚJO et 

al., 2012). De maneira geral o termo qualidade do solo é usado para definir a capacidade do 

solo de funcionar como se estivesse em condições naturais, mantendo sua estrutura, 

sustentando a produtividade do sistema, promovendo a saúde de plantas e animais e mantendo 

a qualidade do ambiente (DORAN; PARKIN, 1994; WANDER; DRINKWATER, 2000; 

REYNOLDS et al., 2002). 

Por ser um conceito complexo e extremamente dependente de fatores externos, a 

qualidade do solo não pode ser medida diretamente, podendo ser inferida a partir da medição 

de atributos das plantas, físicas, químicas e biológicas do solo e pela comparação das 

propriedades entre solos sob diferentes usos e práticas de manejo (ARAÚJO et al., 2012; 

ROUSSEAU et al., 2012).  

A qualidade pode ser determinada por intermédio de um grupo de atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo, além de fatores sociais, que estão interligados fortemente, de 

maneira que a alteração sobre qualquer um dos atributos traga consequências a todos os 

outros (DORAN; PARKING, 1994; FREITAS et al., 2013; STEFANOSKI et al., 2013). 

As propriedades medidas para inferências sobre a qualidade do solo são normalmente 

citadas como indicadores ou índices da qualidade do solo e estes são geralmente divididos em 

físicos, químicos e biológicos de acordo com os atributos do solo analisados. Os indicadores 

de qualidade do solo, sob nenhuma hipótese devem ser usados de maneira isolada para a 

determinação da qualidade do solo (FREITAS et al., 2012; ROUSSEAU et al., 2012). 

Um solo possui boa qualidade física quando apresenta condições adequadas para o 

desenvolvimento radicular das plantas, para o funcionamento das propriedades hídricas, 

trocas gasosas, armazenamento e suprimento de nutrientes e atividade biológica (ARSHAD et 

al., 1996; GOMES; FILIZOLA, 2006; ARAÚJO et al., 2012). 

A qualidade física pode ser avaliada por meio de análises da estrutura do solo como 

densidade, porosidade, estabilidade de agregados, resistência à penetração, infiltração, 

tamanho e continuidade dos poros, retenção de água, umidade, dentre outros (REINERT et 

al., 2006; ROUSSEAU et al., 2012; FREITAS et al., 2013; ROUSSEAU et al., 2013; 

STEFANOSKI et al., 2013).  

Além destes parâmetros de medições diretas, em campo ou laboratório, podem ser 

citados indicadores derivados destas medições mais complexas como o intervalo hídrico 

ótimo (IHO) e o índice S (SILVA et al., 1994; DEXTER, 2004; ARAÚJO et al., 2012). 
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A substituição das áreas de floresta por pastagens pode acarretar em modificações 

expressivas na qualidade física do solo, principalmente em decorrência da modificação da 

qualidade e quantidade do material orgânico, aumento do tráfego de máquinas nos períodos 

de implantação e reforma das pastagens, utilização do fogo e pisoteio provocado pelos 

animais (PAUDEL et al., 2012). A redução da matéria orgânica e a ação do maquinário e 

animais sobre o solo prejudicam sua estrutura favorecendo o aumento da densidade, redução 

da macroporosidade, da infiltração e da retenção de água no solo (ARAÚJO et al., 2012; 

ROUSSEAU et al., 2012; STEFANOSKI et al., 2013). 

O pisoteio animal sobre as áreas de pastagem ocorre geralmente em superfície (até 0,1 

m de profundidade) sendo sua atuação constante nas áreas de pastejo contínuo, independente 

da ocorrência de chuvas, favorecendo a compactação e prejudicando a qualidade física do 

solo. 

Os sistemas de uso e manejo considerados adequados devem manter além das 

condições físicas favoráveis ao desenvolvimento das plantas, a adição de nutrientes conforme 

suas necessidades, com correção da acidez e elevação dos teores de nutrientes, principalmente 

nas camadas superficiais (ARATANI, 2008).  

A avaliação da qualidade química dos solos é realizada mediante a utilização de 

análises tradicionais de fertilidade do solo como pH, Al+3, bases trocáveis e matéria orgânica 

(SILVA et al., 2011). A utilização dos teores de matéria orgânica também é comum, pois esta 

é extremamente sensível às mudanças de uso e manejo e possui influência sobre a qualidade 

química, física (como agregação e retenção de água) e biológica do solo (condições 

favoráveis à fauna edáfica) (REICHERT et al., 2003). 

Assim como a matéria orgânica, a macrofauna edáfica apresenta estreita relação com 

as propriedades físicas e químicas do solo, pois influenciam na porosidade, agregação e 

circulação de água no perfil, apresentando grande sensibilidade às interferências no 

ecossistema (BARETTA et al., 2003; BENITO et al., 2004; ALBUQUERQUE et al., 2010). 

As minhocas já são amplamente usadas em estudos sobre a qualidade do solo e, 

recentemente outros grupos vem sendo estudados como potenciais indicadores da qualidade 

do solo (LAVELLE et al., 2006; BARETTA, 2007; MELO et al., 2009; SILVA et al., 2011). 

Segundo Rousseau et al. (2013) a abundância ou ausência de determinados grupos 

podem auxiliar na determinação de solos com maior ou menor qualidade, desde que os 

indicadores baseados na fauna do solo sejam ajustados para o local do estudo e analisados em 

conjunto com os indicadores abióticos (físicos e químicos). 
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O processo de mudança de uso do solo é um dos principais fatores de degradação da 

qualidade do solo e o conhecimento dos processos responsáveis por esta degradação auxilia 

na obtenção de sistemas de produção mais sustentáveis (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009; 

SILVA et al., 2011).  

A substituição da floresta nativa por pastagem, comum nos assentamentos agrícolas da 

região Sudeste do Pará, pode acarretar em mudanças nas propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo, prejudicando a produtividade das pastagens, e as condições de manutenção 

dos rebanhos sobre as pastagens, forçando o agricultor a trabalhar sobre áreas degradadas com 

baixo rendimento ou abrir novas áreas de pastagens aumentando assim o desmatamento.  

Sendo assim o presente trabalho visa avaliar as modificações químicas, físicas e 

biológicas causadas pela mudança de uso do solo em duas topossequências dentro de uma 

área de assentamento rural na Amazônia Oriental através da adoção de indicadores simples e 

complexos da qualidade do solo visando a futura utilização destes índices em campo para 

reconhecimento das áreas degradadas ou em processo de degradação.  

Através das pesquisas bibliográficas realizadas o presente trabalho baseia-se nas 

seguintes hipóteses 

1 – A mudança de uso do solo de floresta para pastagem afeta negativamente os atributos 

físicos e químicos do solo; 

2 – A mudança de uso do solo de floresta para pastagem reduz a abundância e diversidade da 

fauna do solo; 

3 – As mudanças nas condições físico-hídricas do solo pela mudança de uso do solo 

condicionam a ocorrência de táxons da macrofauna e de espécies de minhocas. 

 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivos gerais  

Sabendo que a conservação da fauna edáfica pode auxiliar na manutenção da 

produtividade de algumas áreas e das propriedades físicas e químicas do solo, o presente 

trabalho visa determinar os efeitos da mudança de uso do solo de floresta para pasto sobre as 

propriedades físico-hídricas, químicas e biológicas do solo, e compreender as relações 

existentes entre a fauna e os atributos do solo. 

O presente trabalho faz parte de um projeto amplo, que conta com a participação de 

diversos pesquisadores e instituições, e que busca a compreensão das dinâmicas físico-hídrica, 

química e biológica do solo após a mudança de uso, para criação e simulação de modelos 

sustentáveis de uso, direcionando as escolhas de locais e manejo adequado que poderão ser 
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adotados pelos agricultores, visando minimizar seu impacto sobre a floresta e garantir sua 

subsistência de maneira adequada. 

 

2.6.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar e quantificar os atributos físicos-hídricos do solo ao longo de duas 

topossequências localizadas sob floresta primária e pastagem em uma área de 

assentamento rural na Amazônia oriental; 

b) Caracterizar e quantificar os atributos químicos do solo ao longo de duas 

topossequências localizadas sob floresta primária e pastagem em uma área de 

assentamento rural na Amazônia oriental; 

c) Caracterizar e quantificar a macrofauna do solo ao longo de duas topossequências 

localizadas sob floresta primária e pastagem em uma área de assentamento rural na 

Amazônia oriental; 

d) Avaliar como a mudança de uso do solo influencia sobre os atributos físicos, químicos 

e biológicos do solo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

O trabalho foi desenvolvido no Projeto de Assentamento Agroextrativista Praialta 

Piranheira (PAE), município de Nova Ipixuna, sudeste do Pará, entre as coordenadas 

04º45'00" a 04º58'11"S e 49º15'02" a 49º25'21"O (Figura 2). A escolha deste assentamento foi 

decorrente de sua singularidade como assentamento agroextrativista, apresentando extensa 

área de remanescente florestal e também em decorrência da existência de contatos e projetos 

prévios já desenvolvidos entre os agricultores e as instituições parceiras do trabalho, como a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Laboratório Sócio-Agronômico do Tocantins 

(LASAT). 

 
Figura 2 - Esquema ilustrativo da área e identificação das topossequêsncias escolhidas 

 

O clima no município é classificado como equatorial super-úmido do tipo Am 

(classificação Köppen) caracterizado por alternância entre as estações seca e chuvosa, 

temperaturas anuais elevadas, com máximas em torno de 31° C e mínimas em torno de 21° C, 

e índice pluviométrico de 2000 mm anuais, sendo o período chuvoso de outubro a maio 

(COPSERVIÇOS, 2009; INMET, 2014). 
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Os dados climáticos apresentados na Figura 3 foram compilados da estação 

meteorológica de Marabá devido à inexistência de estação meteorológica em Nova Ipixuna e 

da proximidade da estação de Marabá da área estudada. 

 

 
Figura 3 – Médias mensais de temperatura (°C) e precipitação acumulada (mm) para a região de Marabá (PA) 
Série histórica de janeiro de 1973 a dezembro de 2013. Fonte: INMET 
 

A cobertura vegetal predominante no local é Floresta Ombrófila Densa submontana 

(IBGE, 2014) sendo as principais espécies florestais representadas pela Castanha-do-Brasil 

(Bertholletia excelsa HBK), cupuaçu (Teobroma grandiflorum), açaí (Euterpe oleracea) e a 

andiroba (Carapa guianensis Aublet) (OLIVEIRA, 2008), entretanto, o assentamento possui 

atualmente, cerca de 30% de sua área total convertida em pastagem (FREITAS, 2007).  

A escolha da propriedade de realização da amostragem foi baseada em estudos prévios 

e detalhados conduzidos no assentamento, que indicaram o local escolhido como uma área de 

elevada representatividade dos solos da região facilitando, portanto, a extrapolação dos 

resultados obtidos para a maior parte dos lotes presentes no assentamento.  

A área de amostragem possui extensão de 100 hectares, sendo cerca de 20 destes 

transformados em pastagem sob o sistema de corte e queima e implantação de Brachiaria. A 

utilização do fogo como sistema de reforma das pastagens foi realizada pela última vez no ano 

de 2006 permanecendo a pastagem em pousio desde então, com utilização esporádica como 

pasto de arrendamento para proprietários vizinhos. 
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A área florestal localizada dentro da propriedade é utilizada para atividades 

extrativistas de castanha, andiroba, cupuaçu e açaí, produtos vendidos in natura ou sob a 

forma de produtos cosméticos. 

Na propriedade foram escolhidas duas topossequências com características 

semelhantes de solo e relevo sendo uma sob floresta primária e a outra sob pastagem. Em 

ambas as topossequências foram abertas três trincheiras nas diferentes posições do relevo topo 

(T1), meia encosta (T2) e sopé (T3) (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Esquema ilustrativo das topossequências e posições das trincheiras 

 

As descrições do solo não foram realizadas no presente trabalho, entretanto, será 

apresentado aqui um resumo da caracterização dos solos da propriedade analisada, realizado 

por Oliveira (2014). Os solos observados nas trincheiras abertas foram descritos de acordo 

com o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (SANTOS et al., 2002), e 

classificados de acordo com (EMBRAPA, 2006). 

O solo observado na topossequência sob floresta foi classificado como Argissolo 

Amarelo Distrófico saprolítico (PAd), assim como nas posições T1 e T2 da pastagem. Na 
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posição T3 da pastagem o solo foi classificado como Argissolo Amarelo distrófico 

epirredóxico (PAd), sendo este definido como sugestão para o 4° nível para a classe dos 

Argissolos Amarelos (EMBRAPA, 2006). 

Com os resultados provenientes da análise estrutural proposta por Boulet (1982) 

(Boulet et al., 1982) e realizada por Oliveira (2014) (Figura 5) as topossequências foram 

separadas em sete compartimentos ao longo das duas topossequências descritos a seguir.  

O primeiro compartimento foi observado em superfície, com coloração bruno 

amarelado escuro a preto, textura arenosa, estrutura granular e teores elevados de matéria 

orgânica.  

O segundo compartimento está localizado em subsuperfície apresentando coloração 

amarelada, textura franco-argilo-arenosa, presença de cascalho e areia grossa e estrutura 

granular e em blocos subangulares. 

O terceiro compartimento apresenta coloração bruno-amarelada e presença de 

mosqueados vermelhos, aumento no teor de argila, presença de gradiente textural abrupto e 

estrutura em blocos subangulares. 

O quarto compartimento possui variegado de cores bruno, vermelho e amarelo, textura 

argilosa, presença de cascalho e estrutura em blocos subangulares. Solos plínticos. 

O quinto compartimento apresenta textura ligeiramente mais arenosa que o 

compartimento anterior, com menor quantidade de cascalho e incremento de areia grossa. 

Estrutura maciça que se desfaz em blocos angulares e subangulares. 

O sexto compartimento está localizado à jusante na pastagem, com coloração 

acinzentada em decorrência da proximidade deste ponto ao curso d’água. Apresenta textura 

franco-arenosa e estrutura em blocos subangulares pequenos a médios e moderados. Possui 

características de horizonte em alteração. 

O sétimo compartimento está localizado na parte inferior da vertente, sob floresta, 

apresentando areia grossa e umidade elevada, em decorrência da influência do lençol freático. 

Também apresenta características de um horizonte em alteração.  

Detalhes específicos e mais completos sobre a descrição dos solos podem ser 

observados em Oliveira (2014). 
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Figura 5 – Análise estrutural do solo nas áreas de floresta e pastagem indicando os compartimentos do solo identificados. Fonte: Oliveira (2013) 
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As áreas de amostragem utilizadas no presente trabalho compreendem as áreas 

referentes aos compartimentos 1, 2 e 6, sendo a superfície de textura arenosa ou franco-

arenosa e estrutura granular (compartimentos 1 e 6) e a subsuperfície de textura franco-argilo-

arenosa e estrutura em blocos subangulares (compartimento 2). 

Os dados referentes à granulometria, densidade de partículas e micromorfometria do 

solo também foram aproveitados de Oliveira (2014). 

 

3.2 Coletas e análises 

As coletas para análise física, físico-hídrica, química e da fauna do solo foram 

realizadas em cada uma das posições do relevo (T1, T2 e T3) em cinco repetições (a, b, c, d, 

e), distando aproximadamente 1,5 m entre si. Foram estabelecidos 15 pontos de amostragem 

por topossequência totalizando 30 pontos de amostragem na propriedade. 

As coletas foram realizadas nos meses de julho de 2012 (período seco) e janeiro e 

março de 2013 (período úmido) e os procedimentos de coleta serão apresentados a seguir na 

mesma sequência em que foram coletados no campo. 

A coleta de amostra vegetal para determinação da matéria seca (MS) foi realizada em 

uma área determinada de 0,25 x 0,25 m de onde toda a matéria vegetal foi retirada com 

auxílio de uma tesoura de poda e acomodada em sacos plásticos para futura remoção da 

macrofauna e determinação da MS. 

Após a remoção das amostras para determinação da MS, nos mesmos locais, foram 

esculpidos monólitos de 0,25 x 0,25 x 0,30 m para coleta da macrofauna do solo, seguindo 

metodologia do Tropical Soil Biology and Fertility (TSFB) descrita por Anderson e Ingram 

(1993). Os monólitos foram subdivididos em 4 estratos considerando a serrapilheira (amostra 

coletada e descrita em MS), 0-0,1 m, 0,1-0,2 m e 0,2-0,3 m. Em cada uma das posições do 

relevo foram coletadas 5 amostras de serrapilheira e 15 amostras de solo, totalizando 15 

amostras de serrapilheira e 45 amostras de solo em cada uma das topossequências e 120 

amostras na propriedade. As amostras foram acomodadas em sacos plásticos para posterior 

extração da macrofauna conforme descrito no item 3.2.2 macrofauna. 

Após a retirada dos monólitos, nos mesmos locais e profundidades, foram coletadas 

amostras deformadas de solo para determinações da umidade e química do solo. Nestes locais 

também foram coletadas amostras indeformadas de solo com auxílio de cilindros metálicos de 

100 cm3 nas profundidades de 0-0,05, 0,10-0,15 e 0,20-0,25 m para determinação da curva de 

retenção de água, densidade do solo, porosidade total e macro e microporosidade do solo. 
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Detalhes mais específicos sobre a coleta das amostras serão fornecidos nos tópicos 

específicos descritos a seguir para cada análise. 

 

3.2.1 Determinação da matéria seca vegetal  

Para determinação da matéria seca vegetal (MS) as amostras se serrapilheira, após a 

separação da macrofauna presente, foram acomodadas em sacos de papel (Figura 6) e levadas 

à estufa com ventilação forçada a 60° C até atingir peso constante. O cálculo da quantidade de 

material vegetal foi realizado com auxílio da fórmula  

( )
área

MsMu
Ms

−=                                                           (1) 

 

Onde Mu é a massa úmida, Ms a massa seca e área é o tamanho da área de onde foi retirada a 

amostra de serapilheira. 

 

Figura 6 - Coleta das amostras de serapilheira e secagem em estufa 
 

3.2.2 Macrofauna  

As amostras coletadas segundo a metodologia TSBF (ANDERSON e INGRAM, 

1993) (Figura 7a) foram acomodadas em bandejas plásticas para separação manual da 

macrofauna (Figura 7b). As minhocas foram fixadas em solução de formol a 4% durante 72 

horas (Figura 7c) e conservadas em solução de álcool 70%. Indivíduos pertencentes a outros 

grupos foram conservados diretamente em solução de álcool 70%. 

Os organismos coletados foram contabilizados e identificados de acordo com táxons 

de alto nível, as minhocas foram identificadas em nível de espécie e o conceito de 

morfoespécies (organismos similares morfologicamente) foi usado quando uma definição 

taxonômica não foi possível. A identificação dos grupos foi realizada no Laboratório de Solos 

da Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, com utilização de chaves específicas para 

cada grupo identificado.  



34 
 

Os principais táxons encontrados foram Minhocas, Isoptera, Formicida, Quilopoda, 

Diplopoda, Coleoptera, Hemiptera, Aranae, Isopoda, Diplura, Pseudo-escorpionidae, Blataria, 

Schizomida. Para cada um dos grupos encontrados foi utilizada chave específica para 

identificação e classificação. Para insetos e aracnídeos utilizou-se a classificação de Rafael et 

al (2012), Lawrence et al. (2002) e Borror et al. (1992), para diplópodes utilizou-se a 

classificação de Hoffman et al. (2002), para quilópodes utilizou-se a classificação de Pereira 

(1998).  

Após a separação e identificação dos táxons foi criada a variável riqueza taxonômica, 

onde a presença de cada um dos grupos foi contabilizado como 1 e a ausência como 0. A 

quantidade de grupos foi somada para obtenção de um número que indicou os grupos 

presentes em cada uma das posições do relevo e profundidades do solo. 

As minhocas, quando adultas foram identificadas em nível de família segundo 

classificação de Brown e Fragoso (2007) e Mischis (1991). Quando a identificação não foi 

possível, estas foram separadas de acordo com características morfológicas externas ou 

internas (morfoespécies) e numeradas. As minhocas consideradas juvenis também foram 

identificadas através de suas características externas sendo também numeradas 

 

Figura 7 – Coleta da macrofauna. a) Coleta dos monólitos; b) Separação da macrofauna; c) Fixação das 
minhocas em formol 

 

3.2.3 Estrutura da comunidade de minhocas 

As minhocas encontradas foram avaliadas e identificadas de acordo com seu estágio 

de desenvolvimento em juvenis e adultas. Os indivíduos categorizados como juvenis não 

apresentam estruturas reprodutivas suficientemente desenvolvidas para proceder a 

identificação. Indivíduos adultos ou em estágio avançado de desenvolvimento foram 

identificados de acordo com suas características externas e internas e, de acordo com as 

espécies ou morfoespécies, foram calculados os índices de riqueza, sendo r o número total de 

a) b) c) 
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espécies ou morfoespécies, os índices de diversidade de Shannon e de Simpson e o índice de 

dominância de Berger-Parker conforme demonstrado a seguir 

Índice de Shannon( ) ∑
=

−=
r

i
ii ppH

1

ln                                      (2) 

onde pi é a frequência relativa de cada espécie. 

 

Índice de Simpson (1-D): 
( )
( )∑

= −
−r

i

ii

tt

xx

1 00 1
1

                                      (3) 

onde xi é o número de indivíduos da espécie i e t0 é a abundância total 

 

Índice de Berger-Parker (D): 
0

max

t

x
                                           (4) 

 

3.2.4 Química do solo 

As amostras deformadas coletadas foram secas ao ar e peneiradas em peneira de 

abertura 2 mm para obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). As determinações químicas 

foram realizadas no Laboratório de Análises Químicas do Departamento de Ciência do Solo 

da ESALQ/USP (Figura 8) de acordo com metodologia proposta por Raij (1987). Foram 

determinados pH em água e KCl, H+Al, Al+3, K+, P+3, Ca+2, Mg+2 e carbono orgânico. 

 

  
Figura 8 - Determinações químicas 
 

3.2.4.1  pH em água 

O procedimento analítico consistiu da transferência de 10 g de TFSA para frasco 

plástico, adição de 25 ml de água deionizada e agitação por 5 minutos. Após 30 minutos de 

repouso procedeu-se a medição do pH com auxílio de pHmetro Digimed®. 
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3.2.4.2  pH KCl 

O procedimento analítico para determinação do pH em KCl foi o mesmo descrito para 

determinação do pH em água com substituição da água por soluçõa de KCl 1N. 

 

3.2.4.3  H+Al 

O procedimento analítico consistiu da transferência de 2,5 g de TFSA para frasco 

plástico, adição de 50 ml de solução de acetato de cálcio e agitação por 10 minutos. A solução 

foi filtrada em papel de filtro faixa azul. Do filtrado foi pipetado 25 ml, transferido para 

erlenmeyer com capacidade para 125 ml e adicionadas 3 gotas de fenoftaleína. A titulação foi 

realizada com solução de NaOH 0,025 mol L-1.  

 

3.2.4.4  Alumínio 

O procedimento para determinação do alumínio trocável constou da adição de 5 g de 

TFSA e 50 ml de solução KCl 1 mol L-1 em frasco plástico.  A solução foi agitada por 10 

minutos e filtrada em papel de filtro faixa azul. Foram pipetados 5 ml do filtrado, transferido 

para erlenmeyer com capacidade para 125 ml e adicionadas 3 gotas de indicador azul de 

bromotimol. A titulação foi realizada com solução de NaOH 0,025 mol L-1. 

 

3.2.4.5 Potássio 

A determinação do potássio consistiu na transferência de 2,5 g de TFSA em frasco 

plástico e adição de 25 ml de solução Mehlich-1 (HCl 0,05 mol L-1 e H2SO4 0,0125 mol L-1). 

A suspensão foi agitada por 5 minutos e permaneceu em repouso até a decantação. Foi 

retirada uma alíquota de 5 ml e transferida para tubo de ensaio de vidro. O extrato foi lido em 

fotômetro de chama Digimed® DM-62. 

 

3.2.4.6 Fósforo  

Para a determinação do fósforo foram transferidos para frasco plástico 2,5 g de TFSA 

e 25 ml da solução Mehlich-1 (HCl 0,05 mol L-1 e H2SO4 0,0125 mol L-1). A solução foi 

agitada durante 5 minutos e permaneceu em repouso até decantação. Foram transferidos 5 ml 

da solução para tubo de ensaio de vidro e adicionados 10 ml de molibdato. A amostra foi 

agitada e em seguida mantida em repouso por 30 minutos. A leitura foi realizada em 

colorímetro a 660 nm da FEMTO. 
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3.2.4.7 Cálcio  

Para a determinação do cálcio foram adicionados em frascos plásticos 5 g de TFSA e 

50 ml de solução KCl 1 mol L-1.  A solução foi agitada por 10 minutos e filtrada em papel de 

filtro faixa azul. Uma alíquota de 1 ml da solução foi transferida para tubo de ensaio de vidro 

com adição de 10 ml de lantânio 1%. A solução foi agitada e a leitura foi realizada em 

fotômetro de absorção atômica Perkin-Elmer 1100B. 

 

3.2.4.8 Magnésio 

Para a determinação do magnésio foram adicionados a frascos plásticos 5 de TFSA e 

50 ml de solução KCl 1 mol L-1.  A solução foi agitada por 10 minutos e filtrada em papel de 

filtro faixa azul. Do extrato foi transferido 1 ml para tubo de ensaio de vidro e adicionado 10 

ml de solução de lantânio 1%. Os tubos com solução foram agitados e procedeu-se a leitura 

em fotômetro de absorção atômica Perkin-Elmer 1100B. 

 

3.2.4.9 Matéria Orgânica 

O cálculo da matéria orgânica (MO) é baseado na determinação do carbono orgânico 

via oxidação por dicromato de potássio. Sua determinação foi realizada pelo método 

tradicionalmente conhecido como Walkley-Black onde uma alíquota de 1 g de solo e 10 ml de 

solução de dicromato de potássio (0,167 mol L-1) são adicionados a 20 ml de H2SO4. A 

solução é agitada manualmente e permanece em repouso por 30 minutos, sendo em seguida 

adicionados 200 ml de água deionizada e 10 ml de ácido fosfórico. Usou-se como titulante 

solução de sulfato ferroso amoniacal 0,4 mol L-1 e indicador difenilamina.  

 

3.2.5 Análise granulométrica 

Os dados referentes à análise granulométrica foram obtidos por Oliveira (2014) 

segundo método do densímetro adaptado de Gee e Or (2002). O procedimento analítico 

consiste da adição de 40 g de TFSA em um frasco contendo 250 ml de solução de hidróxido e 

hexametafosfato de sódio e levado à mesa agitadora por 16 horas (Figura 9a). A areia presente 

na amostra foi separada com auxílio de uma peneira de abertura 0,053 mm e a solução 

contendo silte e argila transferida para provetas com capacidade para 1000 ml, sendo o 

volume completado com água (Figura 9b). A areia retida na peneira foi lavada, levada à estufa 

com ventilação forçada a 105° C por 48 h e pesada para obtenção da quantidade de areia total 

(Figura 9c). 
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A solução contida nas provetas foi agitada manualmente e a quantidade de argila 

presente medida após 24 horas com auxílio de um densímetro de mercúrio. A quantidade de 

argila foi obtida da medição realizada com o densímetro, a areia foi determinada pela 

pesagem da areia seca e o silte foi obtido por diferença. 

 

   

Figura 9 - Passos realizados durante a análise granulométrica. a) Solução; b) Provetas prontas para medição; c) 
Areias prontas para serem levadas à estufa. 

 

3.2.6 Densidade de partícula 

Assim como os dados referentes à análise granulométrica, os dados referentes à 

densidade de partículas foram retirados de Oliveira (2014). A densidade de partículas foi 

determinada pelo método do Picnômetro de gás Hélio (Accupyc 1330, Micromeritics 

Instrument Corporation®) conforme descrito em Flint e Flint (2002) (Figura 10). O 

equipamento é provido de duas câmaras de volume conhecido. Dentro de uma das câmaras foi 

adicionada 6 g de TFSA, e esta foi pressurizada até uma pressão definida. Em seguida, uma 

válvula permitiu que o ar se deslocasse da câmara pressurizada para a câmara não 

pressurizada, resultando na queda da pressão injetada na câmara contendo a amostra. A 

pressão final de equilíbrio foi usada para calcular o volume total, que é a combinação do 

volume inicial pré-determinado por calibração do equipamento, do volume da cápsula de 

expansão e o volume da amostra. A densidade de partículas foi então calculada através de 

uma relação entre a massa do solo e o volume das partículas da amostra inserida. 

a) b) c) 
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Figura 10 - Picnômetro de gás Hélio. 

 

3.2.7 Densidade do solo 

Para a determinação da densidade do solo foram coletadas amostras indeformadas de 

solo com auxílio de cilindros metálicos de 100 cm3 e um trado. As amostras foram coletadas 

em cinco repetições por ponto nas profundidades de 0-0,05; 0,10-0,15 e 0,20-0,25 m e secas 

em estufa com ventilação forçada a 105° C por 24 horas para determinação da massa do solo 

seco. A densidade foi calculada por meio da relação entre massa do solo seco e o volume da 

amostra. 

 

3.2.8 Umidade do solo 

As amostras deformadas coletadas (Figura 11) foram acomodadas em recipientes 

metálicos e pesadas úmidas. Em seguida os recipientes foram levados à estufa com ventilação 

forçada a 105° C por 48 h e pesadas secas. A umidade foi calculada segundo equação  








 −×=
Ms

MsMu
U 100(%)                                                (5) 

 

Onde U é a umidade; Mu é a massa do solo úmido e Ms é a massa do solo seco. 
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Figura 11 - Coleta e determinação da umidade do solo. 
 

3.2.9 Porosidade 

3.2.9.1 Porosidade calculada 

Para o cálculo da porosidade total foram utilizados os dados de densidade do solo e 

densidade de partículas. O cálculo foi realizado segundo fórmula apresentada a seguir:  

 

dp

ds
PT −= 1                                                          (6) 

 

Onde: PT é a porosidade total, ds a densidade do solo calculada para cada repetição através da 

curva de retenção de água no solo e dp a densidade de partícula para cada uma das 

profundidades calculadas para a caracterização do solo. 

 

3.2.9.2 Micromorfometria do solo 

Os dados referentes à análise de imagens foram retirados de Oliveira (2014). As 

amostras indeformadas foram coletadas em triplicata com auxílio de caixas de papel cartão no 

tamanho 0,12 x 0,07 x 0,05 m, identificadas e orientadas em relação à superfície. 

Em laboratório as amostras foram secas ao ar durante 15 dias e em seguida levadas à 

estufa com ventilação forçada a 40° C durante 48 horas. Após secagem as amostras foram 

acomodadas em frascos plásticos com capacidade para 2000 ml de solução e acondicionadas 

em dessecadores ligados à bomba de vácuo visando facilitar a penetração da solução de 

impregnação (CASTRO et al., 2003). 

A solução para impregnação das amostras foi preparada segundo metodologia descrita 

por Murphy (1986) na proporção de uma parte de resina poliéster “cristal” e uma parte de 
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monômero de estireno para reduzir a viscosidade da resina e facilitar a impregnação 

(CASTRO et al., 2003). Também foram utilizados 5 g de pigmento fluorescente Tinopal OB 

(BASF®) (MURPHY et al., 1977; MURPHY, 1986) e peróxido orgânico (Butanox M50) para 

controle do endurecimento da solução na proporção de 4 gotas por 1000 ml de solução 

(RINGROSE-VOASE, 1991). 

A solução foi adicionada aos frascos plásticos lentamente e em pequenas quantidades, 

ligando-se a bomba de vácuo por cerca de 30 minutos após cada adição de solução. O 

procedimento foi repetido sucessivamente até que as amostras estivessem totalmente cobertas 

pela solução. Após a imersão total das amostras em solução estas foram mantidas no vácuo 

por, no mínimo, 24 horas (RINGROSE-VOASE, 1991). 

Posteriormente à secagem e endurecimento dos blocos, estes foram cortados em 3 

partes com auxílio de uma serra de diamante. A porção central do bloco foi lixada com auxílio 

de um disco rotativo e carbureto de silício de granulação grossa (220 mesh e grãos de 53-62 

µm). Em seguida, os blocos foram polidos em placa de vidro com carbureto de silício de 

granulação mais fina (600 mesh e grãos de 18-22 µm). Durante todo o procedimento de 

lixamento e polimento o bloco foi mantido úmido quando em contato com o material 

abrasivo. 

Depois de lixados e polidos os blocos foram analisados no Laboratório de Microscopia 

do Departamento de Ciência do Solo, ESALQ/USP. Os blocos foram levados a ambiente 

escuro com iluminação ultravioleta e em cada um deles foram escolhidas, em média, 15 áreas 

de cerca de 180 mm2 das quais foram adquiridas imagens com auxílio de câmera digital em 

cores (Sony® DFW-X700), em sistema “charged couple device” (CCD), conectada à lupa 

Zeiss®. 

As imagens foram digitalizadas em 1024 x 768 pixels, com resolução espectral de 256 

tons de cinza, em aumento 10x, igualando um pixel a 156,25 µm2. Em seguida as imagens 

foram binarizadas e etiquetadas com auxílio do programa Noesis® Visilog 5.4, sendo 

identificados os macro e mesoporos.  

A quantificação e classificação dos poros foi realizada segundo critérios definidos por 

Cooper e Vidal-Torrado (2005) e otimizado por macros desenvolvidas em linguagem Visual 

Basic no Microsoft® Excel (JUHÁSZ et al., 2007). Os gráficos foram desenvolvidos com 

auxílio do programa SigmaPlot® 

 

3.2.10 Curva de retenção de água no solo 
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Para a determinação da curva de retenção de água no solo (CRA) as amostras 

indeformadas coletadas com auxílio de cilindro metálico de 100 cm3 e trado foram levadas 

para laboratório e limpas. Em uma das extremidades do cilindro foi colocada uma tela de silk-

screen composta de 180 fios por mm2 cortada em diâmetro de 0,07 m e presas aos cilindros 

com elásticos de borracha. As amostras foram saturadas em água por 48 horas, levadas à 

câmaras de Richards e submetidas aos potenciais -1, -3, -6, -8, -10, -33, -70, -100 kPa 

(RICHARDS & FIREMAN, 1943). Para o potencial de -500 kPa foram utilizadas amostras 

deformadas em câmaras de Richards (EMBRAPA, 1997) e para o potencial de -1500 kPa 

foram utilizados os valores obtidos com o equipamento WP4 (SCANLON et al., 2002). A 

partir dos dados de umidade saturada (θs) e residual (θr), foi possível calcular a 

macroporosidade e microporosidade do solo. 

Para a construção da CRA os dados obtidos foram ajustados segundo o modelo van 

Genuchten (1980) com ajuda do programa RetC e os gráficos foram construídos com auxílio 

do programa SigmaPlot® 

 

3.2.11 Índice S 

O índice S foi obtido por meio da CRA determinada utilizando-se a umidade 

gravimétrica do solo. Seu cálculo foi realizado de acordo com Dexter (2004) utilizando a 

seguinte fórmula: 

( )
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Onde os valores de n, θs e θr são retirados dos ajustes da CRA no solo, sendo o n a inclinação 

da curva, θs a umidade de saturação e θr a umidade residual 

 

3.3 Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram conduzidas de maneira univariada e multivariada. As 

análises univariadas foram realizadas com auxílio do programa estatístico InfoStat (DI 

RIENZO et al, 2013) e as multivariadas com o programa CANOCO (ter BRAAK e 

ŠMILAUER, 2002). 

Os dados físicos e químicos do solo foram analisados individualmente com base na 

aplicação do Modelo Linear Misto, utilizado para descrever dados que variam de acordo com 

fatores fixos e aleatórios. A adequação do modelo aos dados foi avaliada pelo critério Akaike 
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(AIC) utilizado para comparação de modelos com mesmos efeitos fixos e diferentes estruturas 

de covariância (AKAIKE, 1974). O melhor modelo e o que deve ser escolhido é aquele que 

apresenta menores valores de AIC sugerindo melhor estrutura (WOLFINGER, 1993).  

O AIC é calculado de acordo com a fórmula apresentada a seguir 

 

( ) pLAIC p 2log2 +−=                                             (8) 

 

Onde Lp é a função de máxima verossimilhança do modelo e p é o número de variáveis 

explicativas consideradas no modelo 

 

A análise univariada dos dados de fauna do solo foi realizada com ajuda do programa 

estatístico InfoStat (DI RIENZO et al., 2013) através da construção de Modelos Lineares 

Generalizados Mistos (MLGM). Estes modelos devem ser usados quando os dados obtidos 

são referentes à contagem de indivíduos, não permitindo a distribuição normal de erros. Estes 

modelos também possuem variáveis com efeitos fixos e aleatórios.  

Em todas as análises univariadas as comparações posteriores foram realizadas com 

análise DGC 5% (DI RIENZO et al., 2002), baseada em agrupamentos para identificação de 

grupos de médias não homogêneos. Os resultados foram apresentados sob a forma de gráficos 

de barras indicando a média do modelo e o erro padrão. 

Os modelos criados foram específicos para cada análise, apresentando variações nos 

parâmetros fixos e aleatórios e nas transformações realizadas sendo, portanto melhor 

detalhados a seguir. 

 

3.3.1 Análises univariadas 

Para análise dos dados de matéria seca (MS), química, densidade (Ds), umidade (U), 

porosidade do solo (PT) e índice S (Is) foram construídos Modelos Lineares Mistos (MLM) 

com fatores de variação e transformações específicas para cada caso. 

Para análise da MS o MLM foi construído considerando como parâmetros fixos uso do 

solo e posição no relevo e como parâmetros aleatórios o período de coleta (coleta) e a 

repetição coletada (amostra). Os parâmetros aleatórios foram avaliados sobre a variável uso 

do solo. Para a redução da heterocedasticidade dos dados foi utilizada a função varExp.  

Para as análises químicas, Ds, U, PT e Is os MLM foram construídos considerando uso 

do solo, posição no relevo e profundidade como parâmetros fixos e período de coleta e 
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repetição coletada como parâmetros aleatórios. Os parâmetros aleatórios foram avaliados 

sobre a variável uso do solo. Para a redução da heterocedasticidade dos dados foi utilizada a 

função varExp no caso da análise do cálcio e matéria orgânica, U, PT e Is. Para a análise do 

pH e Ds a heterocedasticidade foi reduzida com a função varIdent. 

Para a análise da macrofauna total, das minhocas e engenheiros do ecossistema foram 

construídos MLGM considerando uso do solo, posição no relevo e profundidade como 

parâmetros fixos e período de coleta e repetição coletada como parâmetros aleatórios. Os 

parâmetros aleatórios foram avaliados sobre a variável uso do solo. A redução da 

heterocedasticidade dos dados foi realizada com a função varIdent para macrofauna total e 

minhocas e varExp para engenheiros do ecossistema. 

A análise dos Chilopoda, Coleóptera, Diplopoda, Formicida, Isoptera e larvas foram 

realizadas sem que fossem consideradas as diferentes profundidades do solo. Os modelos 

utilizados para os referidos grupos necessita homogeneidade em relação ao número de 

amostras contidas em cada posição do relevo, não sendo possível executar o modelo quando 

em determinada profundidade não existem indivíduos pertencentes ao grupo analisado.  

Sendo assim, a profundidade foi desconsiderada, sendo o modelo criado com uso do 

solo e posição no relevo como parâmetros fixos e período de coleta e repetição coletada como 

parâmetros aleatórios. Os parâmetros aleatórios foram avaliados sobre a variável uso do solo. 

A heterocedasticidade dos dados foi reduzida com a função varExp. 

A análise dos engenheiros do ecossistema e da riqueza taxonômica foi realizada com a 

criação de MLGM considerando uso do solo, posição no relevo e profundidade do solo como 

parâmetros fixos e período de coleta e repetição coletada como parâmetros aleatórios 

avaliados sobre a variável uso do solo. Para a redução da heterocedasticidade foi utilizada a 

função varExp. 

 

3.3.2 Relações entre atributos do meio físico e a fauna do solo 

Sabendo que o solo é um ambiente de comportamento complexo, onde as propriedades 

físicas, químicas e biológicas interagem intimamente influenciando umas sobre as outras, a 

análise univariada das propriedades do solo podem auxiliar na compreensão de como as 

propriedades se comportam no solo, sem, no entanto, facilitar na compreensão de como as 

relações entre as propriedades modificam após a conversão de floresta em pastagem. 
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A análise multivariada foi a técnica escolhida para avaliar as relações existentes entre 

os atributos do meio físico e a fauna do solo, antes e após a mudança de uso do solo e é aqui 

representada por uma análise de correspondência canônica (ACC).  

A ACC realiza uma combinação linear das variáveis ambientais maximizando a 

separação dos nichos ecológicos dos táxons analisados (ter BRAAK e VERDONSCHOT, 

1995). Os resultados são apresentados sob a forma de gráficos cuja média ponderada de cada 

atributo está localizada na sua origem, as variáveis ambientais projetadas ao longo do eixo 1 e 

2 e os táxons, quando projetados sobre as variáveis ambientais, fornecem o valor aproximado 

da média ponderada de cada táxon em relação a cada atributo (ter BRAAK e 

VERDONSCHOT, 1995). 

Para a realização destas análises foram incorporados ao modelo todas as 

profundidades e posições do relevo para cada uso do solo considerando-se como variáveis 

ambientais as variáveis físicas, químicas e físico-hídricas do solo. 

As ACCs foram realizadas pelo módulo Canowin do programa estatístico CANOCO 

(ter BRAAK e ŠMILAUER, 1998) utilizando-se o dimensionamento simétrico entre amostras 

e táxons e interpretação pela regra biplot (ter BRAAK e VERDONSCHOT, 1995). As 

análises foram realizadas sem transformações logarítmicas dos dados de fauna, sem 

ponderação especial para os táxons menos abundantes (raros) e sem ponderação diferencial 

para as amostras (ter BRAAK e ŠMILAUER, 1998). 

De acordo com os resultados obtidos, as análises foram gradativamente modificadas 

por exclusão de variáveis que apresentavam pouca relação com a análise e inclusão de outras 

variáveis que poderiam aportar mais informações sobre a análise realizada. 

Posteriormente, buscando uma melhor compreensão das variações obtidas entre 

floresta e pastagem procedeu-se a mesma avaliação, porém desconsiderando-se as diferentes 

posições do relevo, procedendo-se a análise somente com relação às diferentes profundidades 

do solo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estão aqui apresentados com ordenação ligeiramente diferente da 

apresentada no material e métodos decorrente da maior facilidade de compreensão dos dados 

e relacionamento entre as propriedades. Sendo assim a ordem de apresentação será MS, 

propriedades químicas do solo, propriedades físicas e físico-hídricas, fauna do solo e relação 

entre propriedades químicas, físicas e físico-hídricas e fauna do solo. 

 

4.1 Matéria seca vegetal 

As áreas florestais apresentam serrapilheira de constituição heterogênea, composta por 

talos, folhas e pequenos troncos (Figura 12a), enquanto a serapilheira da pastagem é composta 

por material homogêneo e folhoso, em geral proveniente de uma única espécie vegetal, com 

baixa relação C/N e rápida decomposição, acarretando em menor quantidade de MS nas 

pastagens (Figura 12b) (ARAÚJO et al., 2011). 
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Figura 12 a) Serrapilheira retirada de uma área de 0,25 x 0,25 m coletada em área de floresta; b) Serrapilheira 
retirada de uma área de 0,25 x 0,25 m coletada em área de pastagem 
 

A tabela 1 apresenta os valores p observados para os parâmetros fixos utilizados no 

modelo e pode-se perceber que o fator que influenciou significativamente a quantidade de MS 

foi posição do relevo com valores inferiores a 0,05. O fator uso do solo também foi graficado, 

pois possui valor p de 0,0572 sendo, portanto, considerado marginalmente significativo para a 

quantidade de MS 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Tabela 1 - Valores p resultantes da análise estatística para matéria seca 

 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição * 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Prof. 
Matéria seca 0,0572 - 0,0050 - 0,2672 - - 
 

A tabela 2 mostra os efeitos dos parâmetros aleatórios dentro do modelo, ou seja, 

indica o nível de estabilidade temporal da quantidade de MS (efeito do período de coleta) e 

quanto as repetições coletadas aportam na variabilidade dos dados (efeito repetição). Segundo 

a tabela, pode-se ver que os dados de MS representados variam de acordo com o período de 

coleta, podendo estar relacionado com as diferenças estacionais na queda de folhas das 

árvores, porém a variabilidade decorrente da repetição analisada é pequena.  

 

Tabela 2 – Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios (variância) 
Período de coleta Repetição 

Matéria seca 6,89 1,32 
 

A análise da quantidade de MS em relação aos usos do solo indicam que as áreas sob 

floresta apresentam maior quantidade de MS que as áreas sob pastagem, decorrente da 

diversidade de material vegetal presente no solo, proveniente de espécies vegetais distintas e, 

portanto, diferentes taxas de decomposição, acarretando em maior acúmulo de serrapilheira 

sob floresta que sob pastagem (Figura 13). 

A ausência de interação entre os fatores uso do solo e posição no relevo (Tabela 1) nos 

mostra que o efeito da posição do relevo sobre a quantidade de MS é independente do uso do 

solo, ou seja, o comportamento da MS em relação às diferentes posições do relevo é o mesmo 

tanto para floresta quanto para pastagem, sendo, portanto, apresentado aqui sob a forma de um 

só gráfico para ambos os usos (Figura 14). 

A posição T2 foi a que apresentou a menor quantidade de MS (Figura 14), 

provavelmente decorrente da variabilidade natural do solo e da posição do relevo, onde há 

menor disponibilidade de água prejudicando a produção de MS (JUHÁSZ et al., 2006; 

COOPER et al., 2012) e maior declividade, favorecendo a remoção do material vegetal para 

as posições mais baixas do relevo, observado pelo aumento da MS na posição T3. 
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Figura 13 - Quantidade de matéria seca em floresta e pastagem. Média de 5 repetições em três posições do relevo 
e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam 
o erro padrão das médias 

 
Figura 14 - Quantidade de matéria seca nas diferentes posições do relevo para ambos os usos do solo. Média de 5 
repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 
pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
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4.2 Química do solo 

As minhocas são organismos da macrofauna extremamente sensíveis às modificações 

das propriedades químicas do solo, tendo o pH ideal para sua sobrevivência entre 5,5 e 6,5 e o 

aporte de cálcio como um fator de favorecimento do desenvolvimento de espécies ativas no 

solo (FREITAS, 2007). Além destes fatores específicos, grande parte da macrofauna é 

diretamente influenciada pela quantidade de matéria orgânica presente no solo (LAVELLE et 

al., 2001).  

Sendo assim, em decorrência de sua relevância à sobrevivência da macrofauna do solo 

serão apresentados e discutidos neste item somente os resultados de pH, matéria orgânica 

(MO) e cálcio (Ca). A caracterização química completa das topossequências pode ser 

observada em Anexo A. 

A tabela 3 mostra os resultados dos valores p para os parâmetros fixos, indicando que 

o efeito dos três fatores analisados foram dependentes entre si, observado na interação 

significativa entre as variáveis. 

 

Tabela 3 - Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros químicos 

 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição * 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Prof. 
pH H2O <0,0001 <0,0001 0,0025 <0,0001 <0,0001 0,0015 0,6670 

MO 0,1729 <0,0001 <0,0001 0,0003 <0,0001 0,0214 0,0792 
Ca <0,0001 <0,0001 0,0896 0,1532 <0,0001 0,2019 0,2687 

 

A Tabela 4 mostra os efeitos dos parâmetros aleatórios dentro do modelo. Segundo a 

tabela pode-se ver que os dados químicos representados possuem pouca influência da 

variabilidade temporal e das amostras coletadas, indicando que os valores não variam entre os 

períodos de coleta, tampouco entre as repetições coletadas. Contudo, para as três propriedades 

se observa maior variabilidade temporal que espacial, dado que os coeficientes período de 

coleta são maiores.  

 

Tabela 4 – Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios (variância) 
 Período de coleta Repetição 

pH H2O 0,87 0,20 
MO 1,65 0,0023 
Ca 1,27 0,00016 
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A seguir são analisados os efeitos do uso do solo, da profundidade e posição no relevo, 

sobre cada propriedade química, sendo os gráficos gerados de acordo com as interações 

significativas entre os fatores evidenciados pelo modelo (Tabela 3). Interações pouco 

significativas não serão mostradas. 

A determinação do pH em água evidenciou solos predominantemente ácidos, sendo os 

solos florestais mais ácidos que os solos sob pastagem em todas as profundidades e posições 

do relevo (Figura 15a e 15b). A interação entre profundidade e posição do relevo é 

apresentada sob a forma de um único gráfico indicando que o comportamento observado entre 

as variáveis é o mesmo para ambos os usos. Sendo assim, pode-se perceber que não há 

diferença entre as posições do relevo para as profundidades 0-0,1 e 0,1-0,2 m, sendo o pH 

ligeiramente maior na profundidade 0,2-0,3 m na posição T3 (Figura 15c). 

Os valores de pH mais elevados em pastagem podem ser atribuídos ao efeito residual 

do fogo utilizado em 2006, uma vez que a queima da floresta eleva os valores de pH e Ca+2, 

os quais podem permanecer elevados durante décadas (MCGRATH et al., 2001; ORRUTÉA, 

2012) (Figura 15g). 

A decomposição da serrapilheira e as secreções das raízes e dos indivíduos da fauna 

edáfica liberam material ácido no solo, que, juntamente com a ação da água da chuva, 

auxiliam na manutenção do ambiente predominantemente ácido dos solos florestais 

(QUAGGIO, 2000; WIETHÖLTER, 2000; MAFRA et al., 2008). 

Além de sua atuação na acidificação dos solos florestais, a decomposição da 

serrapilheira influencia diretamente no conteúdo de MO presente no solo. Sua composição 

predominantemente folhosa e de baixa relação C/N nas pastagens (Figura 12b) favorece a 

decomposição, fazendo com que os teores de MO encontrados sejam superiores aos valores 

encontrados na floresta (Figura 15d). Com o aumento da profundidade do solo e o 

distanciamento da serapilheira, os teores de MO são reduzidos para ambas as topossequências 

(Figura 15d). 

Quanto às posições do relevo, as áreas sob pastagem apresentam maior quantidade de 

MO nas posições T1 e T2 (Figura 15e), favorecidas pela decomposição mais rápida da 

serapilheira na pastagem, porém não foram encontradas diferenças significativas entre os usos 

do solo para a posição T3, provavelmente decorrente das propriedades do solo que estariam 

atuando sobre a decomposição da serrapilheira, os quais serão retomados e discutidos nos 

tópicos a seguir.   
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O comportamento da MO com relação às profundidades e posições do relevo é o 

mesmo para ambos os usos do solo, sendo portanto, apresentados sob a forma de um único 

gráfico (Figura 15f). No gráfico pode-se perceber que a quantidade de MO em ambas as 

topossequências é mais elevada para a posição T1, independentemente da profundidade 

analisada. Para as posições T2 e T3 a quantidade de MO não apresenta diferença significativa 

entre as profundidades de 0-0,1 e 0,1-0,2 m, porém pode-se observar diferença significativa 

para a profundidade 0,2-0,3 m sendo a posição T3 a que apresenta menor quantidade de MO.  
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Figura 15 - Propriedades químicas analisadas a) pH em água considerando a interação entre tipo de uso e profundidade do solo; b) pH em água considerando a interação entre 
os tipos de uso do solo e posição no relevo; c) pH em água considerando a interação entre posição do relevo e profundidade; d) MO considerando a interação entre uso do solo 
e profundidades do solo; e) MO considerando a interação entre uso do solo e as diferentes posições no relevo; f) MO considerando a interação entre profundidades do solo e 
posições do relevo; g) Ca+2 considerando a interação entre tipo de uso e posições no relevo. Todos os dados apresentados foram obtidos pela média de 5 repetições em três 
posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 

g) 
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4.3 Granulometria 

A distribuição das partículas observadas nas topossequências apresentou 

comportamento semelhante, com predomínio da fração areia em superfície e aumento da 

fração argila em profundidade, típico dos Argissolos encontrados em ambas as 

topossequências (Figura 16).  

Para a posição T3 da pastagem pode-se perceber menor concentração de argila ao 

longo dos 0,3 m observados. A superfície apresenta concentração de argila menor que 100 g 

kg-1 e aumenta em profundidade, porém permanecendo com concentrações menores que para 

as outras posições do relevo, não ultrapassando 250 g kg-1 para a camada 0,2-0,3 m. 

Apesar do aumento da argila em profundidade a distribuição de partículas do solo 

permanece predominante arenosa nos primeiros 0,3 m analisados.  
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Figura 16 - Distribuição das partículas em floresta e pastagem 

 

4.4 Densidade de partícula 

A análise de densidade de partícula indicou que ambas as topossequências possuem 

composição do solo homogênea, proveniente de mesmo material de origem e com menores 

valores em superfície decorrente da maior quantidade de material orgânico presente 

(BICALHO, 2011; LEPSCH, 2011) (Figuras 17 e 18).  
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Figura 17 - Densidade de partícula para as áreas de 
floresta 

Figura 18 - Densidade partícula para as áreas de 
pastagem 

 

4.5 Densidade do solo 

A tabela 5 mostra os valores p para os parâmetros fixos utilizados no modelo de 

densidade do solo (Ds), indicando que a profundidade influencia significativamente nos 

valores desta propriedade. Os efeitos de uso do solo e posição no relevo mostraram interação 

significativa, indicando que a análise destes parâmetros sobre a Ds deve ser realizada de 

forma conjunta.  

 

Tabela 5 - Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros densidade do solo 

 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. 
 

Posição 
 

Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição * 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Prof. 
Densidade <0,0001 <0,0001 0,3703 0,6635 0,0097 0,8342 0,3696 

 

A Tabela 6 mostra os efeitos dos parâmetros aleatórios dentro do modelo. Segundo a 

tabela pode-se ver que os dados de Ds não sofrem influência do período de coleta, tampouco 

das repetições amostradas.  

 

Tabela 6 - Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios 
(variância) 

Coleta Amostra 
Densidade 0,01 2,9 10-6 
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O comportamento da Ds com relação à profundidade do solo é semelhante para ambos 

os usos, portanto, será representado sob a forma de um único gráfico.  

A Ds apresentou relação direta com a profundidade (Figura 19), sendo a camada 

superficial (0-0,1 m) aquela com menor densidade e a camada mais profunda (0,2-0,3 m) a de 

maior densidade, sem, no entanto, atingir os valores limitantes ao crescimento das raízes de 

1,85 Mg m-3 propostos por Reinert et al. (2008) para solos arenosos. 

O aumento da densidade do solo em profundidade é decorrente da redução da 

quantidade de material orgânico, aumento do teor de argila e da mudança de estrutura neste 

sentido (PEQUENO et al., 2010; AZEVEDO e DALMOLIN, 2006; LAURINDO et al., 

2009). 

Com relação às posições do relevo não foram observadas diferenças significativas na 

Ds em T1 e T2 para ambos os usos do solo (Figura 20), provavelmente em decorrência da 

composição arenosa da fração mineral que garante menor compressibilidade do solo e assim 

maior resistência à compactação (LIMA e LIMA, 2004). Outros fatores também foram 

importantes na manutenção da densidade do solo nas áreas sob pastagem como a baixa carga 

animal, a ausência do uso de maquinários, a quantidade de MO presente e a presença de 

espessa camada de serrapilheira sobre o solo. Para Silva et al (2000) a manutenção da 

quantidade de resíduos em valores próximos a 1 Mg ha-1 promovem boa cobertura vegetal 

protegendo o solo dos impactos provocados pelo pisoteio animal ou tráfego de máquinas. 

Para a posição T3, nota-se que a pastagem apresenta maior densidade que a floresta 

(Figura 20), decorrente da composição ligeiramente mais arenosa e menor quantidade de MO, 

comparada à floresta para a mesma posição do relevo (Figura 15f).  

A Ds mais elevada na posição T3 da pastagem provoca mudança nas propriedades 

físicas e físico-hídricas prejudicando a decomposição da serrapilheira e consequentemente o 

conteúdo de MO no solo. 
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Figura 19 - Densidade do solo considerando as diferentes profundidades do solo para ambos os usos. Média de 5 
repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 
pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 

 
Figura 20 - Densidade do solo considerando a interação entre uso do solo e posições do relevo. Média de 5 
repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 
pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
 

4.6 Umidade do solo 

A tabela 7 apresenta os valores p obtidos para os parâmetros fixos utilizados no 

modelo de umidade do solo (U), indicando interação significativa entre uso do solo e 

profundidade e uso do solo e posição no relevo. Sendo assim, a análise destes parâmetros 

deve ser realizada de maneira conjunta.  
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Em relação aos parâmetros aleatórios do modelo (Tabela 8), a umidade possui forte 

relação com período de amostragem, conforme esperado, pois as coletas foram realizadas em 

período seco e úmido, e pouca variação entre as repetições coletadas.  

 

Tabela 7 - Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de umidade do solo 

 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. 
 

Posição 
 

Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição * 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Prof. 
Umidade 0,0298 0,0002 0,5693 0,0007 0,0020 0,1923 0,9926 

 

Tabela 8 - Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios 
(variância) 

Coleta Amostra 
Umidade 3,87 0,67 

 

Os valores de umidade do solo foram maiores para as áreas sob floresta que em 

pastagem (Figuras 21 e 22), provavelmente devido à presença de dossel nas áreas florestais, 

protegendo a superfície do solo dos raios solares e mantendo o microclima estável, reduzindo 

a evaporação e mantendo a temperatura estável ao longo do dia (SOUZA et al., 1996; SOUZA 

et al., 2002). Nas áreas florestais há maior homogeneidade da umidade, sem alterações entre 

as camadas superficiais e subsuperficiais, provavelmente decorrentes da menor evaporação 

em superfície e presença do sistema radicular mais profundo permitindo que a água seja 

percolada ao longo do perfil (Figura 22) (PREVEDELLO et al 2010; SILVA e LIBARDI, 

2000). 

Com relação às diferentes profundidades, não houve diferença significativa de U entre 

os usos do solo para a camada superficial (Figura 22), provavelmente em decorrência da 

espessa camada de serrapilheira presente no solo, com valores superiores a 1 Mg ha-1 (Figura 

13) conforme sugerido por Silva et al (2000) e também pela elevada quantidade de MO 

presente (Figura 15e), acarretando em maior retenção da umidade nesta camada.  

Entretanto, para as camadas mais profundas os valores de umidade diferem entre os 

usos do solo, com valores mais elevados observados para floresta (Figura 22), provavelmente 

decorrentes da presença de raízes que atuam em camadas mais profundas, permitindo melhor 

redistribuição da umidade nas áreas florestais. A presença das árvores na floresta também 

protege a floresta da incidência direta dos raios solares, minimizando a evaporação da água e 
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permitindo que esta permaneça por mais tempo no sistema, infiltrando em profundidade e 

mantendo o solo com umidade elevada, independentemente da profundidade analisada 

(PREVEDELO et al., 2010; SOUZA et al., 1996). 

 

 
Figura 21 - Umidade do solo considerando a interação entre uso do solo e posições no relevo. Média de 5 
repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 
pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 

 
Figura 22 - Umidade do solo considerando a interação entre uso do solo e profundidade do solo. Média de 5 
repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 
pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
 

4.7 Porosidade  

Na tabela 9 estão representados os valores p para os parâmetros fixos utilizados no 

modelo de porosidade (PT), indicando que a profundidade influencia significativamente nos 
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valores de PT. Os efeitos do uso do solo e posição no relevo demonstraram interação 

significativa, indicando que a análise destes parâmetros sobre a PT deve ser realizada de 

forma conjunta.  

 

Tabela 9 - Valores p resultantes da análise estatística para parâmetro PT 

 Parâmetros fixos (valor p) 

 Uso Prof. Posição Uso* 

Prof. 

Uso* 

Posição 

Posição* 

Prof. 

Uso* 

Posição* 

Prof. 

PT 0,0466 < 0,0001 0,6319 0,7960 0,0242 0,8295 0,4384 

 

A tabela 10 mostra os valores p observados para os parâmetros aleatórios do modelo 

indicando forte relação com o período de coleta e pouca variação entre as repetições 

coletadas. 

 

Tabela 10 - Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios 
(variância) 

Período de 
coleta 

Repetição 

PT 6.11 4,2 10-3 
 

A PT não apresentou diferenças significativas entre os usos do solo para as posições 

T1 e T2 (Figura 23a), conforme era esperado em decorrência das poucas mudanças 

observadas na densidade do solo.  

Para a posição T3 foi detectada diferença significativa entre os usos, com menores 

valores de PT na pastagem, decorrente da maior densidade e menor teor de MO observados 

neste ponto. A menor agregação e estabilidade de agregados favorecida pela menor 

quantidade de MO em pastagem nesta posição do relevo favorecem a susceptibilidade deste 

solo à compressão, reduzindo assim a PT. 

O comportamento da PT em relação à profundidade do solo não apresenta diferença 

entre os usos do solo sendo, portanto, apresentado sob a forma de um único gráfico (Figura 

23b). 

A PT foi maior para a camada superficial do solo, como consequência da maior 

quantidade de MO, textura mais arenosa e estrutura granular nesta camada, favorecendo assim 
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a porosidade (Figura 23b). As camadas subsuperficiais apresentaram aumento no teor de 

argila e estrutura em blocos subangulares, resultando em menores valores de porosidade.  

Entretanto, cabe ressaltar que mudanças no volume, tamanho e conectividade entre os 

poros podem ocorrer sem que haja alterações na PT do solo (FERNANDES et al., 2006). 

Assim sendo, visando realizar uma avaliação mais precisa das modificações provocadas sobre 

a porosidade em decorrência da mudança de uso do solo, foram determinadas as proporções 

de macro e microporos para os solos estudados. 

 

 

 
Figura 23 – Dados da PT. a) PT considerando a interação entre uso do solo e posição no relevo; b) PT em relação 
às diferentes profundidades do solo para ambos os usos. Média de 5 repetições em três posições do relevo e três 
períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro 
padrão das médias 
 

a) 

b) 
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Na tabela 11 estão representados os valores p para os parâmetros fixos utilizados no 

modelo de macroporosidade e microporosidade.  

Os dados de macroporosidade indicam que as análises devem ser realizadas de acordo 

com o uso e profundidade do solo (Tabela 11) sendo que os dados apresentam pouca variação 

temporal e espacial (Tabela 12). 

 
Tabela 11 - Valores p resultantes da análise estatística para macroporos e microporos 

 Parâmetros fixos (valor p) 

 Uso Prof. Posição Uso* 

Prof. 

Uso* 

Posição 

Posição* 

Prof. 

Uso* 

Posição* 

Prof. 

Macroporos 0,0011 < 0,0001 0,0578 0,1518 0,6244 0,6123 0,1663 

Microporos <0,0001 <0,0001 0,0002 0,0065 <0,0001 0,4456 0,2067 

 

Tabela 12 - Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios 
(variância) 

Período de 
coleta 

Repetição 

Macroporos 1,02 1,1 10-4 
Microporos 2,17 1,01 

 

A macroporosidade do solo está relacionada à livre drenagem e à aeração do solo 

(BONINI et al., 2013). Assim como foi observado para a porosidade total, a camada 

superficial do solo (0-0,1 m) apresenta textura mais arenosa e estrutura granular, além de 

elevados teores de MO, favorecendo a formação de macroporosidade (Figura 24a). Com o 

aumento da profundidade, há redução dos teores de MO, incremento na quantidade de argila e 

modificações na estrutura do solo, aumentando a densidade e consequentemente, reduzindo a 

macroporosidade. 

Com a substituição da floresta pela pastagem observou-se que a quantidade de 

macroporos é reduzida aproximando-se do valor crítico de 0,1 m3 m-3 definido por Bonini et 

al. (2013) (Figura 24b). A redução dos macroporos é acompanhada pelo aumento da 

microporosidade que apresenta interação significativa entre uso do solo e profundidade e 

entre uso do solo e posição do relevo (Tabela 11), sendo a quantidade de microporos mais 

variável temporalmente que espacialmente (Tabela 12). O aumento dos microporos ocorre em 
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todas as profundidades e posições do relevo (Figura 24c e 24d), acarretando em poucas 

alterações na PT, porém podendo culminar em prejuízos à percolação de água no perfil. 

Sendo assim, pode-se perceber que a análise da PT pode não aportar as informações 

necessárias para estudos sobre a qualidade do solo, uma vez que as mudanças de uso do solo 

podem alterar o tamanho e a continuidade entre os poros, sem, no entanto, refletir nos dados 

de PT. 

 

Figura 24 – Dados de macro e microporosidade. a) Comportamento da macroporosidade considerando as 
diferentes profundidades do solo para ambos os usos; b) Macroporosidade considerando os tipos de uso do solo; 
c) Microporosidade considerando a interação entre uso do solo e profundidade; d) Microporosidade 
considerando a interação entre uso do solo e posição do relevo. Todos os dados apresentados foram obtidos pela 
média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam 
diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
 

 

 

b) 

c) d) 

a) 
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4.8 Análise da porosidade obtida pela micromorfometria 

Buscando avaliar de maneira mais precisa as mudanças ocorridas na porosidade 

decorrentes da mudança de uso do solo, foi estudada a área ocupada pela macroporosidade e 

mesoporosidade em blocos indeformados de solo. Foi utilizada para isto a análise 

micromorfométrica, através da qual os poros são classificados de acordo com seu tamanho, 

formato e quantidade.  

Os gráficos foram gerados relacionando-se a área ocupada pelos poros (ATP) e o 

número total de poros (NTP) com a forma e tamanho dos poros e foram realizadas 

comparações entre os usos do solo, profundidades e posição no relevo. 

Para as áreas sob floresta, a posição T1 apresenta na superfície cerca de 24% da área 

do bloco ocupada por poros, sendo a maioria destes poros complexos grandes (Figura 25a). 

Na medida em que se aprofunda no perfil a área ocupada por poros é reduzida, porém 

permanece com valores acima de 20% (Figura 25b e 25c). Apesar da pouca redução da ATP 

observada com o aumento da profundidade pode-se perceber uma mudança no tipo de poros 

presentes com redução dos poros complexos grandes e aumento dos poros arredondados 

pequenos, médio e grandes, e alongados médios e grandes (Figuras 25b e 25c).  

Para a posição T2 a camada superficial apresenta predomínio de poros complexos 

grandes e arredondados de tamanho médio e grande (Figura 25 d). Os poros alongados são de 

tamanho grande, porém representam pequena ATP. 

Na medida em que se aprofunda no perfil, para a camada 0,1-0,2 m há redução da 

ATP com perda de poros complexos grandes, ligeiro aumento dos poros alongados grandes e 

aumento dos poros arredondados, principalmente de tamanho médio e grande (Figura 25 e).  

Para a profundidade 0,2-0,3 (Figura 25 f) m há ligeiro aumento da ATP com relação à 

profundidade anterior com redução dos poros arredondados médios e grandes e ligeiro 

aumento dos complexos grandes.  

A posição T3 apresenta comportamento semelhante ao observado para a posição 

anterior, com superfície dominada por poros complexos grandes, arredondados médios e 

grandes e alongados grandes (Figura 25 g). À medida que se aprofunda no perfil há redução 

da ATP, com redução dos poros complexos grandes e dos arredondados grandes (Figuras 25 h 

e 25 i).  

Na análise da porosidade por micromorfometria pode-se observar que as modificações 

na macroporosidade das áreas florestais são representadas, principalmente por uma redução 

nos poros complexos grandes e aumento dos arredondados médios e grandes. Tal 
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comportamento pode ser atribuído às modificações nos teores de MO, textura e estrutura do 

solo.  

As camadas superficiais apresentaram textura arenosa, com maiores teores de MO e 

formação de estrutura granular, favorecendo a presença de macroporos. Com o aumento da 

profundidade há incremento de argila, redução nos teores de MO e modificação da estrutura 

do solo, reduzindo a porosidade. Os maiores teores de argila e a estrutura em blocos 

subangulares observados na descrição morfológica dos compartimentos do solo (item 3.1) 

acarretam em menor quantidade e tamanho de poros, que passam a ser representados 

principalmente pelos microporos. 
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Figura 25 - Porosidade total nas áreas florestais considerando o tamanho e forma dos poros a) T1 0-0,1 m; b) T1 0,1-0,2 m; c) T1 0,2-0,3 m; d) T2 0-0,1 m; e) T2 0,1-0,2 m; f) 
T2 0,2-0,3 m; g) T3 0-0,1 m; h) T3 0,1-0,2 m; i) T3 0,2-0,3 m 

 

 

c) f) i) 
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Para as áreas sob pastagem o comportamento da porosidade assemelha-se ao 

observado nas áreas sob floresta, sendo a maior porosidade observada para a camada 

superficial, com predomínio de poros complexos grandes e arredondados (Figuras 26a, 26d e 

26g). 

A posição T1 não apresenta grandes diferenças entre a superfície e as camadas mais 

profundas, sendo a ATP em superfície próxima a 18% representada em sua maioria por poros 

complexos grandes e arredondados. Na medida em que se aprofunda no perfil pode-se 

perceber uma ligeira redução nos poros complexos grandes e aumento dos arredondados, 

decorrente da mudança de estrutura do solo de granular para blocos subangulares e do 

aumento de densidade em profundidade (Figura 26b e 26c). 

Para a posição T2 a superfície apresenta predomínio de poros complexos grandes e 

arredondados (Figura 26d). Com o aumento da profundidade percebe-se uma redução dos 

poros complexos grandes e aumento dos poros arredondados grandes (Figura 26e).  

A posição T3, assim como para as demais, apresenta superfície com valores mais 

elevados de ATP e predomínio de poros complexos grandes e arredondados (Figura 26g). 

Com o aumento da profundidade há redução da ATP, representada principalmente pela 

redução dos poros complexos grandes (Figuras 26h e 26i).  

De maneira geral, o comportamento observado para a porosidade do solo é semelhante 

para ambos os usos, com predomínio de poros complexos grandes em superfície decorrente da 

presença de estrutura granular, favorecendo a aeração, condução de água e restringindo a 

retenção de água. À medida que nos aprofundamos no perfil há incremento de argila, estrutura 

em blocos e maior presença de poros arredondados, indicando melhor retenção de água que 

nas camadas superficiais. 
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Figura 26 - Porosidade total nas áreas de pastagem considerando o tamanho e forma de poros a) T1 0-0,1 m; b) T1 0,1-0,2 m; c) T1 0,2-0,3 m; d) T2 0-0,1 m; e) T2 0,1-0,2 m; 
f) T2 0,2-0,3 m; g) T3 0-0,1 m; h) T3 0,1-0,2 m; i) T3 0,2-0,3 m 

 

c) f) i) 
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Na comparação entre os usos pode-se perceber que, para a posição T1, a conversão de 

floresta em pastagem provoca redução da ATP em todas as profundidades, com redução da 

área ocupada por poros complexos grandes e aumento dos poros arredondados. Esta redução 

na ATP pode ser decorrente do pastejo eventual realizado na área, pois mesmo ocorrendo de 

maneira eventual e com baixa lotação animal a presença de animais, mesmo que por pouco 

tempo pode provocar uma redução da porosidade da área (BLANCO e LAL, 2008).  

Para as posições T2 e T3 a mudança de uso do solo não provocou alterações muito 

significativas na distribuição dos poros, porém pode-se perceber nas camadas superficiais que 

as áreas sob floresta apresentam maior quantidade de poros arredondados grandes que a 

pastagem (Figuras 25d, 25g, 26d e 26g).  

Nas camadas mais profundas do solo o comportamento entre T2 e T3 é bastante 

similar com distribuição mais equitativa entre a representatividade dos poros complexos 

grandes e arredondados. 

A análise dos dados de NTP nos indica que na área sob floresta, para a posição T1, a 

camada superficial do solo apresenta número elevado de poros arredondados pequenos e 

médios, alguns alongados médios e grandes, e poucos poros complexos grandes, totalizando 

aproximadamente 200 poros (Figura 27a). Com o aumento da profundidade observa-se um 

aumento do número de poros para cerca de 700, decorrente da fragmentação de poros 

maiores, observado pela transformação de poros complexos grandes e alongados grandes em 

poros médios e aumento da quantidade de poros arredondados pequenos (Figuras 27b e 27c).  

Este comportamento indica que, com o aumento da profundidade, da densidade e as 

alterações sofridas na estrutura do solo as alterações na porosidade ocorrem sobre o formato e 

tamanho dos poros, fragmentando poros maiores em poros de menor tamanho aumentando 

assim o NTP. 

Para a posição T2 são observadas poucas variações entre as camadas 0-0,1 e 0,1-0,2 m 

permanecendo o NTP estável e com distribuição homogênea (Figura 27d e 27e). Para a 

camada 0,2-0,3 m há um aumento do NTP (Figura 27f), representado principalmente pelo 

aumento dos poros arredondados pequenos.  

Para a posição T3 observa-se um aumento do NTP em profundidade, representado 

principalmente por um aumento dos poros arredondados pequenos, sendo observadas poucas 

alterações nos poros alongados e complexos de maior tamanho (Figura 27g, 27h e 27i). 
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O comportamento observado em floresta indica que com o aumento da profundidade 

há um aumento do NTP representado por uma fragmentação de poros complexos de maior 

tamanho em complexos menores e aumento do número de poros arredondados.
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Figura 27 - Número total de poros nas áreas florestais considerando o tamanho e forma dos poros a) T1 0-0,1 m; b) T1 0,1-0,2 m; c) T1 0,2-0,3 m; d) T2 0-0,1 m; e) T2 0,1-
0,2 m; f) T2 0,2-0,3 m; g) T3 0-0,1 m; h) T3 0,1-0,2 m; i) T3 0,2-0,3 m 

 

c) f) i) 
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Para as áreas sob pastagem pode-se observar que na posição T1 o aumento da 

profundidade não acarreta em mudanças expressivas no NTP (Figura 28a, 28b e 28c) com 

pouca variação em relação às quantidades, tipo e tamanho dos poros com o aumento da 

profundidade.  

Para a posição T2 observa-se que a camada superficial apresenta grande quantidade de 

poros, em sua maioria representados por poros arredondados pequenos, alongados médios e 

complexos grandes (Figura 28d). Com o aumento da profundidade há uma redução do NTP 

decorrente da redução dos poros arredondados pequenos e complexos grandes (Figuras 28e e 

28f).  

Na posição T3 pode-se observar que a camada superficial apresenta elevado NTP com 

grande parte destes representada por poros arredondados pequenos, alongados médios e 

complexos grandes (Figura 28g). Para a camada 0,1-0,2 m observa-se um aumento do NTP 

decorrente do aumento do número de poros arredondados (Figura 28h). Na camada mais 

profunda o NTP é reduzido novamente atingindo distribuição de poros semelhante à 

observada para a camada superficial (Figura 28i). 
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Figura 28 - Número total de poros nas pastagens considerando o tamanho e forma dos poros a) T1 0-0,1 m; b) T1 0,1-0,2 m; c) T1 0,2-0,3 m; d) T2 0-0,1 m; e) T2 0,1-0,2 m; 
f) T2 0,2-0,3 m; g) T3 0-0,1 m; h) T3 0,1-0,2 m; i) T3 0,2-0,3 m 

 

c) f) i) 
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Analisando os gráficos de ATP e NTP para a posição T1 pode-se perceber que a 

conversão de floresta em pastagem, além de provocar uma redução da ATP em todas as 

profundidades também acarreta em uma perda de poros complexos grandes e aumento do 

NTP em superfície, representado pelo aumento dos poros arredondados. Para as camadas mais 

profundas há redução da ATP, porém sem mudanças representativas na distribuição do tipo de 

poros. 

A conectividade entre os poros pode ser avaliada relacionando-se os gráficos que 

analisam ATP e NTP e também através da análise das imagens binárias utilizadas para análise 

micromorfométrica (Figuras 29, 30 e 31). O aumento do número de poros associado a uma 

redução da área ocupada por estes indica perda de conectividade entre os poros, ou seja, um 

número maior de poros passa a ocupar uma menor área nas imagens observadas.  

A análise conjunta da ATP e NTP para a posição T1 mostra que a mudança de uso do 

solo provoca redução da conectividade entre os poros. Antes da conversão, a camada 

superficial da floresta apresentava poucos poros complexos de tamanho grande (Figura 25a), 

porém estes ocupavam grande área dentro das imagens analisadas (cerca de 20% da ATP) 

(Figura 27a). Com a conversão de floresta em pastagem, o número de poros complexos 

aumentou (Figura 26a), porém agora estes poros ocupam menor área dentro das imagens 

analisadas (cerca de 10% da ATP) (Figura 28a). A redução da conectividade entre os poros 

pode ser mais bem compreendida através da análise das imagens binárias que mostram que a 

conversão de floresta em pastagem provoca um adensamento do material do solo, com menor 

quantidade de poros observados na figura 29a e 29d. Para as camadas mais profundas também 

pode ser observado um adensamento do solo com perda de conectividade entre os poros após 

a mudança de uso (Figuras 29b e 29e e 29c e 29f ). 
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Figura 29. Imagens binárias representando a porosidade do solo. Áreas escuras indicam material mineral e áreas 
claras porosidade.  a) T1 Floresta 0-0,1 m, b) T1 Floresta 0,1-0,2 m, c) T1 Floresta 0,2-0,3 m, d) T1 Pastagem 0-
0,1 m, e) T1 Pastagem 0,1-0,2 m, f) T1 Pastagem 0,2-0,3 m 

 

A posição T2, assim como em T1 mostra que as principais diferenças são observadas 

para a camada 0-0,1 m. A conversão de floresta em pastagem resultou na redução da área de 

poros complexos de 15 para 12% e no aumento do número de poros arredondados e alongados 

de menor tamanho. Pode-se perceber que para uma área menor houve duplicação do número 

de poros medidos, com aparecimento de poros menores e menos interconectados.  

A perda de conectividade e maior presença de poros menores para a posição T2 pode 

ser facilmente visualizada nas imagens binárias (Figura 30) nas quais as áreas sob pastagem 

apresentaram imagens ligeiramente mais adensadas, com maior quantidade de poros de menor 

tamanho que as imagens sob floresta. 
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Figura 30. Imagens binárias representando a porosidade do solo. Áreas escuras indicam material mineral e áreas 
claras porosidade.  a) T2 Floresta 0-0,1 m, b) T2 Floresta 0,1-0,2 m, c) T2 Floresta 0,2-0,3 m, d) T2 Pastagem 0-
0,1 m, e) T2 Pastagem 0,1-0,2 m, f) T2 Pastagem 0,2-0,3 m 

 

Para a posição T3 as mudanças mais expressivas foram observadas no aumento do 

NTP após a conversão de floresta em pastagem, principalmente nas camadas 0-0,1 e 0,1-0,2 
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m. Este aumento expressivo no NTP não foi observado com a mesma intensidade na ATP, 

indicando que houve maior fragmentação dos poros com a transformação de poros maiores 

em poros de menor tamanho, reduzindo assim a conectividade entre os poros. Este 

comportamento pode ser observado nas imagens binárias que indicam adensamento do solo e 

redução da conectividade entre os poros, redução dos poros complexos e aumento dos 

arredondados (Figura 31). 
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Figura 31. Imagens binárias representando a porosidade do solo. Áreas escuras indicam 

material mineral e áreas claras porosidade.  a) T3 Floresta 0-0,1 m, b) T3 Floresta 0,1-0,2 m, 

c) T3 Floresta 0,2-0,3 m, d) T3 Pastagem 0-0,1 m, e) T3 Pastagem 0,1-0,2 m, f) T3 Pastagem 

0,2-0,3 m 
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A composição predominantemente arenosa dos solos em pastagem, associada à sua 

estrutura granular e grande quantidade de MO em superfície, boa cobertura vegetal, presença 

massiva de raízes superficiais das gramíneas e pastejo esporádico acarretam em modificações 

pouco expressivas nos valores de PT e ATP, principalmente para as posições T2 e T3. 

Em profundidade é observada uma redução da ATP, principalmente em decorrência do 

incremento no teor de argila e da mudança da estrutura do solo, passando de granular em 

superfície para blocos subangulares em profundidade, com menores valores de porosidade.  

Por meio das análises micromorfométricas da porosidade pode-se perceber que, apesar 

da ausência de mudanças expressivas na PT, a mudança de uso do solo provoca alterações no 

tipo, tamanho e conectividade entre os poros, podendo ocasionar problemas à circulação de 

água no perfil, reduzindo a condutividade hidráulica e o armazenamento de água em 

superfície, favorecendo o escorrimento superficial e aumentando os riscos de erosão. 

 

4.9 Curva de retenção de água 

Os solos arenosos são compostos principalmente por grãos de quartzo, com pequena 

superfície específica e baixa capacidade de retenção e armazenamento de água. A presença de 

MO nestes solos aumenta sua capacidade de armazenamento de água, pois possui maior 

superfície específica, absorvendo e retendo mais água que outras partículas. A MO no solo 

também aumenta a agregação e a quantidade de macroporos presentes melhorando assim a 

condutividade hidráulica nos solos (SILVA et al., 2008; COOPER et al., 2012). 

As análises de CRA foram analisadas em três períodos de coleta e para as áreas sob 

floresta não foram encontradas grandes variações entre os períodos de coleta, mas sim entre a 

camada superficial e subsuperficial (Figuras 32, 33 e 34). Os maiores teores de MO, a textura 

mais arenosa e estrutura granular observados na camada superficial favorecem a formação de 

macroporos responsáveis pela rápida drenagem de água, acarretando em maior inclinação da 

CRA superficial em relação ao eixo do potencial mátrico. A maior porosidade para a camada 

superficial também foi evidenciada nas análises micromorfométricas, as quais indicaram 

maior presença de poros complexos grandes nas áreas florestais, favorecendo a boa drenagem 

desta camada.  

Pode-se perceber que as áreas sob floresta, independentemente da posição no relevo 

ou do período de amostragem, apresentam valores de umidade de saturação próximos a 0,35 

kg kg-1 (Figuras 32, 33 e 34) indicando menores variações na PT para este uso do solo, 

confirmando o que foi observado na análise estatística da PT. 
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Para as camadas subsuperficiais há uma aproximação entre as curvas até o potencial 

de -6 kPa, indicando estrutura e porosidade semelhantes, evidenciados nas descrições 

morfológicas e nos dados de micromorfometria, os quais apresentaram poucas variações na 

porosidade observada entre as profundidades 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m. A partir do potencial de -6 

kPa há uma separação entre as curvas, com as camadas mais profundas apresentando maiores 

retenções, atribuídas ao aumento da quantidade de argila, microporos e densidade do solo 

nestas camadas mais profundas (SUZUKI et al., 2012). 

 

 

 

 

Figura 32 - Curva de retenção de água no solo sob floresta para período seco (julho/2012) 
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Figura 33 - Curva de retenção de água no solo sob floresta para período úmido (janeiro/2013) 
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Figura 34 - Curva de retenção de água no solo sob floresta para período úmido (março/2013) 
 

A análise da curva de retenção de água no solo (CRA) para as áreas sob pastagem, 

assim como para as áreas de floresta, não indicam diferenças expressivas entre os períodos de 

coleta (Figuras 35, 36 e 37), mas sim entre as profundidades do solo. As camadas superficiais 

apresentam maior inclinação em relação ao eixo do potencial mátrico, atingindo valores de 

umidade de saturação mais elevados, decorrentes da boa estruturação do solo e elevada 

quantidade de macroporos favorecidos pelo elevado teor de MO, textura arenosa e estrutura 

granular.  

O comportamento observado para a CRA corrobora com os dados observados na 

análise micromorfométrica, onde a camada superficial apresentou maior quantidade de poros 

complexos grandes em relação às camadas mais profundas. 

As camadas subsuperficiais apresentam maior densidade, menor teor de MO e menor 

quantidade de macroporos, acarretando em menor inclinação das curvas em relação ao eixo 

do potencial mátrico (Figuras 35, 36 e 37). A aproximação entre as curvas indica estrutura 

semelhante entre estas camadas e, consequentemente, condições de retenção de água similar, 

o que pode ser comprovado nas descrições morfológicas e nos dados de micromorfometria, os 

quais apresentaram menor quantidade de poros complexos grandes e poucas variações na 

distribuição dos poros entre as camadas 0,1-0,2 e 0,2-0,3 m. 

A análise da CRA para os menores potenciais (abaixo de -6 kPa) indicam o 

comportamento de retenção associado à quantidade de microporos (RESCK, 2000). O 

comportamento das curvas indica que o aumento da profundidade acarreta em valores de 

retenção ligeiramente superiores, representado, em sua maioria pela maior quantidade de 

argila em profundidade uma vez que a quantidade de microporos manteve-se relativamente 

estável independentemente da profundidade analisada.  
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As variações observadas na retenção de água entre as diferentes posições do relevo 

podem ser atribuídas às variações encontradas nos teores de MO e argila ao longo da 

topossequência que provocam mudanças no tipo e distribuição dos poros em cada uma das 

posições, acarretando em maior ou menor retenção de água. Um exemplo deste 

comportamento são os menores valores de retenção observados para a posição T3. 

Comparando esta posição com as posições T1 e T2 em pastagem T3 apresenta menor 

quantidade de MO, argila e microporos, reduzindo a retenção de água. 

 

  

 

 

Figura 35 - Curva de retenção de água para pastagem durante o período seco (julho/2012) 
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Figura 36 - Curva de retenção de água para pastagem durante o período úmido (janeiro/2013) 
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Figura 37 - Curva de retenção de água para pastagem durante o período úmido (março/2013) 
 

A comparação das CRA entre os usos do solo mostram que a floresta apresenta valores 

de umidade de saturação (θs) menos variáveis que a pastagem em superfície, indicando que as 

áreas sob floresta sofrem menos variações de estrutura, quantidade de MO e 

macroporosidade. Os valores de θs na pastagem variaram entre 0,3 e 0,4 kg kg-1 e para as 

áreas sob floresta mantiveram-se estáveis próximos a 0,35 kg kg-1.  

Para as camadas subsuperficiais são observadas ligeiras modificações entre floresta e 

pastagem, principalmente referentes às modificações observadas no tipo e tamanho dos poros 

encontrados. As áreas sob floresta apresentam maiores valores de umidade de saturação, 

inclusive para as camadas mais profundas, indicando que as áreas sob floresta apresentam 

maior quantidade de macroporos, representados por poros complexos grandes na análise 

micromorfométrica.  

As áreas sob pastagem apresentam menos poros complexos grandes, alcançando 

menores valores de θs, principalmente nas camadas subsuperficiais. Estes dados também 

foram confirmados nos dados de umidade do solo que indica as áreas sob pastagem com 

menor umidade em todas as profundidades e posições do relevo. 

A análise das CRA entre os usos nos indica que a conversão de floresta em pastagem 

acarreta em uma menor inclinação das curvas com relação ao eixo do potencial mátrico, 

denotando que há uma perda de macroporos, o que prejudica a circulação de água no perfil. 

Essa redução da macroporosidade também é observada nos dados de micromorfometria com a 

perda de poros complexos grandes o que pode ocasionar problemas às plantas e à fauna 

edáfica, pois a redução da macroporosidade afeta diretamente o local onde os organismos 

habitam, prejudicando seu desenvolvimento. 
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Com uma menor quantidade de macroporos a água que chega ao solo começa a 

percolar mais lentamente, reduzindo a velocidade de infiltração da água no solo podendo 

ocasionar acúmulo da água na superfície do solo, formação de escorrimento superficial e, 

consequentemente, problemas de erosão. 

 

4.10 Índice S 

Os valores de índice S (Is) são determinados por meio do cálculo da inclinação da 

curva tangente ao ponto de inflexão da CRA. Tal índice adimensional foi proposto por 

(Dexter, 2004) para avaliação da qualidade do solo e está relacionado à textura, densidade do 

solo, teor de MO, microestrutura e crescimento de raízes. Nos estudos de Dexter o valor 

limitante ficou estabelecido em 0,035 abaixo do qual o crescimento e desenvolvimento das 

raízes são afetados, entretanto, para os solos brasileiros, Andrade e Stone (2009) 

determinaram 0,045 como sendo o valor limitante entre solos de boa qualidade física e solos 

com tendência a se tornar degradado. Segundo os mesmos autores, valores abaixo de 0,025 

indicam solos totalmente degradados.  

Na tabela 13 estão representados os valores p para os parâmetros fixos utilizados no 

modelo de Is. Os efeitos do uso do solo e profundidade indicaram interação significativa, 

sendo, portanto, a análise destes parâmetros sobre o Is realizada de maneira conjunta 

 

Tabela 13 - Valores p resultantes da análise estatística para parâmetro índice S 

 Parâmetros fixos (valor p) 

 Uso Prof. Posição Uso* 

Prof. 

Uso* 

Posição 

Posição* 

Prof. 

Uso* 

Posição* 

Prof. 

índice S 0,0232 < 0,0001 0,3149 0,0141 0,1465 0,9496 0,6520 

 

A tabela 14 mostra os valores p observados para os parâmetros aleatórios do modelo 

indicando que os dados apresentam maior variação temporal que espacial. 
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Tabela 14 - Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 Parâmetros aleatórios 
(variância) 

Período de 
coleta 

Repetição 

índice S 2,18 9,4 10-7 
 

As áreas sob floresta apresentaram camada superficial com valores de índice S 

superiores ao valor limitante, porém as camadas mais profundas ficaram abaixo de 0,045 sem, 

no entanto, atingir valores inferiores a 0,025, indicando boa estrutura para desenvolvimento 

das raízes inclusive em profundidade, onde são encontradas as maiores densidades (Figura 

38). 

Os valores de índice S calculados para a pastagem permaneceram, em todos os casos, 

abaixo do valor considerado limitante para solos brasileiros, sendo, nas camadas 

subsuperficiais o solo considerado degradado. 

As modificações no tipo e tamanho dos poros observados com o aumento da 

profundidade são refletidas nos valores de índice S, que sofrem queda significativa com o 

aumento da profundidade em decorrência dos menores valores de macroporosidade e menor 

quantidade de poros complexos grandes.  

Na comparação entre os tipos de uso do solo pode-se perceber que a conversão de 

floresta em pastagem acarreta em uma redução nos valores de índice S, provocados pela 

redução da macroporosidade e da conectividade entre os poros, limitando a condução de água, 

o desenvolvimento das raízes, da fauna do solo e, consequentemente, a qualidade do solo. 
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Figura 38 - Valores de índice S considerando a interação entre uso do solo e profundidades do solo. Média de 5 
repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença 
pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 

 

De maneira geral, o que se pode observar através destas análises é que a conversão de 

floresta em pastagem provoca a remoção do dossel, modificando a composição e reduzindo a 

quantidade de MS encontrada sobre o solo. As alterações no tipo e quantidade do material 

presente sobre o solo modifica a agregação do material do solo reduzindo a quantidade de 

macroporos e a conectividade entre os poros. Estas alterações são facilmente visíveis nos 

menores valores de índice S observados para as pastagens.  

A implantação das pastagens tem como efeito imediato sobre o solo o aumento nos 

valores de pH e Ca, decorrentes do efeito residual da incorporação das cinzas após a queima 

do material vegetal. O aporte de material vegetal homogêneo, de composição 

predominantemente folhosa e facilmente decomponível provoca o aumento das quantidades 

de MO no solo, que associados à redução da macroporosidade e aumento da quantidade de 

microporos aumenta os valores de retenção de água no solo.  

Apesar das mudanças observadas no tamanho e tipos de poros presentes, a mudança d 

euso do solo não provocou mudanças significativas nos valores de Ds e PT, exceto para a 

posição T3 da pastagem, onde a Ds do solo é maior e a PT menor, em decorrência de sua 

localização, na parte baixa do relevo, apresentando condições de maior influência do curso 

d’água.   

Assim sendo, pode-se perceber que a utilização das variáveis Ds e PT de avaliação 

global da qualidade do solo pode não ser a opção mais adequada para estudos sobre como a 
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mudança de uso afeta as propriedades físicas do solo, podendo ser substituída por atributos 

mais específicos como a relação entre macro e microporos, ou mesmo pela distribuição de 

poros obtida pela análise micromorfométrica. 

 

4.11 Fauna do solo 

Os dados referentes à fauna do solo serão apresentados a seguir em tópicos específicos 

para cada grupo.  

Os primeiros dados apresentados serão referentes à macrofauna, contendo os dados de 

abundância referentes a todos os grupos da fauna encontrados no solo. Em seguida são 

apresentados os dados de riqueza taxonômica, calculados com base nos grupos presentes na 

macrofauna total. 

Os táxons de alto nível foram separados e apresentados na seguinte sequência 

minhocas e estrutura de sua comunidade, coleópteras, formigas, isópteras e larvas. 

Em decorrência da importância das atividades dos engenheiros do ecossistema sobre 

as propriedades físicas do solo, as mudanças provocadas pela conversão floresta – pastagem 

também foi analisada sobre esta variável, criada pela soma das abundâncias de minhocas, 

Isopteras e formigas. 

Na tabela 15 estão apresentados os principais táxons encontrados sob floresta e 

pastagem sendo os táxons em negrito aqueles encontrados exclusivamente em uma das áreas. 
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Tabela 15 - Identificação dos táxons de alto nível encontrados nos dois tipos de uso solo. Os 

táxons identificados em negrito são exclusivos, não encontradas nos dois tipos de uso do solo 

Táxons 
Pastagem Floresta Código 
Coleoptera Coleoptera Cole 
Formicidae Formicidae Formi 

Isoptera Isoptera Isoptera 
Hemiptera Hemiptera Hemipter 
Dermaptera Dermaptera Dermapte 

Aranea Aranea Aranea 
Diplopoda Diplopoda Diplopod 
Quilopoda Quilopoda Quilopod 
Minhocas Minhocas Minhocas 

Acari Acari Acari 
Isopoda Isopoda Isopoda 
Diplura Diplura Diplura 

Pseudo-escorpinidae Pseudo-escorpinidae Pseudo-e 
Blataria Blataria Blataria 

Colembolla Colembolla Colembol 
Thysanoptera Thysanoptera Thysanop 

 Opilionida Opilionida 
 Schizomida Schizomi 
 Parasita Parasita 
 Siphonaptera Siphonapt 
 Psocoptera Psocopte 
 Cicadea Cicadea 
 Diptera Diptera 
 Hymenoptera Hymenopt 
 Crustacea Crustace 
 Symphyla Symph 
 Nicoletiidae Nicole 

 
A tabela 16 apresenta todas as morfoespécies de minhocas encontradas nas áreas 

amostradas sendo os indivíduos em negrito encontrados exclusivamente em um tipo de uso do 

solo e os juvenis, indivíduos com baixo grau de desenvolvimento não sendo possível 

determinar a espécie. As letras que acompanham as morfoespécies juvenis foram atribuídas 

em decorrência de características de diferenciação entre as mesmas. 
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Tabela 16 - Morfoespécies de minhocas encontradas em ambos os usos do solo. As 

morfoespécies em negrito são consideradas exclusivas para cada tipo de uso do solo 

Pastagem Floresta 
M1 Glossoscolecidae sp M1 Glossoscolecidae sp 
M2 Megascolecinae M5 Juvenil L 
M3 Glossoscolecidae sp2 M6 Juvenil M 
M4 Acanthodrilidae M7 Juvenil N 
M9 Juvenil P M8 Juvenil O 
M10 Juvenil X M10 Juvenil X 
M11 Juvenil W M11 Juvenil W 
M12 Juvenil Y M12 Juvenil Y 
M13 Juvenil Z M13 Juvenil Z 
M18 Juvenil E M14 Juvenil α 
M20 Juvenil J M15 Juvenil β 
M21 Juvenil não identificável M16 Juvenil γ 

  M17 Juvenil F 
  M19 Juvenil H 
  M21 Juvenil não identificável 

 

4.11.1 Macrofauna 

Na Tabela 17 estão representados os valores p para os parâmetros fixos utilizados nos 

modelos para macrofauna total, indicando que há efeito significativo da posição do relevo 

sobre os dados de macrofauna. Os efeitos do uso do solo e profundidade indicaram interação 

significativa devendo a análise destes parâmetros sobre a macrofauna ser realizada de maneira 

conjunta. 

 

Tabela 17 – Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros da fauna do solo 

 Parâmetros fixos (valor p) 

 Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Macrofauna 

total 
0,1117 <0,0001 0,0020 <0,0001 0,2727 0,4464 0,1384 

 

A Tabela 18 mostra os efeitos dos parâmetros aleatórios dentro do modelo, ou seja, 

indica o nível de estabilidade temporal e quanto cada repetição coletada aporta de 

variabilidade nos dados. Observa-se que a variância entre os períodos de coleta e as repetições 

é baixa, mostrando que essas variáveis influenciam pouco na variabilidade dos dados. 
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Tabela 18 - Variância obtida para os períodos de coleta e amostras coletadas 

 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Período de Coleta Repetição 

Macrofauna 
total 

0,0900 0,0600 

 

Para macrofauna total foi observado interação significativa entre uso e profundidade, o 

que implica que o efeito da mudança de uso do solo depende da profundidade analisada. A 

análise da macrofauna total por profundidade do solo indicou que a conversão de floresta em 

pastagem acarreta em modificações expressivas da macrofauna, principalmente na camada da 

serapilheira (Figura 39), concordando com o observado por Barros et al. (2008). A grande 

quantidade e diversidade de resíduos vegetais sobre a superfície do solo nas áreas florestais 

fornecem condições de sobrevivência a uma gama de organismos (Figura 12a), das mais 

variadas espécies, uma vez que estes encontram maior diversidade de alimentos e nichos para 

se desenvolverem (RUIZ et al., 2008).  

De maneira inversa, as áreas sob pastagem possuem menor quantidade de serapilheira, 

sendo esta composta basicamente por folhas de gramíneas (Figura 12b), favorecendo o 

desenvolvimento de menor diversidade de espécies, em geral aquelas mais adaptadas a este 

material, capazes de suportar maior incidência de raios solares e elevadas temperaturas 

(BARROS et al., 2002; AQUINO et al., 2008; DAVIDSON et al., 2012; CARVALHO et al., 

2013).  

Para as camadas do solo não foram observadas diferenças significativas entre floresta 

e pastagem, provavelmente devido aos maiores teores de MO encontrada nas pastagens, a 

ausência de diferenças significativas de densidade do solo e desenvolvimento agressivo das 

gramíneas, permitindo assim a formação de um ambiente favorável ao desenvolvimento da 

macrofauna nas pastagens (Figura 39). Contudo, os diversos organismos incluídos na 

macrofauna possuem características ecológicas (tróficas e reprodutivas) muito diferentes entre 

si, o que pode acarretar em ausência de diferenças entre os usos quando considerados todos ao 

mesmo tempo, devido à compensação entre as abundâncias. Este fator será discutido mais 

adiante quando os grupos forem analisados separadamente. 

Também foi observado efeito significativo da posição do relevo no total da 

macrofauna (Tabela 17). A distribuição da macrofauna nas diferentes posições do relevo foi a 

mesma para ambos os usos do solo, não havendo interações com outros fatores sendo, 
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portanto, apresentado somente um gráfico de distribuição da macrofauna ao longo da 

topossequência válido para ambos os usos (Figura 40).  

Pode-se perceber por intermédio deste gráfico que a quantidade da macrofauna total é 

maior na posição de topo (T1), favorecida pela presença de maiores teores de MO para esta 

posição (Figura 15f). As posições T2 e T3 apresentaram menor quantidade de macrofauna 

presente provavelmente em decorrência das menores quantidades de MO oferecendo um 

ambiente menos favorável nestes pontos. 

 

 
Figura 39 - Número total de indivíduos da macrofauna encontrada no solo considerando a interação entre uso do 
solo e profundidade. Média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras 
maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
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Figura 40 - Comportamento da macrofauna encontrada no solo considerando as diferentes profundidades do 
relevo em ambos os usos do solo. Média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
 

4.11.2 Riqueza taxonômica 

A riqueza taxonômica é uma medida da quantidade de grupos taxonômicos presentes 

dentro da macrofauna. Os modelos criados ofereceram como resultado interação do efeito do 

uso do solo dependente da profundidade e também um efeito marginalmente significativo do 

uso do solo e posição no relevo (Tabela 19). Os valores p para os parâmetros aleatórios 

(Tabela 20) indicam que a variância entre os períodos de coleta e as repetições é baixa, sendo 

que estas variáveis influenciam pouco na variabilidade dos dados. 

 

Tabela 19 - Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de riqueza taxonômica 

 Parâmetros fixos (valor p) 

 Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Riqueza 

taxonômica 
<0,0001 <0,0001 0,0308 <0,0001 0,0520 0,1872 0,8221 
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Tabela 20 – Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

 

Parâmetros aleatórios (variância) 
Período 

de 
coleta 

Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 

Riqueza 
taxonômica 

0,18 0,39 0,06 -0,01 -0,05 -0,03 -0,05 0,09 

 

As áreas sob floresta apresentaram maior riqueza de macrofauna em todas as 

profundidades e posições analisadas (Figuras 41 e 42), favorecida pela maior quantidade e 

diversidade de resíduos vegetais. A presença de serrapilheira oferece ambiente com maior 

umidade e maior quantidade de macroporos, facilitando a formação de um microclima 

favorável à sobrevivência e proliferação da fauna edáfica (FERREIRA e MARQUES, 1998; 

TAPIA-CORAL et al., 1999; WARREN e ZOU, 2002; MENEZES et al., 2009).  

Ambientes com diversidade de grupos taxonômicos possuem elevada competição 

entre eles, e, portanto, pouca abundância de indivíduos (PEREIRA et al., 2013). Este 

comportamento foi evidenciado na análise conjunta de macrofauna total e riqueza 

taxonômica, onde as áreas sob floresta e pastagem possuem a mesma abundância, porém 

maior riqueza na floresta. 

A substituição de floresta por pastagem reduz a riqueza da macrofauna, prejudicando a 

estrutura ecológica e a sustentabilidade do ambiente. Ao perder diversidade de grupos 

presentes, o solo também perde resiliência, tornando-se mais vulnerável ao estresse e aos 

distúrbios em comparação com um solo mais diverso (LOBRY de BRUYN, 1997; LOBRY de 

BRUYN, 1999; BARRIOS, 2007). Além disso, a perda de diversidade pode afetar processos 

biológicos considerados chaves, como a decomposição da serrapilheira (BARRIOS, 2007). 
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Figura 41 - Riqueza de grupos taxonômicos para cada uso do solo nas diferentes posições do relevo. Os dados 
referentes aos grupos da macrofauna são resultado da média de 5 repetições em três posições do relevo e três 
períodos de coleta. Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística significativa pelo teste DGC 5%. As 
barras indicam o erro padrão das médias 

 
Figura 42 - Riqueza de grupos taxonômicos para cada uso do solo nas diferentes posições do relevo. Os dados 
referentes aos grupos da macrofauna são resultado da média de 5 repetições nas três posições do relevo e três 
períodos de coleta. Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística significativa pelo teste DGC 5%. As 
barras indicam o erro padrão das médias 
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4.11.3 Minhocas 

As minhocas são organismos de tamanho e comprimento muito variável, habitando 

quase todas as regiões do mundo, exceto áreas congeladas e desertos. Sua população varia em 

número, biomassa e diversidade e o tamanho das populações variam de acordo com 

características do ambiente como tipo de solo, pH, umidade e disponibilidade de matéria 

orgânica (EDWARDS, 2004).  

Sua atividade é de extrema importância para o solo, pois fragmentam, consomem e 

transportam material orgânico, disponibilizando este material para outros organismos e 

enriquecendo o solo, além de formarem galerias, aumentando a porosidade, aeração e 

drenagem do solo (LAVELLE et al., 2001; EDWARDS, 2004). 

O modelo criado oferece como resultado interação do efeito do uso do solo 

dependente da posição do relevo, e também um efeito significativo da profundidade sobre a 

quantidade de minhocas (Tabela 21). Os valores p para os parâmetros aleatórios (Tabela 22) 

indicam que as variáveis período de coleta e repetições coletadas influenciam pouco na 

variabilidade dos dados.  

 

Tabela 21 – Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de minhocas 

 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Minhocas 0,0063 <0,0001 0,3340 0,2989 0,0254 0,0559 0,0531 

 

Tabela 22 - Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Coleta Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 
Minhocas 0,18 7,3 10-5 -0,05 -0,02 0,07 -0,05 -0,02 0,07 
 

Analisando as minhocas com relação à profundidade do solo em ambas as 

topossequências, a maior quantidade de minhocas foi encontrada na camada superficial (0-0,1 

m), como consequência de sua estreita relação com MO, pH, U, Ds e macroporosidade 

(Lavelle et al., 2001) decrescendo à medida que se aprofunda no perfil (Figura 43). A menor 

quantidade de minhocas foi encontrada na serapilheira, conforme esperado, pois estes são 

organismos essencialmente edáficos, chegando à superfície quando as condições de solo não 

estão apropriadas à sua sobrevivência (RUIZ et al., 2008) (Figura 43). 
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Comparações entre os usos do solo e posições indicam que a pastagem possui maior 

quantidade de indivíduos que a floresta para as posições T1 e T2 (Figura 44), em decorrência 

das condições de presença de liteira de fácil decomposição, maiores teores de MO (RUIZ et 

al., 2008). 

Na posição T3 esta relação é invertida, com maior quantidade de minhocas observadas 

para a floresta, provavelmente em decorrência dos menores teores de MO e maior densidade 

do solo em pastagem nesta posição do relevo.  

 

 
Figura 43 - Número médio de indivíduos de minhocas nas diferentes profundidades para ambos os usos do solo. 
Os dados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras 
maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
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Figura 44 - Número médio de minhocas encontradas nas diferentes posições do relevo para cada tipo de uso do 
solo. Os dados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
 

4.11.4 Estrutura da comunidade de minhocas 

Na Tabela 23 estão apresentados os índices de estrutura das comunidades para 

minhocas. A análise da diversidade (índices de Shannon e Simpson) indica que as áreas sob 

floresta possuem maior diversidade de minhocas que as áreas sob pastagem, apesar das 

diferenças não se apresentarem muito marcadas. Consequentemente, a pastagem apresentou 

uma comunidade de minhocas com valores de dominância (índice de Berger-Parker) 

ligeiramente superiores aos valores observados para floresta. 

A riqueza de espécies de minhocas foi maior na floresta, a qual apresentou 15 espécies 

enquanto o pasto apresentou 11 espécies. A contagem de espécies exclusivas, ou seja, 

espécies que ocorreram somente em um dos tipos de uso, indica que em pastagem foram 

encontradas 6 espécies exclusivas enquanto na floresta, foram encontradas 9 espécies 

exclusivas.  

A mudança de uso do solo, além e provocar redução na diversidade de espécies 

encontradas, pode acarretar no desaparecimento de espécies endêmicas das áreas florestais, e 

o favorecimento do desenvolvimento de espécies em pastagem, prejudicando a manutenção 

da diversidade genética da floresta Amazônica.  
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Tabela 23 – Valores de riqueza (r), diversidade (índice de Shannon e de Simpson) e 

dominância (índice de Berger-Parker) da comunidade de minhocas do solo 

Uso  
Riqueza Diversidade Dominância 

Espécies 
totais (r) 

Espécies exclusivas Shannon Simpson 
Berger-
Parker 

Pastagem 

T1 7 Megascolecidae, 
Glossoscolecidae sp2, 

Acanthodrilidae, 
Juvenis P, E, J 

1,29 0,39 0,59 
T2 7 1,37 0,32 0,46 

T3 3 0,32 0,85 0,92 

Total 11 6 1,40 0,38 0,59 

Floresta 

T1 11 
Juvenis L, M, N, O, α, 

β, γ, F, H 

1,57 0,34 0,56 
T2 9 1,69 0,25 0,46 
T3 8 1,31 0,39 0,6 

Total 15 9 1,64 0,33 0,54 
 

As minhocas são organismos chave na formação e funcionamento do solo, pois 

contribuem significativamente para a fragmentação e adesão da matéria orgânica ao solo, 

formação e estabilização dos agregados e formação de macroporos que podem atuar na 

infiltração de água e gases no solo.  

As diferentes espécies de minhocas atuam sobre o solo de maneira distinta, 

dependendo de seu padrão de comportamento, fazendo com que a perda de riqueza e 

diversidade de um sistema torne-o menos resiliente, com maior vulnerabilidade aos distúrbios 

e incapaz de funcionar como um sistema mais diverso (LOBRY de BRUYN, 1997; 

EDWARDS, 2004).  

Sendo assim, conhecendo a importância das minhocas no funcionamento do solo 

pode-se dizer que a perda de diversidade pode trazer prejuízos à biodiversidade, além de 

prejuízos à qualidade e funcionamento do solo. 

 

4.11.5 Coleópteros 

O modelo criado para coleópteros oferece como resultado interação do efeito uso do 

solo dependente da posição do relevo (Tabela 24). Os valores p para os parâmetros aleatórios 

(Tabela 25) indicam que as variáveis período de coleta e repetições coletadas influenciam 

pouco na variabilidade dos dados 
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Tabela 24 – Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de Coleoptera 

 Parâmetros fixos (valor p) 

Táxon Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Coleoptera <0,0001 - 0,5796 - 0,0134 - - 

 

Tabela 25 - Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

Táxon 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Coleta Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 
Coleoptera 4,3 10-07 5,7 10-5 0 0 0 0 0 0 
 

Para a realização da análise estatística dos Coleópteros foram desconsideradas as 

profundidades, a fim de se obter a quantidade ideal de dados para a análise conforme 

explicado no item 3.3.1. A quantidade de coleópteros não apresenta diferenças significativas 

entre floresta e pastagem para a posição T1 (Figura 45), provavelmente em decorrência da 

grande quantidade de MO presente em pastagem nesta posição, formando um ambiente 

adequado para o crescimento dos coleópteros, apesar das menores condições de umidade 

(Figura 21). 

Nas posições T2 e T3 a quantidade de coleópteros é maior na floresta (Figura 45), 

influenciado pela maior umidade, menor pH e menores valores de densidade que os 

observados na pastagem, favorecendo o desenvolvimento destes (MOUZINHO e FONSECA, 

1998; SCHEFFLER, 2005; DOMÍNGUEZ, 2012). 
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Figura 45 - Número médio de indivíduos de Coleóptera nas diferentes posições do relevo para cada uso do solo. 
Os dados apresentados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de 
coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das 
médias 

 

4.11.6 Formigas 

As formigas estão presentes em grande número no solo e, assim como as minhocas, 

modificam as propriedades físicas e químicas do solo, através do transporte de solo e material 

orgânico durante a construção de seus ninhos. Suas atividades influenciam a porosidade, 

aeração, infiltração e drenagem do solo, além da criação de habitats para organismos menores 

(RUIZ et al., 2008).  

A análise das formigas deve ser realizada observando-se o tipo de uso do solo e a 

posição no relevo, parâmetros significativos para este grupo da fauna (Tabela 26). Os valores 

p para os parâmetros aleatórios (Tabela 27) indicam que as variáveis período de coleta e 

repetições coletadas influenciam pouco na variabilidade dos dados.  

 

Tabela 26 – Valores p resultantes da análise para parâmetros de Formigas  

Táxon 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Formigas <0,0001 - 0,0116 - 0,7799 - - 
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Tabela 27 - Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

Táxon 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Coleta Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 
Formigas 0,05 0,15 -0,06 0,14 -0,08 -0,24 1,1 10-03 0,24 
 

A análise estatística da abundância de formigas foi realizada desconsiderando-se o 

efeito da profundidade visando a obtenção da quantidade adequada de dados para realização 

da análise, conforme citado no item 3.3.1. 

Analisando a quantidade de formigas em relação ao uso do solo, pode-se observar que 

a quantidade de formiga foi maior sob floresta que sob pastagem (Figura 46), como resultado 

da maior quantidade e heterogeneidade do material vegetal neste tipo de uso do solo. As 

formigas apresentam relação positiva com a cobertura vegetal, aumentando à medida que 

aumenta a quantidade e diversidade do material vegetal e reduzindo em ambientes 

antropizados (LOBRY de BRUYN, 1999; DIAS et al., 2008; MATHIEU et al., 2009). A 

análise das formigas nas diferentes posições do relevo indicou estreita relação com a 

quantidade de MS sendo as maiores quantidades de formigas encontradas nas posições T1 e 

T3, onde foi encontrada maior quantidade de MS (Figura 47). 

 

 
Figura 46 - Número médio de formigas considerando os diferentes usos do solo. Os dados apresentados foram 
obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas 
diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
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Figura 47 - Número médio de indivíduos de formiga nas diferentes posições do relevo para ambos os usos do 
solo. Os dados apresentados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos 
de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão 
das médias 
 

4.11.7 Isópteras 

Os Isopteras são insetos sociais, organizados em colônias com diferentes castas, e por 

isso, estão presentes no solo em grandes quantidades. Estão localizados principalmente nos 

trópicos, influenciando diretamente na ciclagem de nutrientes, na fertilidade e porosidade do 

solo (RUIZ et al., 2008). 

Para a análise estatística dos Isópteras foram desconsideradas as profundidades 

conforme descrito no item 3.3.1.. Nas análises para este grupo da fauna foi observado efeito 

significativo do uso do solo e da posição no relevo (Tabela 28) e pouca influência do período 

de coleta e das repetições amostradas na variabilidade dos dados (Tabela 29). 

 

Tabela 28 – Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de Isoptera 

Táxon 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Isoptera 0,0010 - 0,0169 - 0,1883 - - 
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Tabela 29 - Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

Táxon 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Coleta Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 

Isoptera 4,4 10-10 2,8 10-5 0 0 0 0 0 0 
 

A quantidade de Isópteras em pastagem é superior à quantidade em floresta (Figura 

48), principalmente em decorrência das maiores quantidades de MO em pastagem e da pouca 

concorrência existente com outras espécies permitindo assim que os cupins se desenvolvam 

livremente (LIMA; COSTA-LEONARDO, 2007). Segundo (VALÉRIO, 2006) pastagens 

mais antigas podem apresentar infestações elevadas de Isópteras sem, no entanto, serem 

indicativos de degradação da área.  

A análise de Isopteras nas diferentes posições do relevo indica que há um decréscimo 

na quantidade de indivíduos à medida que se caminha para as posições mais baixas do relevo 

devido, possivelmente, à redução na quantidade de MO nestes pontos (Figura 49). 

 

 
Figura 48 - Número médio de Isopteras nos diferentes usos do solo. Os dados apresentados foram obtidos pela 
média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam 
diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
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Figura 49 - Número médio de Isopteras nas diferentes posições do relevo para ambos os usos do solo. Os dados 
apresentados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
 

4.11.8 Larvas 

Para a análise estatística das larvas foram desconsideradas as profundidades conforme 

descrito no item 3.3.1. Nas análises para este grupo da fauna foi observado efeito significativo 

do uso do solo (Tabela 30) e pouca influência do período de coleta e das repetições 

amostradas na variabilidade dos dados (Tabela 31). 

 

Tabela 30 – Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de Larvas 

Táxon 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Larvas 0,0108 - 0,0606 - 0,6803 - - 
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Tabela 31 - Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

Táxon 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Coleta Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 
Larvas 1,7 10-5 2,2 10-5 3,1 10-10 7 10-11 -3,8 10-10 1,6 10-12 2,6 10-10 -2,6 10-10 

 

Embora a quantidade de indivíduos encontrada para os dois tipos de uso do solo seja 

pequena, a análise da quantidade de larvas indicou diferença significativa entre os tipos de uso 

do solo, com maior quantidade de indivíduos sob pastagem (Figura 50). Para as diferentes 

posições do relevo o comportamento das larvas nas duas topossequência é o mesmo, sendo, 

portanto, apresentado sob a forma de um único gráfico no qual pode-se perceber predomínio 

de larvas na posição T1 (Figura 51).  

A maior quantidade de MO, a baixa densidade do solo e o predomínio de poros 

complexos grandes para a posição T1 em ambas as topossequências favorece o 

estabelecimento e desenvolvimento das larvas nesta posição do relevo. 

 

 
Figura 50 - Número médio de Larvas nos diferentes usos do solo. Os dados apresentados foram obtidos pela 
média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam 
diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 
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Figura 51 - Número médio de Larvas nas diferentes posições do relevo para ambos os usos. Os dados 
apresentados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três períodos de coleta. 
Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro padrão das médias 

 

Para os grupos Diplopoda e Chilopoda não foram encontradas diferenças estatísticas 

significativas entre os usos do solo nem posições do relevo e, portanto, os dados não estão 

aqui representados. 

 

4.11.9 Engenheiros do ecossistema 

A análise dos engenheiros do ecossistema mostra efeito significativo da interação uso 

do solo e profundidade devendo estas variáveis ser analisadas em conjunto (Tabela 32). A 

variabilidade dos engenheiros do ecossistema não sofre influência do período de coleta nem 

das repetições coletadas (Tabela 33). 

 

Tabela 32 – Valores p resultantes da análise estatística para parâmetros de Engenheiros do 
ecossistema 

 

Parâmetros fixos (valor p) 

Uso Prof. Posição 
Uso * 
Prof. 

Uso * 
Posição 

Posição* 
Prof. 

Uso * 
Posição* 

Profundidade 
Engenheiros 0,0006 <0,0001 0,1102 0,0332 0,1896 0,3156 0,2644 
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Tabela 33 - Variância obtida para períodos de coleta e amostras coletadas 

 
Parâmetros aleatórios (variância) 

Coleta Amostra 
Pasto Floresta 

Jul Jan Mar Jul Jan Mar 
Engenheiros 1,5 10-7 2 10-4 0 0 0 0 0 0 
 

Os engenheiros do ecossistema são indivíduos da fauna que atuam sobre o solo 

gerando porosidade por meio de suas atividades de escavação, translocação, alimentação e 

nidificação, criando galerias e ninhos que podem atuar como macroporos, facilitando a 

condução de água e ar para dentro do solo. Eles são representados por minhocas, Isópteras e 

formigas.  

Para análise destes indivíduos a variável “engenheiros do ecossistema” foi obtida pela 

soma dos indivíduos dos referidos grupos e analisada a interação significativa entre uso e 

profundidade (Tabela 32). A influência do período de coleta e repetição coletada sobre a 

variabilidade dos engenheiros do ecossistema é pequena (Tabela 33). 

Pode-se observar que para a camada serrapilheira foi encontrada maior quantidade de 

indivíduos sob floresta (Figura 52) favorecidos pela maior diversidade do material da 

serapilheira, e proteção dos indivíduos à exposição aos raios solares provocada pelo dossel 

das árvores. Para as demais camadas do solo não foram observadas diferenças significativas 

em relação à quantidade de indivíduos observadas entre floresta e pastagem, 

independentemente da profundidade analisada. A maior quantidade de indivíduos foi 

encontrada na profundidade 0-0,1 m, reduzindo com o aumento da profundidade para ambos 

os usos.  

A pouca diferença observada para a quantidade de engenheiros entre os usos do solo, 

somada à quantidade de MO no solo e à atuação das raízes das gramíneas, auxilia na 

compreensão de porque a mudança de uso do solo não acarretou em modificações expressivas 

na PT e Ds. As gramíneas possuem sistema radicular fasciculado, de crescimento agressivo e 

material vegetal facilmente decomponível, aumentando a quantidade de MO nas pastagens, 

tornando este um ambiente favorável ao desenvolvimento dos engenheiros, principalmente 

minhocas e Isopteras (RUIZ et al., 2008; KONDO et al., 2012; FREITAS et al., 2013).  

Este comportamento das pastagens aos referidos grupos da fauna também pode ser 

observado no presente trabalho, onde a conversão de floresta em pastagem provocou aumento 

do número de Isopteras (Figura 48) e minhocas (Figura 44). Entretanto, estes dados devem ser 

analisados com cautela, uma vez que a quantidade de engenheiros é semelhante entre os usos, 
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porém com pastagem apresentando menor quantidade de formigas (Figura 46) e menor 

diversidade de minhocas (Tabela 23). 

A redução na diversidade de engenheiros é acompanhada por uma modificação na 

morfologia, quantidade e tipo de poros presentes, com redução da macroporosidade, redução 

de poros complexos grandes e aumento dos arredondados, redução da retenção de água no 

solo e do índice S. Estes dados sugerem que apesar da quantidade de engenheiros ser mantida 

após a mudança de uso do solo, esta provoca uma perda na diversidade de indivíduos 

influenciando na distribuição dos poros e, consequentemente, em sua degradação.   

 

 
Figura 52 - Número médio de engenheiros do ecossistema nas diferentes profundidades considerando os tipos de 
uso do solo. Os dados apresentados foram obtidos pela média de 5 repetições em três posições do relevo e três 
períodos de coleta. Letras maiúsculas diferentes indicam diferença pelo teste DGC 5%. As barras indicam o erro 
padrão das médias 

 

Os resultados das análises univariadas referentes à fauna do solo mostram que a 

conversão de floresta em pastagem não provoca mudanças significativas na quantidade de 

macrofauna, exceto na camada de serrapilheira. Por outro lado esta conversão provoca o 

aumento da quantidade de minhocas em pastagem, com exceção da posição T3 onde foram 

encontrados menores valores de PT e maiores de Ds. A análise dos dados de abundância de 

organismos deve ser realizada com cautela, visto que a conversão de floresta em pastagem 

acarretou na redução da riqueza dos grupos encontrados na macrofauna e de minhocas. 
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Apesar da quantidade de indivíduos permanecer constante, há menor diversidade, o que 

poderia trazer sérias consequências à resiliência deste sistema. 

A conversão de floresta em pastagem também acarreta em redução da quantidade de 

formigas para todas as posições e profundidades. Para coleópteras a conversão de floresta em 

pastagem acarreta em redução na quantidade de indivíduos, exceto para a posição T1 onde há 

maior quantidade de MO em pastagem, favorecendo a manutenção destes indivíduos nesta 

posição do relevo após a mudança de uso do solo. 

Os grupos Isoptera e Larvas são favorecidos pela conversão de floresta em pastagem, 

embora os dados referentes às larvas tenham apresentado pouca diferença. 

A junção dos dados de minhocas, Isopteras e formigas nos fornece os chamados 

engenheiros do ecossistema, os quais não apresentaram diferenças significativas entre os usos 

do solo, exceto para a camada de serrapilheira. Em floresta a camada de serrapilheira 

apresentou maior quantidade de engenheiros, em decorrência da maior quantidade e 

heterogeneidade da MS nas florestas.  

 

4.12 Relações entre atributos do meio físico e a fauna do solo 

Os dados das relações entre os atributos físicos e a fauna do solo serão apresentados a 

seguir ordenados na sequência em que foram realizados. Primeiramente serão apresentados os 

dados referentes à macrofauna utilizando-se as variáveis mais comumente utilizadas nas 

análises referentes à fauna do solo como PT e Ds.  

Em seguida, sabendo que estas variáveis apresentaram diferenças pouco significativas 

entre floresta e pastagem, a variável PT foi substituída por um maior detalhamento da 

porosidade separando-a em macro e microporosidade.  

De maneira análoga, conhecendo o fato de que a mudança de uso do solo altera não 

somente o tamanho, mas também o tipo de poros presentes no solo, as variáveis macro e 

microporosidade foram substituídas pela porosidade obtida pela análise micromorfométrica.  

Em seguida, buscando facilitar a compreensão de como a mudança de uso atua nas 

diferentes profundidades do solo foram eliminadas as variações do relevo sendo considerados 

somente os dados de profundidade do solo. Os dados serão apresentados assim como 

anteriormente com as variáveis PT, macro e microporosidade e micromorfometria. 

O mesmo procedimento foi realizado considerando-se as diferentes espécies de 

minhocas encontradas, com análise das três posições do relevo e profundidades incluindo-se 
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as variáveis PT, macro e microporosidade e micromorfometria e, em seguida considerando-se 

somente as diferentes profundidades. 

 

4.12.1 Macrofauna total 

Primeiramente foi realizada uma análise de correspondência canônica (ACC) 

utilizando as propriedades físicas e químicas do solo e a abundância dos táxons de alto nível 

da macrofauna, considerando os dois usos do solo, as três profundidades e três posições do 

relevo. A ACC mostra que o eixo 1 é correlacionado  positivamente com as variáveis 

densidade do solo (Ds) e teor de argila (Arg) e negativamente por matéria orgânica (MO), 

CTC, porosidade total (PT) e índice S (Is) (Figura 53). O eixo 2 é correlacionado 

positivamente pela umidade (U) e negativamente por Ca e pH. 

A análise do gráfico mostra que o eixo 1 é responsável pela separação entre as 

profundidades do solo, separando a camada superficial (0-0,1 m) das subsuperficiais (0,10-

0,20 e 0,20-0,30). O eixo 2 é responsável por separar os dois tipos de uso do solo, sendo a 

floresta o sistema que apresenta valores mais elevados de Is e U e a pastagem o sistema com 

valores mais elevados de MO, Ca e pH. 

As áreas sob floresta apresentam camada superficial fortemente relacionada com Is, 

PT e U, sendo encontrados Chilopodas, Diplopodas, Diplura e Isopodas, organismos 

altamente dependentes da porosidade uma vez que não são geradores de porosidade, mas sim 

organismos que habitam os poros preexistentes. As camadas subsuperficiais apresentaram 

relação com o teor de Arg, U e Ds onde foram encontrados Coleoptera, Formigas, Blatária e 

Larvas.  

As áreas sob pastagem apresentaram superfície fortemente relacionada com PT, MO e 

Ca favorecendo o aparecimento de animais como Aranhas, Minhocas, Dermápteras e Ninfas. 

Já as camadas mais profundas apresentaram relação com pH e Ds onde foram encontrados 

Isópteras, organismos com capacidade para criação de porosidade e portanto, pouco 

dependentes dos valores de Ds.  

As áreas florestais apresentaram maior diversidade de táxons que as pastagens, 

provavelmente favorecidas pelos maiores valores de Is, PT e U, fornecendo um ambiente com 

maior aeração propício ao desenvolvimento da macrofauna.  

Em pastagem, apesar dos valores elevados de MO houve menor diversidade de 

organismos, provavelmente decorrente dos menores valores de U e Is, favorecendo a 

dessecação e menor aeração do ambiente, limitando o desenvolvimento da fauna edáfica. 
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Neste ambiente, os principais organismos encontrados foram aqueles considerados 

“engenheiros” e portanto, pouco dependentes da porosidade, principalmente minhocas na 

camada superficial (0-0,1 m) e Isopteras na camada subsuperficial (0,1-0,2 e 0,2-0,3 m). 

 

 
Figura 53 - Análise de correspondência canônica relacionando o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e 
pastagem de acordo com os parâmetros físicos, químicos e os diferentes táxons da macrofauna. As variáveis 
ambientais estão representadas por flechas e as variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, PT = porosidade 
total, U = umidade, Arg = teor de argila, Ds = densidade do solo, CTC = capacidade de troca catiônica, MO = 
matéria orgânica, Ca = teor de Cálcio. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e amarelo para 
pastagem e as profundidades estão representadas por círculo para 0-0,1 m, quadrado para 0,1-0,2 m e losango 
para 0,2-0,3 m. Para nome dos táxons consultar tabela 15. 

 

Em seguida, a mesma análise foi realizada com substituição do valor de PT por 

quantidade de macroporos (Macro) e microporos (Micro) calculados pela CRA (Figura 54). 
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Pode-se perceber para este caso, que houve uma separação em relação ao eixo 1 no 

qual houve uma alocação dos locais de floresta junto à camada superficial da pastagem ao 

lado esquerdo do eixo 1 e ao lado direito do gráfico as camadas mais profundas da pastagem. 

O eixo 1 está relacionado positivamente com micro, pH e Ds e negativamente com 

MO, macro, Is e U e o eixo 2 apresenta relação positiva com MO e negativa com U. 

A camada superficial da floresta apresenta textura mais arenosa, estrutura granular, 

maiores quantidades de MO e maior heterogeneidade da serrapilheira, relacionando-se 

fortemente com a quantidade de macroporos e Is, sendo encontradas Formigas, Minhocas, 

Chilopodas, Aranhas, Isopodas, Dipluras e Diplópodas.  

Em subsuperfície as áreas sob floresta são fortemente influenciadas pela U e Ds, 

criando ambientes mais favoráveis à sobrevivência de Formigas, Coleópteras, Blatárias e 

Larvas. 

A camada superficial da pastagem apresenta forte relação com MO e pH, onde são 

encontrados Dermapteras, Hemípteras, Schizomidas, Minhocas, Formigas e Coleópteras. A 

alocação da camada 0-0,1 m da pastagem próxima aos locais de floresta demonstram que as 

camadas superficiais tanto de floresta quanto de pastagem possuem composição semelhante 

com textura arenosa, estrutura granular e elevados teores de MO, não apresentando diferença 

estatística significativa para Ds, U e quantidade de macrofauna total.  

Em subsuperfície há forte relação com pH, Micro e Ds, sendo encontrados nestes 

locais indivíduos pertencentes aos Isopteras, com baixa dependência dos valores de Ds.  
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Figura 54 - Análise de correspondência canônica relacionando o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta 
e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, químicos e os diferentes táxons da macrofauna. As variáveis 
ambientais estão representadas por flechas e as variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, Macro = 
macroporos, Micro = microporos, U = umidade, Ds = densidade do solo, MO = matéria orgânica. Os usos do 
solo estão representados em verde para floresta e amarelo para pastagem e as profundidades estão representadas 
por círculo para 0-0,1 m, quadrado para 0,1-0,2 m e losango para 0,2-0,3 m. Para nome dos táxons consultar 
tabela 15. 

 

Como última análise as variáveis macro e micro foram substituídas pela análise da 

área de poros obtida por micromorfometria com separação dos poros em arredondados, 

alongados e complexos por escala de tamanho (Figura 55). 

Para esta análise percebe-se uma separação menos evidente entre floresta e pastagem, 

principalmente em relação às camadas mais profundas do solo, o que era esperado, visto que 

para estas camadas, a distribuição dos macro e mesoporos identificada na análise 

micromorfométrica não diferiu muito entre os usos (Figuras 25b, 25c, 25e, 25f, 25h, 25i e 

26b, 26c, 26e, 26f, 26h e 26i). Cabe aqui ressaltar novamente que a análise 

micromorfométrica considera somente a distribuição de macro e mesoporos, sendo, portanto, 

a influência dos microporos desconsiderada na presente análise. 

Com relação à floresta os pontos são alocados de acordo com a profundidade ao longo 

do eixo 1 com relação negativa com U, MO e Is e positiva com pH e Ds. Pode-se perceber 

que as camadas mais superficiais estão mais bem relacionadas com poros complexos grandes 

(acima de 5000 µm), Is e MO, apresentando ampla diversidade de organismos como 
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Minhocas, Chilopodas, Isopodas, Dipluras, Hemípteros, ninfas e Dermápteras. As camadas 

mais profundas (0,2-0,3 m) apresentam melhor relação com a Ds e poros de menor tamanho 

(complexos entre 1000-2000 µm) sendo encontradas Blatarias e Larvas.  

Para a pastagem o escalonamento por profundidade é menos evidente que o observado 

para floresta sendo a camada superficial relacionada à quantidade de MO e as camadas mais 

profundas à Ds. Na pastagem foram encontrados principalmente Isopteras, Blatárias, Larvas e 

Dermapteras.  

 

 
Figura 55 - Análise de correspondência canônica relacionando o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta 
e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, químicos e os diferentes táxons da macrofauna. As variáveis 
ambientais estão representadas por flechas e as variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, U = umidade, Ds 
= densidade do solo, MO = matéria orgânica, Arr = poros arredondados, Co = poros complexos. Os números 
que acompanham a definição dos poros são referentes ao tamanho dos poros sendo 1 = 1000-2000 µm, 2 = 
2001-3000 µm, 3 = 3001-4000 µm, 4 = 4001-5000 µm 5 = 5001-6000 µm, 6 = 6001-7000 µm, 7 = 7001-8000 
µm e 8 = 8001-9000 µm. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e amarelo para pastagem e 
as profundidades estão representadas por círculo para 0-0,1 m, quadrado para 0,1-0,2 m e losango para 0,2-0,3 
m. Para nome dos táxons consultar tabela 15. 

 

A inclusão dos dados de porosidade obtidos pela análise micromorfométrica aportou 

informações mais detalhadas não discerníveis nas análises de PT. A análise univariada da PT 

não indicou diferença significativa entre floresta e pastagem para as posições T1 e T2 e 

apresentou diferença significativa para a posição T3 em decorrência dos maiores valores de 

Ds para pastagem nesta posição.  
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A substituição da variável PT por macro e microporos mostra claramente que a 

floresta possui melhor relação com macroporos, sendo a camada superficial a que apresenta 

maior diversidade de espécies da fauna. À medida que se aprofunda no perfil a Ds e a 

quantidade de microporos aumentam e a quantidade de MO diminui, reduzindo a diversidade 

da fauna encontrada nas camadas mais profundas.  

Para a pastagem percebe-se maior relação com pH, Ds e microporos, sendo a 

diversidade de fauna bastante reduzida, contando com Isopteras e Dermapteras. 

A inclusão da porosidade obtida por análise micromorfométrica permite identificar 

que a mudança de uso do solo provoca alterações no tamanho dos poros com base na 

profundidade analisada. Ambos os usos do solo apresentam camada superficial composta por 

poros complexos grandes (acima de 5000 µm), apresentando melhores condições para o 

desenvolvimento de uma fauna mais diversa e camadas mais profundas composta por poros 

de menor tamanho, confirmando o observado por Gargiulo et al. (2011).  

A maior quantidade de poros complexos grandes favorece os fluxos de ar, água e 

nutrientes no solo, fornecendo um ambiente mais adequado ao desenvolvimento da fauna. A 

substituição de florestas por pastagem acarreta em maior quantidade de poros complexos de 

menor tamanho, prejudicando estes fluxos e tornando o ambiente menos favorável à fauna. 

Além disso, a redução na conectividade entre os poros pode prejudicar a velocidade de 

infiltração e percolação de água, favorecendo o acúmulo em superfície e facilitando o 

processo erosivo. 

Como uma tentativa de melhorar a compreensão de como a mudança de uso do solo 

pode influenciar em suas propriedades e características de distribuição da fauna, foram criadas 

tabelas denominadas “mínima resolução”. Nestas tabelas foram desconsideradas as posições 

do relevo, sendo calculado somente um valor para cada variável considerando as diferentes 

profundidades analisadas. Para isto foi realizada a média dos valores encontrados para cada 

variável em cada uma das posições do relevo.  

A análise separa os usos do solo com relação ao eixo 2, o qual apresenta relação 

positiva com MO e pH e negativa com U (Figura 56). As áreas sob floresta apresentam 

relação com U e Is e as áreas sob pastagem com MO e pH. 

O eixo 1 separa as profundidades do solo sendo relacionado positivamente com Ds e 

negativamente com PT e Is. As camadas superficiais da floresta (0-0,1 e 0,1-0,2 m) 

apresentam forte relação com Is e U sendo encontradas as maiores abundâncias de 

Coleópteros, Formigas, Diplopodas, Chilopodas, Isopodas, Aranhas, Dipluras e Dipteros. A 
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camada mais profunda possui maior relação com Ds sendo favorecido o desenvolvimento de 

Blatária e Larva.  

A camada superficial da pastagem está fortemente relacionada com MO e pH sendo 

encontradas as maiores abundâncias de Minhocas e Dermápteras. Para as camadas mais 

profundas houve clara distinção entre floresta e pastagem visto que a pastagem apresenta 

relação com Ds e pH favorecendo o desenvolvimento de Isópteras e Larvas. 

A mudança de uso do solo acarretou em mudanças nas características físicas do solo, 

principalmente nas relacionadas à U, PT, teor de MO, Ds e Is, tornando o solo das pastagens 

um ambiente menos favorável a coexistência de diversos indivíduos, sendo reduzida, a 

diversidade da fauna.  
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Figura 56 - Análise de correspondência canônica desconsiderando as diferentes posições do relevo. A ACC 
relaciona o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, 
químicos e os diferentes táxons da macrofauna. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as 
variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, PT = porosidade total, U = umidade, Arg = teor de argila, Ds = 
densidade do solo, CTC = capacidade de troca catiônica, MO = matéria orgânica, Ca = teor de Cálcio. Os usos 
do solo estão representados em verde para floresta e amarelo para pastagem. Para nome dos táxons consultar 
tabela 15. 

 

Em seguida a análise foi repetida substituindo-se a variável PT pelas variáveis macro e 

microporosidade (Figura 57). 

Para esta análise percebe-se a mesma distribuição de táxons e sítios de coleta que a 

análise realizada através da PT, com nítida separação entre floresta e pastagem com relação ao 

eixo 2 e entre as profundidades com relação ao eixo 1.  

A comparação desta análise com a realizada anteriormente nos permite ver que, além 

dos valores de Is e U na separação entre floresta e pastagem, temos também a 

macroporosidade, sendo esta melhor relacionada com as áreas sob floresta.  
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O eixo 1 apresenta relação positiva com Ds, micro e pH e negativa com macro, Is, MO 

e U. O eixo 2 apresenta relação positiva com MO, pH e micro e negativa com U.  

A camada superficial da floresta (0-0,10 e 0,10-0,20 m) é fortemente relacionada com 

macro, Is e U e são encontradas maiores abundâncias de Formigas, Coleópteros, Diplópodas, 

Aranhas, Chilópodas, Isópodas, Dipluras, Dípteros, Cicadea e Opiliones. A camada 0,20-0,30 

m está fortemente associada a U e Ds e apresenta maiores abundâncias de Blatária e Larva. 

A camada superficial (0-0,10 m) da pastagem é fortemente influenciada pela 

quantidade de MO, macro e Is, alocada próxima à floresta, apresentando grande abundância 

de minhocas, ninfas e pseudo-escorpiões, enquanto as camadas mais profundas são 

influenciadas por pH, micro e Ds apresentando maior abundância de Larvas e Isópteras.  
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Figura 57 - Análise de correspondência canônica desconsiderando as diferentes posições do relevo. A ACC 
relaciona o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, 
químicos e os diferentes táxons da macrofauna. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as 
variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, Macro = macroporos, Micro = microporos, U = umidade, Ds = 
densidade do solo, MO = matéria orgânica. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e 
amarelo para pastagem. Para nome dos táxons consultar tabela 15. 
 

Em seguida a mesma análise foi repetida substituindo-se a macro e microporosidade 

por dados de porosidade obtidos por análise micromorfométrica, com inclusão do formato e 

tamanho dos poros presentes em cada área (Figura 58). Percebe-se que a distribuição e divisão 

dos sítios é semelhante às ACCs realizadas anteriormente, porém esta análise aporta 

informações que as análises de PT e macro e microporos não trazem. Ao incluir os dados de 

tamanho e forma dos macroporos pode-se perceber que as áreas sob floresta apresentam poros 

de maior tamanho distribuídos entre arredondados grandes (1000, 3000 e 6000 µm) e 

complexos grandes (acima de 5000 µm). 
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A distribuição de poros maiores sob floresta favorecem os fluxos de ar, água e 

nutrientes favorecendo a manutenção de maior diversidade da fauna nestes locais. À medida 

que se aprofunda no perfil aumenta a densidade do solo e o tamanho dos poros e os teores de 

MO são reduzidos, reduzindo também a diversidade da fauna.  

Para as áreas sob pastagem observa-se que a camada superficial (0-0,1 m) está 

fortemente relacionada com MO e poros complexos de 3000-4000 µm, favorecendo o 

desenvolvimento de minhocas e Dermapteras. Para as camadas mais profundas há predomínio 

de poros complexos e arredondados menores que 3000 µm favorecendo o desenvolvimento de 

Isopteras.  

A redução no tamanho dos poros complexos em pastagem pode restringir a circulação 

de água e gases no solo, dificultando a sobrevivência de organismos da fauna mais exigentes 

quanto à oxigenação e U.  
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Figura 58 - Análise de correspondência canônica desconsiderando as diferentes posições do relevo. A ACC 
relaciona o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, 
químicos e os diferentes táxons da macrofauna. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as 
variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, U = umidade, Ds = densidade do solo, MO = matéria orgânica, 
Arr = poros arredondados, Co = poros complexos. Os números que acompanham a definição dos poros são 
referentes ao tamanho dos poros sendo 1 = 1000-2000 µm, 2 = 2001-3000 µm, 3 = 3001-4000 µm, 4 = 4001-
5000 µm 5 = 5001-6000 µm, 6 = 6001-7000 µm, 7 = 7001-8000 µm e 8 = 8001-9000 µm. Os usos do solo estão 
representados em verde para floresta e amarelo para pastagem. Para nome dos táxons consultar tabela 15. 
 

Nas análises realizadas em “mínima resolução” os sítios foram alocados sempre nas 

mesmas posições do gráfico, sendo as áreas sob floresta alocadas próximas aos valores 

elevados de Is, U e as áreas sob pastagem alocadas próximo aos pontos com elevados teores 

de MO, pH e Ds.  

Para estas análises pode-se perceber que as diferentes posições do relevo tiveram 

grande influência sobre o tipo e quantidade de espécies da macrofauna presentes no solo, não 

devendo estas ser desconsideradas em análises sobre a fauna do solo. 
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A substituição da variável macroporosidade pelos dados de porosidade obtidos pela 

análise micromorfométrica aportou importantes informações a respeito do tamanho dos poros 

em cada tipo de uso do solo relacionando áreas com maior tamanho de poros à maior 

diversidade de fauna. As novas condições de porosidade encontradas na pastagem acarretam 

na perda de espécies mais exigentes e favorecimento de espécies mais adaptadas às condições 

de aeração e umidade mais restritas, representadas principalmente por minhocas, Dermapteras 

e Isopteras.  

 

4.12.2 Minhocas 

Sabendo do importante papel das minhocas como organismos que geram porosidade 

no solo estas foram separadas e identificadas, quanto possível, e de maneira análoga ao 

realizado para macrofauna, foi realizada a ACC para os indivíduos encontrados. Indivíduos 

distintos, porém com pouco desenvolvimento sexual para identificação foram numerados 

sequencialmente conforme seu aparecimento durante a análise das amostras coletadas. A 

identificação das morfoespécies de minhocas pode ser observada na tabela 16. 

As análises foram conduzidas inicialmente considerando-se todas as posições do 

relevo e profundidades e utilizando-se da variável PT como a variável ambiental. Em seguida, 

esta foi substituída por macro e microporosidade e na sequência, pela porosidade obtida pela 

micromorfometria. 

Considerando-se inicialmente a PT, percebe-se que os sítios analisados não 

apresentam clara diferenciação sendo a interpretação dos resultados mais complexa (Figura 

59). Percebe-se que o eixo 1 relaciona-se positivamente com as variáveis MO, Ca, pH e em 

menor grau com PT. O referido eixo também relaciona-se negativamente com Ds e U. O eixo 

2 correlaciona-se positivamente com Arg. 

Para as áreas sob floresta as minhocas apresentaram relação pouco expressiva com Is e 

maior com umidade do solo, o que foi evidenciado pela maior quantidade de organismos 

relacionados a esta variável. 

As áreas sob pastagem apresentaram melhor relação das minhocas com pH, MO e Ds.  

A PT parece não ser uma variável muito representativa na separação entre os usos, 

uma vez que sua relação com as minhocas é baixa. As variáveis que mais influenciam na 

distribuição das minhocas são U, Ds, Arg, MO e pH.  
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Figura 59 – ACC realizada para as diferentes espécies de minhocas relacionando o eixo 1 e 2 discriminando as 
áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, químicos e as diferentes espécies de 
minhocas. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as variáveis estão abreviadas sendo Is = 
índice S, PT = porosidade total, U = umidade, Arg = teor de argila, Ds = densidade do solo, MO = matéria 
orgânica, Ca = teor de Cálcio. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e amarelo para 
pastagem e as profundidades estão representadas por círculo para 0-0,1 m, quadrado para 0,1-0,2 m e losango 
para 0,2-0,3 m. Para nome das morfoespécies consultar tabela 16. 

 

Em seguida, como uma tentativa de tentar melhorar o entendimento do 

comportamento das espécies e variáveis após a mudança de uso do solo, a variável PT foi 

substituída pelas variáveis macro e microporosidade (Figura 60).  

Para esta ACC houve uma melhor separação entre os sítios, principalmente com 

relação ao eixo 1, o qual correlaciona-se positivamente com Ds e U e negativamente com 

micro, pH e MO. Com relação ao eixo 2 há uma separação entre as profundidades do solo, 

com o referido eixo correlacionando-se positivamente com micro e Ds e negativamente com 

macro e Is. 
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As áreas sob floresta estão mais bem relacionadas com U, macroporos e Is 

apresentando maior abundância das morfoespécies de minhocas que apresentaram pouco 

desenvolvimento das estruturas reprodutivas sendo de difícil identificação taxonômica (por 

exemplo, M5, 6 e 7). 

A profundidade 0-0,1 m apresentou forte relação com Is e macroporosidade, 

favorecendo 5 das 9 espécies de minhocas consideradas exclusivas para floresta (M5, 14, 16, 

17 e 19). Para a camada 0,1-0,2 a relação é maior com U e Ds sendo encontrada nesta camada 

o restante das espécies exclusivas de minhocas (M6, 7, 8, 10, 15). A camada mais profunda 

também apresenta relação com U e Ds, porém as minhocas encontradas nesta profundidade 

não pode ser identificada e foi denominada como juvenil. 

As áreas sob pastagem apresentaram melhor relação com MO, pH, microporos e Ds, 

sendo encontradas minhocas com melhor desenvolvimento das estruturas reprodutivas,  

possibilitando assim sua identificação. As minhocas 1 e 3 são pertencentes à Família 

Glossoscoleciadae, a 2 é pertencente à Subfamília Megascolecidae e a 4 à Família 

Acanthodrilidae (Tabela 16). 

A camada superficial da pastagem apresentou forte relação com MO e microporos 

abrigando 5 das 6 espécies exclusivas para pastagem, sendo as espécies exclusivas 

identificadas em negrito (M2, 3, 4, 9, 12,13, 18). A camada 0,1-0,2 m apresentou relação com 

U e Ds apresentando uma espécie exclusiva (M18, 20 e 21). Para a camada mais profunda foi 

observada maior relação com Ds e pH e foram encontradas Glossoscolecidae, M11 (não 

identificada) e juvenis não identificáveis. 

A forte associação de algumas morfoespécies de minhocas aos macro e microporos 

nos leva a sugerir que a presença e atividade de morfoespécies específicas estariam 

influenciando na formação de determinados tipos de poros nos ambientes analisados. As 

mosfoespécies 5, 14, 16, 17 e 19 apresentaram forte associação com a quantidade de 

macroporos e foram encontradas exclusivamente nas áreas florestais, sugerindo que sua 

presença estaria favorecendo a maior ocorrência de macroporos em floresta. De maneira 

análoga, a presença das morfoespécies 2, 18 e 20 em pastagem, e sua forte associação com 

microporosidade estaria favorecendo a maior ocorrência deste tipo de poros nas pastagens.  

Os resultados desta ACC mostraram que a inclusão das variáveis macro e 

microporosidade possibilitam uma melhor separação entre os usos e profundidades analisadas, 

indicando que para a análise das minhocas a utilização da variável PT pode não ser a opção 

mais adequada para identificação das modificações decorrentes da mudança de uso do solo.  
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Além disso, o uso da macro e microporosidade na ACC indicam que as espécies 

exclusivas de minhocas encontradas, tanto nas áreas sob floresta quanto sob pastagem estão 

alocadas nos primeiros 0,2 m do solo, mostrando que ações de manejo que alterem as 

condições do solo nesta camada podem levar à extinção da maioria destas espécies.  

 

 
Figura 60 - ACC realizada para as diferentes espécies de minhocas relacionando o eixo 1 e 2 discriminando as 
áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, químicos e as diferentes espécies de 
minhocas.  As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as variáveis estão abreviadas sendo Is = 
índice S, Macro = macroporos, Micro = microporos, U = umidade, Ds = densidade do solo, MO = matéria 
orgânica. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e amarelo para pastagem e as 
profundidades estão representadas por círculo para 0-0,1 m, quadrado para 0,1-0,2 m e losango para 0,2-0,3 m. 
Para nome das morfoespécies consultar tabela 16. 

 

Em seguida as variáveis macro e microporosidade foram substituídas pela 

classificação de poros através da micromorfometria (Figura 61). Para o caso da análise das 

minhocas, ao contrário da macrofauna não pode ser observada uma separação entre as 
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profundidades, sendo somente observada uma tendência de separação entre floresta e 

pastagem ao longo do eixo 2. A floresta apresenta melhor relação com teores de U e poros 

arredondados entre 6000 e 7000 µm e complexos maiores que 7000 µm e pouca influência do 

Is na distribuição das minhocas. 

A forte relação das morfoespécies 5, 16, 17 e 19, exclusivas de áreas florestais com 

poros complexos grandes acima de 6000 µm pode indicar que a presença destas espécies 

estaria condicionando o aparecimento deste tipo de poros em floresta. Seguindo o mesmo 

raciocínio, os poros arredondados grandes (acima de 6000 µm) parecem ser atribuídos às 

atividades da morfoespécie 7.  

A pastagem apresenta melhor relação com poros complexos até 4000 µm, MO e pH. A 

distribuição das espécies de minhocas não sofre variação do que foi observado para a análise 

anterior com a utilização dos macroporos, porém nesta análise não se pode observar o efeito 

da profundidade sobre a distribuição das minhocas como observado na análise anterior.  

Da mesma maneira que o observado para as áreas sob floresta sob pastagem os poros 

complexos com tamanho entre 1000-2000 µm apresentam alta relação com as morfoespécies 

exclusivas 3, 18 e 20 e os complexos entre 2000-3000 µm com a morfoespécie 4, sugerindo  

que a presença destas espécies estaria favorecendo a formação de poros complexos de menor 

tamanho.  
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Figura 61 - ACC realizada para as diferentes espécies de minhocas relacionando o eixo 1 e 2 discriminando as 
áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, químicos e as diferentes espécies de 
minhocas. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as variáveis estão abreviadas sendo Is = 
índice S, U = umidade, Ds = densidade do solo, MO = matéria orgânica, Arr = poros arredondados, Co = poros 
complexos. Os números que acompanham a definição dos poros são referentes ao tamanho dos poros sendo 1 = 
1000-2000 µm, 2 = 2001-3000 µm, 3 = 3001-4000 µm, 4 = 4001-5000 µm 5 = 5001-6000 µm, 6 = 6001-7000 
µm, 7 = 7001-8000 µm e 8 = 8001-9000 µm. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e 
amarelo para pastagem. Para nome das morfoespécies consultar tabela 16. 

 

Buscando melhorar a compreensão de como as mudanças de uso do solo influenciam 

sobre as minhocas foram realizadas as mesmas análises anteriores, porém com ênfase às 

diferentes profundidades. Assim foi construída a tabela denominada “mínima resolução” na 

qual foram desconsideradas as posições do relevo, sendo calculado somente um valor para 

cada variável, considerando as diferentes profundidades analisadas.   

Para a primeira análise percebe-se uma clara separação entre floresta e pastagem ao 

longo do eixo 1 e entre as profundidades ao longo do eixo 2 (Figura 62). O eixo 1 separa 
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floresta e pastagem na profundidade 0-0,1 m indicando que a floresta possui maiores valores 

de Is, U e PT favorecendo o desenvolvimento das minhocas 5, 14, 16, 17 e 19. A pastagem 

para a mesma profundidade apresenta maiores valores de pH, Ca e MO, favorecendo o 

desenvolvimento das minhocas pertencentes à família Megascolecidae (2), Glossoscolecidae 

(3) e Acanthodrilidae (4), além das juvenis 9, 12 e 13. 

Para as camadas mais profundas do solo, tanto em floresta quanto em pastagem há 

maior relação com Ds e Arg. As áreas sob floresta possibilitaram o desenvolvimento das 

minhocas 6, 7, 8, 10, 15 e 21 enquanto as pastagens favoreceram o desenvolvimento das 

minhocas 10, 11, 18 e 21.  

 A mudança de uso do solo também provocou alterações na diversidade e quantidade 

de minhocas presentes em cada tipo de uso do solo. As áreas sob floresta apresentaram maior 

diversidade contando com 15 espécies das quais 9 foram espécies exclusivas de floresta 

(Tabela 23). As áreas sob pastagem apresentaram 11 espécies das quais 6 foram exclusivas, 

porém nas pastagens foi detectada maior quantidade de indivíduos, provavelmente como 

resultado dos maiores teores de MO e da menor quantidade de espécies presentes, reduzindo a 

competição intra-específica e favorecendo o desenvolvimento de maior quantidade de 

indivíduos na pastagem. Este comportamento também pode ser observado na análise 

univariada realizada para minhocas. 
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Figura 62 – Análise de correspondência canônica desconsiderando as diferentes posições do relevo. A ACC 
relaciona o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, 
químicos e as diferentes espécies de minhocas. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as 
variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, PT = porosidade total, U = umidade, Arg = teor de argila, Ds = 
densidade do solo, MO = matéria orgânica, Ca = teor de Cálcio. Os usos do solo estão representados em verde 
para floresta e amarelo para pastagem. Para nome das morfoespécies consultar tabela 16. 

 

Em seguida as análises foram repetidas substituindo-se a variável PT por macro e 

microporosidade e, para este caso também não foram observadas modificações em relação à 

alocação dos sítios de amostragem (Figura 63).  

A substituição da variável PT por macro e microporosidade para ACC das minhocas 

em “mínima resolução” não aporta grandes informações que possam diferenciar os sítios de 

acordo com a distribuição das espécies. Este fato pode ser explicado pela simplificação das 

variáveis realizada na “mínima resolução”. Neste tipo de análise as posições do relevo são 

eliminadas, sendo esta realizada com relação às diferentes profundidades do solo. Como pode 
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ser observado nas análises univariadas, a PT (Figura 23b) e macroporosidade (Figura 24a) 

possuem estreita relação com a profundidade, sendo maior nas camadas superficiais do solo. 

Como para as ACCs realizadas para minhocas em “mínima resolução” as variáveis PT e 

macroporosidade separam os sítios de acordo com as profundidades ao longo do eixo 2 pode-

se perceber que a inclusão da variável macroporosidade não aporta informações relevantes na 

separação dos nichos, uma vez que os dados de PT já foram suficientes para explicar a 

variação dos dados com relação à profundidade.  

 

 
Figura 63 - Análise de correspondência canônica desconsiderando as diferentes posições do relevo. A ACC 
relaciona o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, 
químicos e as diferentes espécies de minhocas. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as 
variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, Macro = macroporos, Micro = microporos, U = umidade, Ds = 
densidade do solo, MO = matéria orgânica. Os usos do solo estão representados em verde para floresta e 
amarelo para pastagem. Para nome das morfoespécies consultar tabela 16. 
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Em seguida, as variáveis macro e microporosidade foram substituídas pela porosidade 

obtida por análise micromorfométrica. Do mesmo modo observado para o caso dos macro e 

microporos, o detalhamento da porosidade realizado aqui não modificou a alocação dos sítios 

(Figura 64), pois estes já foram separados de maneira satisfatória com a utilização da PT.  

Entretanto, a utilização da porosidade obtida por análise micromorfométrica aporta 

informações a respeito do tamanho dos poros encontrados em floresta e pastagem, indicando 

que as áreas sob floresta apresentam maior relação com poros complexos acima de 5000 µm e 

arredondados entre 1000 e 6000 µm e as áreas sob pastagem apresentam maior relação com 

poros complexos entre 1000 e 4000 µm. 

No gráfico podem ser observadas associações entre tipos e tamanho de poros com as 

espécies de minhocas presentes. Os poros arredondados e complexos de maior tamanho foram 

associados com a superfície da floresta e as espécies de minhocas 5, 14, 16, 17 e 19, sendo 

possível sugerir a participação destas espécies na criação ou manutenção deste tipo de poros.  

Na pastagem os poros complexos e de menor tamanho como complexos de 1000-2000 

µm foram associados à minhoca 18, complexos de 2000-3000 µm às minhocas 2, 3, 4, 9 e 12, 

complexos de 3000-4000 µm à minhoca 13 e complexos de 4000 – 5000 µm às 

Glosssoscilecidae, sendo estas espécies de minhocas as possíveis criadoras destes tipos de 

poros. 

A substituição da floresta por pastagem acarreta na redução da diversidade de 

minhocas, alterando a distribuição de poros e causando a redução dos poros complexos 

grandes, principalmente poros complexos acima de 5000 µm. A modificação no tamanho dos 

poros pode ocasionar problemas à circulação de água e gases no perfil, indicando uma 

degradação do solo.  
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Figura 64 - Análise de correspondência canônica desconsiderando as diferentes posições do relevo. A ACC 
relaciona o eixo 1 e 2, discriminando as áreas sob floresta e pastagem de acordo com os parâmetros físicos, 
químicos e as diferentes espécies de minhocas. As variáveis ambientais estão representadas por flechas e as 
variáveis estão abreviadas sendo Is = índice S, U = umidade, Ds = densidade do solo, MO = matéria orgânica, 
Arr = poros arredondados, Co = poros complexos. Os números que acompanham a definição dos poros são 
referentes ao tamanho dos poros sendo 1 = 1000-2000 µm, 2 = 2001-3000 µm, 3 = 3001-4000 µm, 4 = 4001-
5000 µm 5 = 5001-6000 µm, 6 = 6001-7000 µm, 7 = 7001-8000 µm e 8 = 8001-9000 µm. Os usos do solo estão 
representados em verde para floresta e amarelo para pastagem. Para nome das morfoespécies consultar tabela 
16. 
 

Assim como observado para a ACC realizada para macrofauna total, as interpretações 

das ACCs realizadas para minhocas considerando-se todas as profundidades e posições do 

relevo são complexas, decorrentes do grande número de amostras e da variabilidade existente 

dentro de cada espécie utilizada para análise.  
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Ainda assim, pode-se perceber que nas análises realizadas incluindo as variáveis 

macro e microporosidade, a mudança de uso do solo acarreta em uma modificação nas 

espécies encontradas em cada tipo de uso, com espécies exclusivas para floresta e pastagem.  

Entretanto, pode-se perceber que as diferentes posições do relevo possuem grande 

influência sobre a quantidade e tipo de espécies de minhocas presentes no solo, não devendo, 

portanto as posições topográficas ser desconsideradas nas análises das minhocas presentes no 

solo.  
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5 CONCLUSÕES 

Os dados físicos do solo indicaram que, a implantação de pastagem em áreas antes 

florestadas, acarreta em redução da umidade, quantidade de macroporos, área total e 

conectividade entre os poros e índice S, podendo acarretar em problemas à circulação de 

água, gases e nutrientes no solo, confirmando parcialmente a hipótese 1. 

A conversão inicial de floresta em pastagem foi realizada com o uso do fogo, 

resultando em maiores teores de Ca e pH em pastagem. Após a conversão, a quantidade e a 

composição da serrapilheira também foi modificada, com menor quantidade observada em 

pastagem e composição homogênea, predominantemente folhosa, favorecendo sua 

decomposição reduzindo o acúmulo e aumentando os teores de MO presentes neste tipo de 

uso do solo. 

Nas análises referentes à fauna do solo pode-se perceber que a conversão de floresta 

em pastagem acarreta em redução da abundância da macrofauna na serrapilheira, redução da 

abundância de formigas e coleópteras no solo e também redução da abundância de minhocas 

na posição mais baixa do relevo. Além da redução na abundância de determinados grupos, a 

implantação da pastagem reduz a diversidade dos grupos da macrofauna e também de 

minhocas, tornando o ambiente de pastagem dominado por poucos grupos da fauna. Estas 

modificações reduzem a resiliência do solo tornando-o mais vulnerável aos distúrbios.  

A floresta apresentou maiores valores de índice S e umidade, além de maior 

quantidade de macroporos, principalmente poros complexos acima de 5000 µm favorecendo o 

desenvolvimento de grupos como Quilopodas, Diplopodas, Coleópteras, Isopodas, 

Hemipteras, Formigas, Aranhas e Blatarias. A conversão destes ambientes em pastagem 

favorece o desaparecimento das espécies relacionadas com a macroporosidade e o índice S, e 

o desenvolvimento de organismos menos dependentes da porosidade e mais dependentes de 

MO e pH como minhocas, Isopteras e Dermápteras. Estas transformações refletem 

negativamente nos processos que dependem da atuação da fauna edáfica como a ciclagem de 

nutrientes, o tamanho e tipo de poros, confirmando as hipóteses 2 e 3. 

Apesar da mudança de uso do solo acarretar em poucas modificações à Ds e PT, 

variáveis tradicionalmente usadas em estudos da qualidade do solo, a quantificação da 

porosidade por tamanho foi imprescindível para a obtenção de melhores resultados na 

avaliação das mudanças físicas do solo. Isto se deve ao fato de que um melhor detalhamento 

da porosidade fornece informações mais completas sobre o tipo, tamanho e distribuição dos 

poros, dados não contemplados nas análises de PT e Ds.  
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As ACC indicaram que para estudos sobre a macrofauna e minhocas no solo as 

diferentes posições do relevo não devem ser desconsideradas visto que a diversidade e 

quantidade de organismos difere significativamente entre as posições analisadas. 

Cabe aqui ressaltar que para o presente trabalho foi analisada a conversão de floresta 

em pastagem considerando uma pastagem sem utilização recorrente do fogo e maquinários e 

com pastejo ocasional e com baixa carga animal. 

Desta forma, as conclusões aqui apresentadas devem ser tomadas como sinal de alerta 

à qualidade do solo. Se para este caso foram encontradas modificações expressivas na 

distribuição de poros e abundância e diversidade da fauna edáfica, ao somarmos à pastagem o 

uso do fogo e pastoreio, comuns às comunidades de assentados da Amazônia, estas diferenças 

podem ser magnificadas, acarretando em sérios problemas à degradação do solo e do 

ambiente. 
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ANEXO A – Tabela dos valores p para os parâmetros fixos referentes às análises 
químicas. Os gráficos construídos são referentes aos valores p significativos (DGC 5%). 
 

 Parâmetros fixos (valor p) 

 Uso Prof. Posição 
Uso* 

Prof. 

Uso* 

Posição 

Posição* 

Prof. 

Uso* 

Posição* 

Prof. 

pH (KCl) 0,0036 <0,0001 0,2534 <0,0001 0,0752 0,1709 0,2969 

H+Al 0,9256 0,0063 <0,0001 0,9385 <0,0001 0,7783 0,3361 

Al 0,0026 <0,0001 0,0006 0,1353 0,0001 0,0035 0,7581 

K 0,1755 <0,0001 <0,0001 0,0026 <0,0001 0,0312 0,1646 

P 0,2116 <0,0001 0,5332 0,5965 0,2942 0,0856 0,8851 

Mg 0,0157 <0,0001 <0,0001 0,0212 <0,0001 0,0618 0,1411 
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