
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

cARAcrERrzAçÃo MoRFotóc¡cR, QufMtcA E

MINENNIOGICA DE MICROAGREGADOS DE UM
LATossoLo Roxo DE tRAceuÁpoLts, sp E DE

PELOTAS PRODUZIDAS POR CUPINS

Celso Aluísio Graminha

Orientadon Prof. Dr. Adolpho José Melfi

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduação em Geoqulmica e Geotectônica

sRo pRuuo
2000



TJNIVERSIDADE DE SAO PAULO
t NsTtruro DE GEoctÉlvcl¿s

cARAcrERtzAçÃo MoRFolóclcn, QuilvucA E MlNERalÓclcn
DE MICROAGREGADOS DE UM LATOSSOLO ROXO DE

¡RAcEuÁpousn Sp E DE PELorAs PRoDUzIDAS PoR cUPINS

CELSO ALUISIO GRAMINHA

Orientador: Prof. Dr. Adolpho José Melfi

DrssERrnçÃo DE MESTRADo

coMrssÃo ¡ul-oADoRA

f:r ,

c., :1

, {.)

.t-
u,
{.-

,\-àO Liro_- (-,
t.

r :I lr'.lr I i-cA

l3c4o
(.: L\ ?' -\J' .rl

Presidentei Prof.

Examinadores:

Prof.

Nome

Adolpho José Melfi

Mathieu Benoit Jean Lamoüe

MiguelCooper

Dr.

Dr.

Dr.

SÃO PAULO
2001



I-JNIVERSIDADE DE SAO PAULO

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

cARACTERIzAÇAO MoRrolócrc¡,, euÍtvttc¡, E MINERAT,ócrca on

MTcRoAGREGADOS DE uM LATossoLo Roxo DE rRAcrnnÁpor,rs,sp E DE

PELOTAS PRODUZIDAS POR CUPINS

Celso Aluísio Graminha

Orientador: Profl Dr. ADOLPHO JOSE MELFI

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e Geotectônica,

Área de Concentração em Geoquímica de Processos Supérgenos

SÃO PAULO - 2OOO

DEDALUS-Acervo-lGC

r ilil ilil ililt ililt iltil ilil ilil ililr ilfl illll llil ll] ill

30900006297



"Talvez não haja lugar no mundo onde as formigas e os térmitas lenham lqnta importância

geológica como no Brasil". @ranner, I9I 5)

" No chão duro e estéril, sat:jado

pelos sulcos das eslradds qntigas,

crescerafn os calombos escuros dos

cupinzeiros.

Hd uma doença ma

Que ha muitos arns atdcou a terrd desses

campos inulilizando-os com os cupins

que.furam o solo, deixando-os

esbaracados que nem peneira"

Antonio Constantino

@ste ë o canto da minha teta...)

In: Lenko & Papavero, 1996

"Para que nos interessem o quanto ë necesxirio essas vidas que não estão em nossd

escala, suponhamos que se lrata da história de uma raça pré-humana que tivesse øcistido na

Terra milhares ou milhões de anos antes de nós. Nada nos indica que não tenham existido, como

tampouco nos afrma nenhum sinfoma que não haja de surgir uma raça pós-humana milhares oa

milhöes de anos depois que desapareça a nossa. Na infnidade ùt tempo o passado e o porvir
são inlercambiáveis".

Maurice Mqeterlinck
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RESUMO

A partir de década de 70, muitos pesquisadores descreveram semelhanças morfológica, química

e mineralógica entre os microagregados de grande parte dos solos ferralítioos das regiões tropicais e as

pelotas produzidas pelos cupins de solo, utilizadas pa.ra a c,onstrução do cupinzeiro. Tanto

microagregados como pelotas apresentam-se como microestruturas com formas esferoidais a ovoidais

e dimensão que varia de 0,5 a 3 mm, com textura argilosa e composição mineralógica predominante de

caolinita, gibbsita, oxihidróxidos de Ferro e grãos de esqueleto dispersos em uma matriz porfîrica.

No Brasil, o Latossolo representa importante classe de solos, sendo peculiar o fato de

apresentax o horizonte B com forte estrutura microagregada, muito estável e cuja gênese ainda não está

completamente esclarecida. De outro lado, os cupins contribuem de forma intensa para os processos

pedogenéticos dos solos tropicais através da remoção e concentração de partículas mineral e orgânica.

Este trabalho teve como objetivo caractenzff os microagregados de um Latossolo Roxo e

verifÌcar se ocorem relações entre estes e as pelotas produzidas por cupins de larga ocorrência no

estado de São Paulo. Foi realizada uma caracterização morfológica, quimica e mineralógica dos

microagregados em um perfil de Latossolo Roxo na região de Piracicaba, bem como canctenzação

das pelotas produzidas por dois gêneros de cupins, Comitermes e Syntermes, no campo e no

laboratório. Os resultados mostram que no Latossolo ocorrem dois tipos principais de microagregados

sendo um tipo maciço (sem subestrutura) e outro tipo composto (com subestrutura), em formas

subesferoidais e contornos subanedondados a subangulosos, com dimensão predominante de 0,15 a

lmm.

A ação dos cupins no Latossolo fica evidente pela abundânoia de feições remanescentes no solo

como, fragmentos de canal com ou sem preenchimento, marcas de remoção de argila impressas na

superficie de feições argilosas, encontradas em todo o perfil (0-200cm). As pelotas dos cupins, tanto de

campo como de laboratório são muito similares na forma, ocorrendo um tipo maciço e um tipo

composto (com subestrutwa) com fabrica intema porffrica. A dimensão das pelotas varia entre 0,5 a

2,5mm e indica uma relação direta com o tamanho da espécie produtora. Os resultados permitem

concluir que o Latossolo apresenta diferentes tipos de microagregados, relacionados a gêneses distintas

e refletindo processos complexos de evolução deste solo. A atividade de cupins é presente como um

fator de transformação, sobretudo pela mistura e homogeneização de materiais no solo estudado.



ABSTRACT

Since last 70 decade, many researchers have been describing morphological, chemical and

mineralogical similarities among micro-aggregates assemblages under red or ferralitic soils of
tropical areas and pellets produced by soil feeding termites during their constructive habits (nests,

channels, chambers). Both micro-aggregates and pellets showed high stable assemblages with

ovoidal to esferoidal shapes, roundness and diameter ranging from 0,5 to 3mn\ with clay texture

and mineralogical constitution with caolinite, gibbsite, oxihidroxide iron, and skeleton minerals in a

porphiric fabric.

In Brazil, an important soil class, the Oxisol, shows a very strongly and stable micro-

aggregated struoture on B horizon, whose formation process is not completely understood at the

present moment. On the other hand, termites produce intensive pedogenetic process in tropical soils

through removal and concentration of minerals and organic particles.

Our work focus on characterization of a Oxisol profile and verify possible relationships

among some micro-aggregates with termitic origin, specially termites with large geographical

distribution on São Paulo Stafe. To obtain this objective, was done a morphological, chemical and

mineralogical characterization of Oxisol micro-aggregates profile, located in lracemápolis, at

Piracicaba region. The same methodology was used to charactet',ze pellets produced by Cornitermes

e Syntermes, colleoted in the field and produced in laboratory.

Our results show us differences in micro-aggregates assemblages in Oxisol profìle, probably

due to distinot genesis related with complex soil evolution process. Bio-aggregation by termites was

evidencied on the Oxisol profile by pedologic features remains, like chamber and channel

pedotubules along the profile (0-200cm) and by the high morphological and mineralalogical

similarity of some micro-aggregates assemblages, whioh permit to conclude that termitic activity is

an importante factor to the pedoplasmation and pedoturbation as dinamic agents of these soil

transformation.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O Latossolo Roxo (LR), ocorre associado principalmente ao intemperismo de rocha

vulcânica básica (basalto e diabásio). Esta classe de solos apresenta, em geral, perfil espesso

(maior que 2 metros), poroso, bem drenado, de cor vermelha a roxa, muito homogêneo com

pouca diferenciação entre seus horizontes. O horizonte diagnóstico B¡ é muito friável e com

forte estrutura microagregad¿ (Comissão Nacional de Solos, 1960).

Esta classe distribui-se por uma á,rea de aproximadamente l5Yo da superficie do

Estado de São Paulo, localizada principalmente nas regiões d¿s Cuestas Basálticas, Depressão

Periferica e parte do Planalto Paulista. Apresenta grande importância para a economia do Estado,

especialmente em função de seu uso intensivo nas culturas cafeeira e canavieira.

Os Latossolos correspondem aos Oxisols ou Ultisols da classificação norte americana

(USDÁ' 197 5) ou Fenalsols (FAO, 1971).

O entendimento sobre a gênese e o comportamento dos microagregados é essencial para o

manejo adequado do solo. Inúmeros trabalhos, sobretudo na década de 70, foram realizados

visando entender os prooessos de formação desses microagregados onde, a partir da herança

geoquímica da rocha básic4 por concentração dos óxidos e hidróxidos de ferro sobre núcleos

cauliníticos, formariam microagregados esferoidais ou ovoidais, muito estáveis. Vários autores

consideram que estes microagregados são formados por microfissuração da alterita, promovida

por sucessivos ciclos de hidratação-ressecamento e pedoplasmação. Por outro lado, trabalhos

realizados notadamente no continente africano, demonstra¡am que as pelotas produzidas por

cupins apresentam características (dimensão, forma e fabrica interna) muito simila¡es aos

microagregados dos Latossolos, o que conduziu à hipótese que a microagregação pela atividade

biológica de cupins seria um processo relevante para a microagfegação dos solos tropioais.

Como objetivo principal deste trabalho, realizou-se vma caracteÅzação morfológica,

química e mineralógica dos microagregados de um Latossolo Roxo e de pelotas produzidas por

cupins no campo e no laboratório, identifìcando tipos prinoipais de microagregados e de pelotas.
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2 REVISÃO DA LITERATT]RA

2.1 Considerações principais sobre a gênese e caracterização do Latossolo Roxo

As rochas wlcânicas básicas, ricas em silicatos ferro-aluminosos, quando se alteram sob

condições tropicais, resultam em um manto de alteração profirndo que evolui para um solo

feralítico vermelho, muito argiloso, rico em argilominerais (1:l) e oxihidróxidos de ferro e

alumínio.

Gonçalves (1987), estudando os produtos de alteração intempérica in situ de basaltos

toleíticos na região de Ribeirão Preto (SP) observa qug no período inicial da alteração a

transformação ocorre no contato entre minerais primários, acarretando o aparecimento de uma

rede microfissural, sem orientação preferencial, com diminuição da densidade, aumento da

percolação de soluções e posterior deposição de produtos secundarios neoformados constituídos

por oxihidróxidos de ferro e alumínio e argilominerais, principalmente caolinita. A proporção

elevada em oxihidróxidos é resultante sobretudo da alteração dos minerais ferromagnesianos

(piroxênios, anfibólios e olivinas), enquanto os argilominerais são principalmente produtos de

alteração dos plagioclásios. O facies aloterita dessas alterações e os horizontes do solo

apfesentam forte pedoturbação com predomínio de uma matriz argilosa, recottada por canais

discordantes e litorelíquias dispersas. Neste conjunto observa-se transformação intempérica

ascendente in situ dos constituintes primários da rocha que alimentam o fundo matricial do solo.

Neste mesmo estudo, Gonçalves conclui que os horizontes Latossólicos apresentam filiação

direta no perfil, a putir da microfissuração do plasma argilasépico formando microagregados

individualizados, esféricos de diâmetro inferior a 100pm e constituídos essencialmente por

caolinita, gibbsita, hematita, quartzo e minerais pesados (magnetita e ilmenita),

Quanto às propriedades diagnósticas, o Latossolo Roxo (Comissão Nacional de Solos,

1960), antigamente referidos na literatura como "Terra Roxa Legítima", são solos de dificil

diferenciação de seus horizontes no carnpo por apfesentar transições graduais a difusas e

coloração muito uniforme ao longo do perfil, variando de vermelho-acinzentado escuro (10 R

3/4) a vermelho-escuro (2,5 YR 3/6) segundo Oliveira & Menk (1984).

Amostr¿s de solo apresentam baixo grau de coesão quando secas, destorroando-se

facilmente sob leve pressão dos dedos em um material granular muito fino e estável, que é

reconhecido pelo tato como textura "pseudo-arenosa ou pseudo-siltosa", também denominada
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por I'estrutura pó de cafe" (Pedro ef al., 1976). Esta estrutura corresponde a microagregados de

forma esférica a ovoidal e diâmetro que varia de 0,03 a lmm, encontrados ao longo de todo o

perfìI, mas principalmente concentrados a partir do horizonte Br.

Em termos analíticos, os Latossolos apresentam textura argilosa a muito argilosa com 40 a

60%o de argila e teor de areia fina ¿ média inferior a 10% do peso total. O plasma é constituído

por caolinita, gibbsista e em menor proporção clorita-vermiculita, além de oxidróxidos de ferro e

alumínio. O esqueleto é constituído predominantemente por quartzo (com teor entre I a 6 %o do

peso total) e minerais primários da rocha básica (magnetita e ilmenita) (Melfi, 1967; Camargo et

al.,1987).

2.2 Síntese sobre processos de microagregação de partículas

Sudo (1962) propõe que partículas individualizadas (menores que 20pm) de argila e

matéria orgânica se unem formando partículas secundarias estáveis entre 20 a 60¡rm.

Edwards & Bremner (1967) apresentam que a unidade estrutural primíria de formação de

um agregado estável, na maioria dos solos, corresponde à um arranjo complexo do tipo argila-

metal polivalente-matéria orgânica, representado como [(C-P-OM)x]¡ onde C : partícula

mineral de argila" P = metal polivalente (ex. Ca, 41, Fe), OM: complexos organo-metálicos

(substâncias húmicas com metais polivalentes associados), e x, y são números finitos de

agrupamentos destas unidades. Estas unidades estruturais C-P-OM apresentam dimensões

mínimas de 2pm e estabilizam-se em agrupamentos entre 20 a 250pm.

Emerson (1986) reconhece que a formação de um agregado estável não se dá somente pelo

agrupamento de unidades do tipo C-P-OM e descreve um primeiro estágio de agegação de

partículas através da floculação entre unidades de argilominerais, a qual se processa sob

condições fisico-química (temperatur4 pFI) especifìcas. Este estágio primário de agrupamento de

argilominerais é responsável pela formação de domínios individualizados de dimensão entre 0,1

a 20¡tm, muito estável quando ressecados.

Tisdall & Oades (1982) disoutem que diferentes agentes ligantes podem atuar na junção

destas partículas, desde polímeros orgânicos, polissacarídeos, carboxilas até óxidos amorfos (de

Fe e A1 principalmente) e aluminosilicatos, que podem atuar isoladamente ou em conjunto. A

interação entre a superficie do argilomineral e a matéria orgânica é complexa e envolve pontes

de cátions polivalentes interagindo conjuntamente na superficie das argilas e no composto

orgânico.
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As pontes de ligação destas partículas microagregadas podem ser rompidas por vibração

ultrasônica ou por tr¿tamentos químicos (solução aquosa de hidróxido sódio, por exemplo),

possibilitando a determinação analitica das unidades elementares dos microagregados @dwards

& Bremner, 1967; Tisdal & Oades, 1982).

Agregados estáveis em água tomam o solo poroso e aerado, permitindo a ocupação

microbiana do vazios, que por sua vez exercem um papel importante na arquitetura dos

microagregados (Singh & Singh, 1995; Mon¡eal & Kodam4 1997; Monreal et al., 1997).

A participação de agentes biológicos no solo oco¡re em diferentes escalas e contribuem

para o incremento da matéria orgânica no meio, atuando na agregacão de partículas dos solo sob

três formas distintas: entre partículas primiirias livres þartículas de argilas, gfãos de silte e

areia), entre microagregados e entre macroagregados (Tate & Theng, 1977; Tisdall & Oades,

1982; Singh & Singh, 1995, Elliot & Panstranh 1999).

Na formação de microagregados, Tisdall & Oades (1982) observam por exemplo que,

agrupamentos de bactérias (de 2 a 20¡rm) ocorrem unidos tangencialmente à distâncias de

0,l¡ur¡ com sua superficie recoberta por uma película de carbohidrato misturado com placas de

argilas ligando {irmemente estes agrupamentos, formando microagregados estáveis no solo.

Hifas ou esporos de fungos, desenvolvidos principalmente na rizosfera, participam como

agentes ligantes dos microagregados e também contribuem no incremento da matéria orgânica

do solo (polissacarídeos) que, posteriormente servem como alimento para organismos de níveis

superiores da fauna do solo (nemátodos, ácaros, colêmbolos, minhocas e cupins) (Lavelle, 1994).

Noirot (1970), Lee & Wood (1971) e Lavelle (1994) observam que especialmente os

cupins contribuem de forma direta na formação de microagregados nos solos tropioais, pela

mistura de materiais do meio ambiente (orgânicos e/ou minerais) com excrementos e saliva

processados no trato bucal e digestivo, sendo posteriormente incorporados ao solo sob a forma

de pelotas bucais ou fecais.

2.3 Gênese dos microagregados do Latossolo

Os primeiros trabalhos que fizeram referência sobre microagregados dos solos ferralíticos

foram realizados no continente afrioano (Brewer, 1964; Beaudou, et a1.,1977; l:[4uller, 1977;

Eswaram & Buol, 1978; Chauvel et al., t979;Eschenbrenner, 1986; Trapnell & Webster, 1986).

A gênese e o modo de formação dos microagregados nestes solos ainda não são

completamente estabelecidos, sendo objetos de vários estudos que, em geral, admitem a
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possibilidade de origem diversa ou complexa. Stoops & Buol (1985) distinguem cinco tipos de

microagregados com pedogêneses distintas, sendo 1) estruturais (Beaudou et al., 1977; Muller,

1977);2) zoogenéticos; 3) reliquiais (Stoops, 1961; $ de origem geoquímica (Chuvel et al.,

I 978); 5) complexos (Nlullet, 797 7).

Os fatores climáticos parecem não defìnir tipos específicos de microagregados, pois são

encontrados microagregados em solos sob ifueas tropicais úmidas, secas e até mesmo áreas frias

elevadas (Muller, 1977).

Da mesma forma, Trapnell & Webster (1986) sugeriram que não ocolrem relações entre o

material parental (rocha) e microagregados, visto que, diferentes tipos de solos formados sobre

rochas áoidas (granito, gnaisse e arenito) como sobre calcario, diabásio ou fonólito, podem

desenvolver tipos de microagregados variados, com formas (de esferoidais a angulosos) e graus

de estabilidade distintos.

Os autores destacaram neste mesmo trabalho que, microagregados esferoidais e ovoidais

ocorrem com maior frequência em áreas tectonicamente estáveis, com relevo aplainado e altitude

elevada, enquanto microagregados fragmentados ocoÍem em áreas tectonicamente instáveis e

declives acentuados. Estas observações sugerem que o fator tempo poderia exercer importante

papel na preservação e acúmulo dos microagregados formadores dos solos tropicais.

Morfologicamente são reconhecidos nos Latossolos dois tipos principais de

microagregados: ovoidais/esferoidais e os microagregados poliédricos. A discussão sobre estes

últimos está melhor definida vma vez que estes microagregados é resultado da fragmentação

mecânica do fundo matricial contínuo denso (porfirico), (Beaudou el al., 1977; Mklos, 1992;

Ladeira, 1995) causado por sucessivos ciclos de expansão e contração do plasma argiloso,

ligados a altemância de períodos úmidos e secos (hidratação e ressecamento) durante o Holoceno

(Miklos, 1992; Pessenda et a1.,7996; Vidal-Torrado et al., 1999).

Miklos (1992) defende que os microagregados poliédricos resultam de uma evolução

ascendente no perfil, onde a partir de um fundo matrioial porfirico ocorre formação de

microfissuras e cavidades irregulares que evoluem para .uma assembléia porfirica com

desenvolvimento de porosidade intra-agregado, disjunção plasma-esqueleto e reorganização do

fundo matricial microgranular. Bsta transformação, de idade holocênica, seria resultado da

última exposição climática contrastada sofrida por este solo.
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Para os microagregados esferoidais/ovoidais a questäo apresenta-se mais complexa, sendo

apresentadas diversas hipóteses, tendo como principais uma que defende a gênese geoquímica e

outra sobre a gênese zoogenética.

2.3.1 Gênese geoquímica

Chauvel & Pedro (1978), a partir de estudos em solos ferralíticos do Senegal, demonstram

que a mioroagregação resulta de interação fisico-química entre óxidos de ferro e caolinita, a

partir da concentração centrípeta de ferro, formando um arranjo isótropo destas partículas, com

forma externa ovóide, micronodular com 100pm de diâmetro em média. Esta assembléia é

considerada com resultado do processo de fenalitização.

Beaudou et al., (1977), apresentam uma síntese da microagregação desenvolvida sobre

rochas básicas e propõem quq para os solos ferraliticos vermelhos, os microagregados

ovoidais/esferoidais seriam resultado da combinação dos argilominerais com hematita. A argila

presente nos microagregados apresenta orientação paralela à borda, com pedofabrica intema do

tipo oosépic4 cuja formação ocoffe a partir da região vermelho amarelo da assembléia plásmica

(masépica ou malatisépica), com fragmentação progressiva do fundo matricial por sucessivos

ciclos de expansão e contração das argilas.

Concordantemente, Pedro (1976), demonstra que a formação dos microagregados é uma

tendência de contração hidrofobica dos íons Fe e Al, que formam um arranjo de maior

estabilidade e superficie extema mínima na forma esferoidal a ovoidal.

2.3.2 Gênese das pelotas pela atividade de cupins

A similaridade das pelotas produzidas pelos cupins com os microagregados

esferoidais/ovoidais dos solos ferralíticos, ocorre principalmente em relação à dimensão

(diâmetro, comprimento), forma (esferoidal, ovoidal) e flibrica interna (arranjo plasma-

esqueleto), além de porosidade intra e intermicroagregado. Nos solos com microrganização do

tipo aglutinic ma¡oada pela forte coalescência de microagtegados, é freqüente a ocorrência de

alta densidade de canais e câmaras de cupins dispersos no solo (Eschenbrenner, 1986; Goudie,

1988; Miklos, 1992; Eschenbrenner, 1988; Jungerius et al., 1999).

Miklos (1996), reconhece várias evidênoias a favor da origem biológica dos

microagregados do Latossolo no local, tais como:
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- presença de horizontes escurecidos sombric horizons, com altos teores de

matéria orgânica e forte microagregação em profundidade, interpretado como resultado de

atividade de remonte e acumulação por cupins.

- microagregados ovoidais em todos os horizontes latossólicos

- presença de cupins endógenos ativos no contato do solo com a alterita (cerca de

4m de profundidade).

- presença de litoreliquias arredondadas (0,1-1mm) de facies alteritas nos

horizontes do solo.

- alta densidade de câmaras e canais no perfil.

- presença de fragmentos de carvões internos aos mioroagregados.

- fnagem granulométrica do esqueleto interno dos microagregados

A ocorrência de atividade de cupins assooiados à regiões tropicais é conhecida como

atuante desde o Cretáceo Inferior (130 M.a.) (Cloud, 1980; Martinez-Declos & Martinell, 1995),

o que reforça a hipótese que, a intensa microagregação dos solos ferralíticos atuais possa estar

ligada em grande proporção à atividade da fauna como processo pedogenético cumulativo no

tempo geológico sobretudo em áreas antþas e estáveis tectonicamente (Trapnell & Webster,

1e86),

Considerando a hipótese da "bioagregação" como um fator de gênese dos microagregados

ovoidais/esferoidais dos solos tropicais, dois aspectos principais devem ser analisados em

relação à atividade dos cupins sobre os solos. O primeiro, refere-se ao modo de escavação e

construção; e o segundo, relaciona-se aos efeitos destas construções sobre os solos.

2.4 Atividade escavadora e construtora

Aproximadamente 2000 espécies de cupins são conhecidas, a maioria vivendo em regiões

tropicais e subtropicais, sob regimes climáticos que variam de hiperumido (floretas chuvosas) ao

árido (vegetação xeromórfica). Os cupins constituem o grupo majoritário da macrofauna dos

solos tropicais (Lee & Wood, 1971; Grassé, 1984) e mantém estreita relação com o solo através

da construção do ninho e do sistema de câmaras e galerias que se prolonga e ramifìca a partir do

ninho. As principais funções destas construções são: 1) encontrar áreas de alimentação e 2) obter

material para construção, ampliação e manutenção dos ninhos. Algu.mas espécies não apresentam

construção de ninhos, vivendo dispersos sob serapilheira ou até fezes de animais (Jordan, 1988;
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Goudie, 1988). O conhecimento sobre a ecologia e comportamento da maioria dos grupos ainda

é reduzido, podendo ocorrer muitas particularidades de comportamento entre as espécies.

A ¡atureza das partículas removidas do solo varia de acordo com a espécie e o tipo de

substrato explorado e esta atividade se dá por dois mecanismos prinoipais: remoção e construção

(Noirot, 1970).

As partículas removidas diretamente do solo podem ser desde grãos minerais à partículas

orgânicas, fragmentos vegetais ou até mesmo pelotas pré-existentes (Grassé, 1984). O trabalho

de remoção é executado unicamente pelos operários com o uso das mandíbulas que, em geral,

são curtas, fortemente quitinizadas, curvas, achatadas e assimétricas. As características

morfológicas das mandíbulas muitas vezes refletem os hábitos alimenta¡es e de forrageamento

específico de uma espécie (Grassg 1984). A umidade e a textura do solo são essenciais para

garantir a eficiência do trabalho de remoção de partículas \ma vez que, solos muito arenosos e

muito secos dificultam o trabalho. Muitas vezes os indivíduos precisam descer até o contato do

lençol freático ou horizontes inferiores do solo para obtenção de materiais com características

construtivas ideais (Machado, 1983; Noirot 1970).

Para construção do ninho, que pode ser epígeo (superfìcial), hipógeo (subterrâneo) ou

arbóreo (em madeira viva ou morta), o método adotado pela grande maioria das espécies é muito

similar (Grassg 1984; Eschenbrenner, 1986).

As partículas removidas sofrem uma seleção granulométrica em geral nas frações de areia

(0,5-3mm), controlada pelo tamanho da abertura máxima das mandíbulas, as quais não podem

ser ingeridas. Partículas menores (em torno de O,lmm) podem ser ingeridas, pórem são

controladas pelo tamanho do cibarium e do intestino do operário de cada espécie.

O material retido na cavidade bucal é umidecido com saliva e, em estado plástico, é

moldado sob pressão do hypopharynx, sendo regurgitado sob a forma de pelota pastosa,

esferoidal a ovoidal, dimensão entre 0,2 a 2mm de diâmetro e O,2 a 3n'nrt de comprimento

@schenbrenner, 1996).

Eventualmente partículas minerais maiores podem ser aglutinadas na massa da pelota

ainda pastosa ou na superficie.

No caso do material ingerido, este passa por todo o sistema digestivo dos operários sendo

posteriormente excretado sob a forma de pelotas fecais (em geral em forma de bastonete) que

podem ser utilizados como material cimentante das pelotas, material de revestimento de câmaras

e canais, ou ser acumulados ao longo das câma¡as sem uma função conhecida, possivelmente
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como material de estoque ou reposição. Uma mesma espécie é capaz de elaborar diferentes tipos

de pelotas em forma e dimensão variada (Eschenbrenner, 1986), que devem variar com a função

e com a disponibilidade de material no momento da produção das pelotas (Noirot, 1970; Mermut

et al.1984).

Muitos fatores ambientais influenciam a arquitetura da construção dos ninhos. Mermut ef

al. (1984) constatam que sob condições de clim4 vegetação e substrato rochoso similares,

diferentes espécies de cupins tendem apresentar æmportamento construtivo muito similares,

enquanto uma mesma espécie sob solo e clima diferentes apresenta comportamento diferente e

arquitetura dos ninhos distinta, revelando a importância dos fatores externos nas característioas

bionômicas das diferentes espécies.

An¡ilises micromorfológicas de materiais de cupinzeiros ativos (Stoops & Buol, 1985; Lee

& Wood, 1971, Mermut et al. 1984) indicam que, durante a atividade construtora dos ninhos

pelos operiârios, estes exercem pressão com o hypopharynx sobre a pelota cimentada, resultando

em diferentes microfábricas na construção (parede do ninho, galerias, etc).

2.5 Efeito da atividade dos cupins sobre os solos

Como efeitos principais da atividade dos cupins sobre os solos podem ser reconhecidos os

efeitos fisicos e químicos, conforme discutidos a seguir:

2.5.1 Efeitos Físicos

Eschenbrenner (1996) reconhece que o efeito da escavação dos cupins afeta o solo em

relação a pedoplasmação, migração vertical e concentração de seixos e cascalhos.

Jungerius et al. (1999) descrevem os efeitos da atividade dos cupins na formação dos

horizontes superficiais do solo, a partir da incoporação gradafiva de microagregados, causada

pela erosão de cupinzeiros abandonados.

A porosidade sofre modificação pela atividade dos oupins como consequência do

empacotamento das pelotas durante a construção do ninho. Eschenbrenner (1986) reconhece

quatro estágios de compactação entre os microagregados que afetam na porosidade:

- arranjos livres de pelotas justapostas, localmente soldados com forte porosidade de

empacotamento.

- microagregados soldados com forte coalescência e numerosos poros policôncavos

interconectados.
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- microagregados não individualizados com vestígios de porosidade mamelonar anterior.

- microagregados com coalescência complet4 onde não é possível distinguir porosidade no

fundo matricial.

2.5.2 Efeitos químicos

Dentre as propriedades químicas destacam-se:

pH : Diferentes correlações tem sido determinadas comparando-se os valores de pH dos

cupinzeiros com os dos solos do entomo, muitas vezes indicando acréscimos nos valores þor
incremento de bases trocáveis associadas aos argilominerais concentrados) e em outros casos

apresentando decréscimo do pH associado a concentração de matéria orgânica (Lee & Wood,

1971). Soares (1999) determinou aumento do pH em cupinzeiros com elevado acúmulo de

matéria orgânica.

Matéria orgânica, Carbono Total e Nitrogênio Total: A maioria dos cupinzeiros apresenta

teores de carbono orgânico superiores aos do solo do entorno. Isto pode ser entendido pelo fato

que muitas especies de cupins utilizam seus próprios produtos orgânicos (saliva e fezes ricas em

matéria orgânica), nas atividades de cimentação de partículas para construção dos ninhos.

Estrutufas específicas como as câmaras de ovos ou do casal feal são constfuídas totalmente com

material cartonado escuro, constituldo essencialmente de material celulósico. Canais e câmaras

também podem apresentar revestimento interno das paredes com material escuro orgânico (Lee

& Wood, 1970; Grassé, 1984). A matéria orgânica eliminada pelos cupins consiste

principalmente de produtos fìnais da digestão de tecidos vegetais, algumas vezes com

fragmentos não digeridos, incorporados nas pelotas fecais.

O processo de digestão da matéria orgânica ingerida pelos cupins é complexo. Lavelle

(1994) propõe que a maioria dos grupos de cupins superiores, que não ap¡esentam capacidade de

digestão da celulose, desenvolvem uma relação de simbiose com microorganismos do solo

baseados na seguinte estratégia:

Os cupins provoc¿rm o fracionamento e a mistura de matéria orgânica e mineral na

cavidade bucal e no trato intestinal, produzindo uma mistura hidratada de compostos orgânicos

(celulose, lignin4 tanino-proteínas) e partículas minerais que são finalmente excretadas. O

af,ranjo externo e interno destas pelotas gera microporosidade que serve como nicho para

ocupação de microorganismos (flrngos, bactérias). A atividade microbiana incubada e sob um

meio nutritivo apropriado, promove a digestão bioquímica dos compostos orgânicos complexos
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em compostos assimiláveis pelos cupins, os quais periodicamente reingerem seus próprios

materiais (pelotas e excretas) passando então a assimilarem estes compostos maturados. Esta

atividade dinâmica promove uma interagão contínua entre materiais constituintes do solo

reincorporados com compostos já maturados, implicando um significativo processo de

pedoplasmação no solo.

A dosagem dos elementos carbono orgânico e o nitrogênio em cupinzeiros indicam em

geral um incremento nos cupinzeiros em relação ao solo local. Tecidos vegetais, húmus e

madeira em decomposição contêm pouco nitrogênio e observa-se que, em geral, cupins

comedores de gramíneas (seca ou verde) apresentam relação C/1.{ menor do que para cupins

comedores de madeira (viva ou morta) (Lee & Wood, 1971).

3 ÁREA DO ESTUDO

Para o presente estudo, foi selecionada uma átrea na região de Iracemápolis, a qual

apresenta uma cobertura de Latossolo Roxo desenvolvida sobre rocha básica em posição

topográfica de topo a ombro de encosta, com cobertura vegetal local de bosque de eucaliptos

(ausente de manejo mecanizado há 50 anos).

A característica do posicionamento topográfico, de topo ou ombro de encost4 é importante

pois é nesta posição onde ocorre o desenvolvimento vertical máximo do perfil, sem interferência

de acúmulo coluvionar de montante.

A cobertura vegetal arbórea ausente de manejo agrícola contribui para manutenção das

propriedades fisicas e estruturais do solo e para o aumento da atividade biológica.

3.1 Localização, âcesso e uso do solo

A area de estudo (Figura l) localiza-se entre os munioípios de Limeira-Iracemápolis, com

acesso pela Rodovia SP-306 (kacemápolis-S antaBirbua d'Oeste). Na região predomina cultura

de cana-de-açúcar. O local onde foi realizada abertura da trincheira, para estudo e amostragem

do Latossolo Roxo, corresponde a um bosque de eucaliptus de 0,25ha com cerca de 58 anos de

idade. Anteriormente à cultura do eucaliptus, o local foi utilizado com culturas de café e algodão.

No interior da área de euoaliptus ocoffem outras espécies arbóreas em enor proporção. A

cobertura superficial (0-l5cm) do solo do bosque é de serapilheira e gramíneas associadas.
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Figura l: Mapa de localização e acesso à area de estudo.
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A cobertura vegetal original da região era composta predominantemente por floresta

arbóre4 classificada como floresta estacional semidecidual cancterizada pela mistura de

espécies caducifolias e perenifolias sendo atualmente raros testemunhos da vegetação primaria

(Nascimento et al , 1999). Pequenas e espaçadas areas de vegetação a¡bórea densa são ainda

observadas na região ao longo das drenagens maiores.

3,2 Geologia e Geomorfologia

Na região estudada ocoffe uma sucessão de rochas intrusivas constituídas sobretudo por

sll/s e diques de composição basáltica toleític4 associadas aos derrames contínuos e espessos da

Formação Serra Geral (Grupo São Bento de idade Juro-Cretácica, 120-130 Ma.).

No mapa geológico da Figura 2, observa-se que no local do estudo ocorre uma rocha

básica, descrita no campo como um diabásio maciço, subfanerítico, holocristalino com coloração

da matriz verde escura a preto, ressaltando as ripas de plagioclásios esbranquiçados (nas partes

alteradas), Em perfil, esta rocha recobre em contato abrupto e subhorizontal, um arenito fino

siltoso, com estratiflcação plano paralel4 com coloração mosqueada vermelho a anoxeada,

identifìcado como pertencente à Formação Corumbataí (Grupo Passa Dois).

Segundo a divisão geomorfológica do Estado de São Paulo (IPT, 1981), esta á,rea insere-se

no Domínio da Depressão Periférica, îa zoÍa do Médio Tiête, onde predominam relevos de

degradação, com moffos, moffotes e colinas de encostas suavizadas. Localmente, formam-se

colinas amplas com baixa declividade (<15%), amplitude local inferior a 100m, topo extenso,

aplainado, vertente com perfìs convexos a retilíneos, planície aluvial restrita e localmente lagoa

perene. Dois tipos de perfil topográ.fico formam a vertente no local de estudo:

- perfil convexo localizado na porção média superior da vertente onde se insere o bosque

(ombro da encosta);

- perfil retilíneo-côncavo na porção média a baixa da vertente, onde localiza-se a

cabeceira da drenagem local,

3.3 Solo e f¿una do solo

A montante da cota altimétrica de 570m de altitude, ocorre a cobertura latossólica

(Latossolo Roxo no topo e Latossolo Vermelho Escuro na porção mediana da vertente).

A transição entre rocha básica e o Latossolo não foi observada no campo. Encontra-se em

seções ao longo da rodovia SP-304, perfis de solo profundo (de até 8 m de profundidade) em
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contato direto com os sedimentos areno-siltosos arroxeados, da formação Corumbataí, o

que sugere uma alteração e uma pedogenização total do sll/.

Os Latossolos desta região foram mapeados em escala de semi detalhe (l:50.000) como

pertencentes a Unidade Barão Geraldo (Oliveira & Menk, 1984), e caracterizados como Typic

Haplorthox (USDA 1975), Rhodic Ferralsol (FAO,197l) com horizonte A moderado e textura

muito ægilosa ou argilosa.

Diferentes espécies animais foram identificadas no solo do local de estudo, tanto pela

atividade dos organismos, como através dos efeitos sobre o solo (galerias, montículos), As

seguintes espécies foram observadas:

De vertebrados foram encontradas 10 cavidades de tatu, abertas ou parcialmente

preenchidas na erÍrada, obliquas em relação à superficie e com seção 20 a 30 cm de diâmetro,

Em geral, encontram-se próximas a sauveiros ativos ou diretamente associadas ao material solto

do sauveiro em superficie, tanto na borda com no interior da área do bosque.

Da macrofauna de inve¡tebrados, destaca-se três grupos mais importantes, observados

macroscopicamente sendo : formigas saúvas, cupins e minhocas.

Formigas saúva (Tribu Atta) - A modificação mais significativa observada na superficie do

solo no local é decorente da atividade das formigas, tanto pela amplitude dos sauveiros como

pelo volume de material remontado em superficie.

Foram enumerados 5 sauveiros ativos, distribuídos principalmente na linha de borda do

bosque, com oleiro até cerca de 10m além do limite do bosque, já em área de cultivo de cana-de-

açucar. Corredores de ligação superficial são observados na superficie. Miklos (1992) destaca a

espécie Atta sexdens rubropilosa (sauva limão) como colonizadora principal de uma floresta de

eucaliptus. A atividade de transformação das saúvas sobre o solo se faz por dois mecanismos

principais como: a) construção de montículos em superfìcie, constituídos por materiais

acumulados trazidos dos horizontes inferiores do solo; b) construção de canais de comunicação

entre as câmaras subterrâneas (postura de ovos, cultivo de fungos, lixeira). No que se refere ao

comportamento alimentar das saúvas, destaca-se o aspecto simbiótico destes animais, que se

alimentam de fungos mantidos em câmaras subterrâneas a partir do fornecimento contínuo de

matéria orgânica da superficie, material seco ou verde ou mesmo restos de outros insetos, de

acordo com a espécie.

No local do estudo foi observado transporte contínuo de material vegetal (seco e verde)

para o interior do sauveiro.
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A superficie dos sauveiros, apresentam-se com cor bruno-avermelhado escuro (25 YR 3/5

seca) com estrutura variando de granular grossa (5mm de diâmetro) à microagregada (0,05 a

2mm de diâmetro), Estes agregados granulares são trazidos já prontos para a superfìcie, presos

entre as mandíbulas dos animais, e são deixados soltos na saída das galerias, formando os cones

de detritos. Quando umidecidos pela chuva, principalmente, estes agregados granulares

desfazem-se na maior parte e, devido ao æranjo solto, são facilmente incorporados ao horizonte

superficial do solo.

Minhocas - A ação direta deste grupo sobre o solo foi observada nos horizontes

superficiais entre 0 a 40 cm pela ocorrência de minhocas quiescentes (no interior de câmaras

ovoidais) e de coprólitos grumosos de até 5mm de diâmetro e cilíndricos com 2mm de diâmetro

até lcm de comprimento dispersos no solo. As minhocas encontradas no perfil eram pequenas

(até 2cm de comprimento) e despigmentadas. Correspondem a tipos endogêicos, caracterizados

por resistir a longo período de seca, vivendo permanentemente dentro do solo e se alimentando

de matéria orgânica misturada ao solo, sendo relativamente pouco abundantes,

Cupins - Constatou-se presença de cupinzeiros abandonados, com a parte epígea

parcialmente ou totalmente destruída e ocupados por formigas.

3.4 Clima

O clima na região (fìgura 3) apresenta-se sob um regime estacional irregular, com

associação do regime pluviométrico entre os períodos de verão e inverno correspondendo aos

períodos de maior e menor precipitação respectivamente, O verão é quentq sem máximas diárias

muito elevadas e com temperatura média de 25oC. O periodo mais frio, de abril a setembro,

apresenta temperatura média mínima diánia de 17"C e precipitações média mensal de 50 mm. A

temperatura média anual varia entre 18 e 20"C e a pluviosidade média anual é de l430mm

(Nimer, 1979; Nascimento et al., 1999).
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Figura 3: Precipitação e evapotranspiração em Pi¡acicaba

4 METODOLOGIA

Neste trabalho forarn realizadas caracterizações de mioroagregados do perfil do Latossolo

de Iracemápolis e de pelotas produzidas por cupins no campo e no laboratório (Fþra 5)

4,1 Descrição macromorfológica do solo, dos cupins e âmostragens no campo

Para o estudo do solo foi feito:

l) Abertura de uma trincheira de 1,5m de comprimento x l,5m de largura x 2m de

profundidade.

2) Descrição macromorfológica do perfìl (segundo Lemos & Santos, 1996).

3) Amostragem dos horizontes diagnósticos do perfil seguintes profundidades: 0-35cnl

40-60cm, 80-l00cm, 100-120cm, 160-200cm (amostras soltas). A amostra 100-120cm (melhor

representativa do horizonte latossólico Bl foi selecionada para os experimentos com os cupins

em laboratório). Também foram coletados monolitos indeformados de lOcm x l0cm x 10cm

(Lemos & Santos, 1996) nas profundidades: 0-l0cm, 40-50cm, 80-90cm, 110-120cn¡ 190-

200cm.
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O estudo dos cupins, compreendeu:

l) Estudo e amostragem dos cupins - Para a amostragem de cupins, vários locais foram

visitados para se obter espécies de cupins distintas, principalmente em relação a tamanho das

peças bucais dos operários, visando-se avaliar se ocorre relação entre dimensão das mandíbulas e

das pelotas produzidas. Ao mesmo tempo procurou-se obter espécies de ampla ocorrência.

Foram coletados dois gêneros distintos, Cornitermes e Syntermes amostrando-se a maior

variedade morfológica encontrada no cupinzeiro, que compreendeu a coleta de indivíduos alados

maduros, alados imaturos (ninfas), soldados adultos, operários adultos, jovens e estágios não

pigmentados. Parte dos cupins foi fixado em álcool etílico à 70% e parte foi transportada viva

para experimento no laboratório. Todos os cupins foram coletados nas galerias ou câmaras

abaixo da superficie do solo. A descrição morfométrica dos soldados e operários seguiu a

terminologia de Cancello (1997) e a identificação taxonômica segundo Constantino (1999).

2) Estudo e amostragem de pelotas de cupins - Foram coletadas pelotas no mesmo local

onde foram amostrados os cupins. Para os cupins do gênero Cornitermes amostrou-se a

superficie de um ninho epígeo localizado em Iracemápolis (figura 4a). Para os cupins do gênero

Syntermes, foi amostrada a superficie de um montículo terroso (frgura 4b), em Ribeirão Preto,

por não se encontrar na região de kacemápolis.

Figura 4: (a) Ninho de Cornitermes em reconstrução com pelotas abundantes na
superficie.(IracemápoliÐ.(b) Detalhe de montículo subsidiário de Syntermes, localizado a cerca
de 3m do ninho principal (Ribeirão Preto).
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4.2 Caracteñzação das amostras do Latossolo

4.2.1 Preparação das amostras

A preparação das amostras do solo solto consistiu na separação manual de fragmentos

vegetais (raizes, folhas) e feições pedológicas (concreções, canais, câmaras) com posterior

secagem em estufa à 40'C por 24h, quarteamento manual e peneiramento a2mm. Cerca de 2009

de cada profundidade foi encaminhada para caractenzaç1o química e granulométrica (figura 5).

4,2.2 Observação em lupa binocular

As feições (canais, câmaras e concreções) encontradas no perfil foram observadas em lupa

binocula¡ com ampliação de l0 a 50x.

4.2.3 Micromorfologia

Os monolitos indeformados coletados no campo, foram mantidos no laboratório durante 3

semanas para secagem ao ar livre. Foram impregnados com araldite e encaminhados para

confecção de lâminas delgadas de 1,5cm x2,5cm. A profundidade das amostras está assinalada

na figura 5. A descrição micromorfológica seguiu metodologia de Brewer (1964) e Bullock el

at., (re78).

4.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Amostras de microagregados individualizados tiveram a superficie metalizada

(vapoização com ouro). Utilizou-se um microscópio da marca GEOL, modelo KGM 5600 LV,

acoplado à uma microsonda EDS de marca Noran, com um detector de fluoreto de Lítio. A

observação foi conduzida utilizando-se a captaçãa de elétrons secundarios. A microsonda EDS

permite rcalizar análise química qualitativa.

Os microagregados foram observados em ampliação orescente, com o intuito de reconhecer

similaridades entre os tipos de microagregados, anteriormente identificados na observação em

microscopia ótica.
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4.2.5 Morfometria e estabilidade dos microagregados

Amostras de 50g foram peneiradas a seco e separadas em 4 classes: <0,053mm; 0,053-

0,l5mm; 0,15-1,0mm e >1,0mm (adaptado de Singh & Singh, 1995)' Para a observação dos

microagregados utilizou-se microscópio ótico de marca Carl-Zeiss (modelo Stemi SV-6) em

aumento de 30x a 50x. Cada amostra foi quarteada manualmente para homegenização e disposta

em uma placa acrilica (de 10cm de diâmetro) com o fi¡ndo revestido por papel de filtro

umidecido. Desta forma os agregados se umidecem gradualmente atingindo seu estado turgido

(Trapnell & Webster, 1986). Uma característica decorrente do umidecimento é a fragmentação

de alguns agregados, que segundo Trapnell & Webster (1986), refletem diferenças de

estabilidade. Foi determinada a dimensão de 50 microagregados segundo os três eixos At B e C

(figura 6) para cada uma das 4 classes granulométrioas e para cada profundidade.

Figura 6: Eixos d B, C medido pua cada agregaúo

A partir dos valores dos eixos d B e C foram determinadas as razões B/A e C/B (Figura

7), para classificação dos microagregados, segundo a classifìcação de Zingg (1935), que propõe

quatro formas principais (Tabela 1).
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Figura 7: Diagrama de zinng, com curvas de igual esfericidade de Krumbein (willians, 1965).



Tabela 1: Forma de microagregados a paftir das razões B/A e ClB (Zingg,l935).

B/A CIB, Forma

>2/3 <2/3 Discóide

>213 >2/3 Esferoidal

<2/3 4t3 Lamelar

<213 >2/3 Alongada

Depois da medida morfométrica de cada microagregado rea.lizou-se também a medida do

grau arredondamento (Múller, 1967) e de esfericidade por comparação visual (Rittenhouse,

1943). Finalmente foi avaliada a estabilidade observando os microagregados durante saturação

hídrica saturada com imersão em água pura (Trapnell & Webster, 1986) e imersão em solução de

hidróxido de sódio @dwards & Bremner, 1967).

4.2.6 Densidade

A densidade aparente foi medida pelo método do anel volumétrico (Lemos & Santos,

1996) e a densidade real pelo método do picnômetro (Suguio, 1973).

4.2.7 Granulometria

A análise granulométrica pelo método do densímetro (Kiehl, 1979), quantificou as frações

areia, silte e argila. Utilizou-se como dispersante solução de hexametafosfato de sódio e

hidróxido de sódio a 0,lN.

A análise granulométrica à laser teve como objetivo a análise da distribuição do tamanho

dos agregados. O método consiste em estabelecer o tamanho das partículas e a frequência das

populações correspondentes. Utilizando a difração ótica de raio laser, o método baseia-se sobre o

princípio que, particulas de diferentes diâmetros apresentam difrações específicas num ângu.lo

determinado. Um feixe de raio laser monocromático incide e atravessa uma suspensão líquida. O

feixe difratado é captado por 32 anéis detectores concêntricos, cada um recuperando uma parte

da luz difratada. As lentes que focam o raio difratado são escolhidas em fi.rnção da distribuição

granulométrica estimada pelo peneiramento prévio (Chapell, 1998; Muggler et al, 1997).

Utilizou-se aparelho da marca Malvern, modelo-SB com lente de 300mm, com âgua deionizada

e sem tratamento dispersante das amostras.
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4.2.8 Caracterização química

A dosagen de SiOz, AlzOs, FøO¡, TiO2, MnO2 foi realizada após ataque sulfirrico. Os

elementos P, K, Ca, Na e Mg (trocáveis) foram dosados por extração com resina trocadora de

íons e o íon 413* por extração pelo KCL a lN. O carbono orgânico foi determinado pelo método

Walkley-Black. A determinação de Carbono total foi ¡ealizada em autoanalisador LECO CN-

2000 do Laboratório de Biogeoquímica do solo com cærca de 29 de solo fracionado a 100¡rm.

4.2.9 Caracterização mineralógica

As amostras para anáúise mineralógica foram inicialmente defemrginizadas (com ditionito

de sódio em extrato sulfrrrico) e a fração argila foi separada por sedimentação em água e

ultracentrifugação sucessiva do sobrenadante. A seguir as amostras foram pulverizadas em

cadinho e pistilo de áryata, prepanndo-se lâminas orientadas com tratamentos de glicolagem,

aquecimento, saturação catiônica. (Brindley & Brown, 1984). A análise difratométrica foi

realizada com um difratômetro Philipps 3710, equipado com tubo de cobre e um detector

proporcional (radiação cu Kct; tensão de 40 Kv e corrente de 40 mA). os picos foram tabelados

e tratados segundo software DRX-APD para a determinação de minerais.

4.3 Caracterização das pelotas do campo e do laboratório

4.3.1 Dxperimentos com os cupins no laboratório

Os cupins utilizados no experimento, foram introduzidos nos terrários (item 4.3.2) cerca de

2h apos a coleta no campo e foi utilizado mesmo número e mesmo tipo de indivíduos para cada

um dos cinco terrários. Assim, em cada terrário foram inseridos 60 operários adultos e dez

soldados adultos.

No terrário T1 foi colocada amostra de Latossolo desagregado (ítem 4.3.3), no terrário T2,

amostra de Latossolo peneirado e no tenário T3, amostra de argila cinz4 com cupins

Cornitermes nos três casos. No terrário T4 foi colocada amostra de Latossolo peneirado com

cupins Syntermes.

Cerca de uma hora após introdução nos terrá,rios, os cupins começaram a atividade

escavadora e a produção das pelotas.

As condições ambientais foram mantidas constantes para os quatro terrários: Com luz

artificial fluorescente por um período de 8h e sem luz no periodo restante, com temperatura
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ambiente média na superficie do terr¿í¡io de 24,5oC, com umidade, próxima ao ponto de

saturação. A sobrevida dos cupins foi de duas semanas sendo que os soldados apresentaram

sobrevida menor, uma semana e meia.

Aspectos de detalhe sobre a atividade construtora dos cupins em laboratório foram

apresentadas em Graminha & Melfi (2000).

A argila cinza do tená¡io T3 foi comprada no comércio com o objetivo de avaliar

pelotas produzidas em material com pouco ou ausente em óxidos de feno.

4.3,2 Montagem dos terrários

Os tenários (figura 8) foram montados em vidro liso transparente de 5mm de espessura,

com dimensão de 25 x 13 x 15cm e preenchidos com solo desagregado em 2/3 do volume total.

Uma abertura de lcm na base de cada do terrário propiciou o fluxo ascendente da éryø colocada

do lado de fora em uma bandeja plástica. Como revestimento de fi.¡ndo dos terrários foi colocado

uma tela plástica cobrindo-se as aberturas laterais para evitar o escape de solo e a saída de

cupins. A umidade uniforme do solo representa um parâmetro fi.¡ndamental para sobrevivência e

para possibilitar a moldagem das pelotas pelos cupins.

com água

Figura 8: Ilustração do terrário de vidro utilizado nos experimentos no laboratório.

4.3.3 Desagregação mecânica dos microagregados

Para a desagregação dos microagregados utilizou-se cerca de lOkg de solo solto da

profundidade de 100-120cm do perfìl de Iracemápolis para prencher os terrários. Os seguintes

ensaios foram realizaÅos:

Aberb¡a de lcm de largura
na bæe do ænário
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l) Quebra manual em almofariz cerâmico com pistilo de borracha (ensaios com solo seco e

úmido).

2) Moinho rotativo com esferas de borracha em solo seco.

3) Energia ultra-sônica utili,?,d,a em gerador Thomton-IMpE C 22OV (em potência

constante 240W a tempos variados) (Levi et al., 1993).

4) Trituração em liquidificador (Figura 9).

A eficiência da desagregação foi avaliada visualmente em lupa por comparação com uma

escala de frequência de microagregados (Figura l0). o procedimento que se mostrou mais

eficiente para desagregar foi a dturação um liquidifìcador.

Figura 9: Protocolo utilizado para a desagregação mecânica por trituração com liquidifrcador

EEffiffi
t os þoflfos esüros
li c orì e sp ondern a

mic ro agreg ado s

99% 95% 85% 70%

ilffiffiffi
mffiffiffi

Figura 10: Quadro de frequência de microagregados (modificado de Lemos & santos, 1996).
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4.3.4 Morfologia das pelotas em lupa binocul¡r e em microscópio eletrônico de

varredura (MEV)

As pelotas dos cupins foram coletadas no campo com uso de um pincel macio e

acondicionadas em tubos de vidro. Todo o procedimento em lupa binocular (ltem 4,2.2) e

observação no MEV utilizado para as amostras do Latossolo (ltem 4.2.4) foi igualmente aplicado ,:

para a observação das pelotas dos cupins.

4.3.5 Caracterização granulométrica, química e mineralógica das pelotas

Foram realizadas análise granulométrica por raio laser (ítem 4.2.7), dosagem de Carbono e

Nitrogênio (ítem 4.2.8) e mineralogia por difração de raio x (item 4.2.9), seguindo-se

procedimento semelhante utili zado para as amostras do Latossolo.

A análise por granulometria a laser foi realizadas para as duas amostras do campo de

pelotas dos cupins Comitermes e Syntermes.
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5 RESULTADOS

5.1 Descrição macromorfológica do perfil

Horizonte A (0 a 37cm) bruno-avermelhado escuro (2,5YR 2,5/3 úmido), bruno-

avermelhado escuro (2,5YR 3/4 seco); textura argilosa;70%o de estrutura granular de diâmetro

médio de 0,5 cm de diâmetro e 30Yo de subestrutura microgranular maciça (diâmetro inferior a

lmm); raízes abundantes (5/cm2) de 0,5 a 2cm de diâmetro; coprólitos cilindrícos de 3mm de

diâmetro, câmaras ovoidais (2 x 1 cm) horizontais; serapilheira de 5cm; porosidade intergranular

de 1 a 5mm de diâmetro; limite inferior ondulado de 3 cm (variação de estrutura).

Horizonte B (37 a 65cm) bruno-avermelhado escuro (2,5YR 3/3 úmido), bruno-

avermelhado escuro (2,5YR 3/5 seco); textura argilosa; 70Yo com estrutura maciça microgranular

(de diâmetro inferior a lmm) e 30% com estrutura granular de diâmetro médio de 0,5mm; raízes

(<l/cr*) de diâmetro inferior a lmm; canal de 2cm de diâmetro completamente preenchido por

microagregados soltos; câmara ovoidal (3 x 5cm) incompletamente preenchida por

microagregados soltos; porosidade intergranular (1 a 5mm de diâmetro); limite inferior

progressivo de 10cm (variação de cor).

Horizonte BC (65 a 220cm), bruno-avermelhado escuro Q,íYx. 2,5/3,5 úmido), vermelho

escuro (lOR 3/5 seca); textura argilosa; estrutura maciça microgranular de diâmetro <lmm;

poucas raízes (< t/cn?), de diâmetro menor que I mm; canal de 2cm de diâmetro completamente

preenchidos por microagregados soltos de diâmetro <lmm; forte porosidade intergranular (lmm

de diâmetro); litorelíquias de siltito arenoso com borda amarela de lmm de espessura ou de

diabásio de 3cm de diâmetro, subangulosos.

Da superficie até 100cm de profundidade ocoffem várias feições (figura l1) indicativas da

atividade biológica, principalmente de cupins, formigas e minhocas.

- Câmaras esferoidais inferior ou igual a 1,5cm de diâmetro com revestimento de parede de

lmm de espessura e com superficie lisa; presença de minhocas vivas ocupando as câmaras até

45cm de profundidade;

- Câmaras de diâmetro igual ou superior a lOcn¡ de forma irregular, sem revestimento de

parede; presença de formigas (principalmente Atta) ativas nas câmaras até 50cm de

profundidade;
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- Canais e câma¡as ovoidais com diâmetro igual ou inferior a 3cm com revestimento de

parede de lmm de espessura, provavelmente em relação à ocupação remanescente de cupins;

- Feições particulares foram observadas como coprólitos de minhocas de 0,5 a lmm de

diâmetrq abundantes pincipalmente entre 0 a 45cm de profundidade. Também foram

identificados fragmentos de carvão, nódulos femrginosos e litorelíquias (encontradas a partir de

150 cm de profirndidade).

5,2 Observação das feições em lupa binocular

A observação por lupa binocular revelou a presença de volumes maciços (figura 12: A e B)

com marcas circulares ou alongadas (figura 12: E, F) interpretadas como marcas de remoção de

argila pelo aparelho bucal e pelas mandíbulas dos cupins. A observação dos volumes maciços,

mostrou também que ocoffem volumes que são constituídos por microagregados compactados

(figuraI2: C,D),

Na figura 13 são apresentados fragmentos de canais de cupins com ou sem preenchimento

por microagregados (figura 13: d C, D).

Em conclusão, a abundância e a variabilidade das feições oonfirmam uma forte turbação e

homogeneização biológioa neste solo, mas não foi possível estabelecer qualquer ordem de

importância ou cronologia entre a atividade específioas de cada espécie.
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0 5mm

0 2mm

0 5n¡m

Figura 12: Feições observadas nas amostras do Latossolo (Lupa binocular, luz incidente) (lupa
binocular, aumento de 50x)

(A) Volume maciço, apresentando marcas subcirculares côncavas, interpretadas como resultante da
atividade de cupins (B) Detalhe das marcas da imagem A (c) e (D) volumes aparecendo maciço na
observação macroscópica e apresentado composto por microagregados compactados Ë) Volumes
maciços mostrando estrias alongadas (0,8mm de comprimento) interpretadas com marcas de
mandíbulas de cupins F) Detalhe do E.

0 2nuu
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0

C

0 2niln

0 2ttttn

Figura 13: Feições observadas nas anlostras do Latossolo (Lupa binocular, luz incidente) (lupa
binocular, aumento cle 50x)

(A) Seções transversais de canal, circulares a subcircular, com ou sem preenchimento por
microagregados de diâmetro inferior a I mm e revestimento de parede de I a 2mm de espessura (B)
Detalhe dos microagregados do preenchimento de um canal, acompanhados de alguns grãos de
quartzo (C) Seções longitudinal de um canal de 6mm de diâmetro e revestimento de parede de
lmm. Microagregados agrupados na superficie da parede (D) Seções longitudinais de canal sem
preenchimento (E) Molde interno de um canal, de 1,5 a 3mm de diâmetro, forrnado por
microagregados coalescentes.
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5.3 Caracterização micromorfológica do Latossolo

Para todas as profirndidades (0-l0cm, 40-50cm, 80-90cm, 110-120cm, 190-200cm)

predominou microestrutura complexa, onde é possível distinguir dois tipos principais: (i)

microgranular com microagregados solto, subangulares a arredondados e (ii) microestrutura

maciça com microagregados coalescentes. Nas profundidades de 110 a l20cm (figura 16A) e de

190 a 200cm (Figura 16D) observou-se também a ocorrência de duas populações de

microagregados, sendo uma diâmetro de 100 a 200pm e outra com diâmetro de 20 a 50pm

(figura 14D ).

A distribuição relativa (plasma-esqueleto) para todas as profundidade, é do tipo enaúlica

ou porfirica aberta (Figura 144), com plasma, bruno-vermelho a bruno-vermelho êscuro, sob luz

normal e isótico sob luz polarizada.

O esqueleto é homogêneo e distribuído de m¿neira aleatína composto de quartzo

(diâmetro entre 50 a 300¡rm) e de minerais pesados, sem triagem granulométrica interna aos

microagregados (figura I 5C).

Observou-se zonas com microagregaçäo bem desenvolvida (Figura 15D) e zonas de

coalescência de microagregados (figuras l4C, 164).

Á,reas de coalescência de microagregados (figuras l4C, 154) apresentam porosidade

desenvolvida fortq intergranular, interconectada e fissuras pouco abundantes, presentes no limite

de coalescência entre os microagregados (Figura l4C). As feições de perda de óxido de ferro,

difusas, amarelas, estão sempre associadas aos poros em todo o perfil (figuras 14C, l5A e D,

164 e D).

Eswaran (1978) utiliza o termo aglutinic para o arranjo fortemente coalescente de

microagregados (figura l7). Eschenbrenner (1986) demonstra que esta coalescência pode resultar

da atividade de cupins. Também pode ser considerada como uma origem dos microagregados, a

fissuração de um fundo matricial denso porfìrioo. Foram observadas áreas milimétricas

fragmentadas em. unidades menores formando microagregados subangulosos a arredondados

(Figuras l4D, l5B, 16B). Assim a origem dos microagregados poderia ser o resultado da

fissuração do fundo matricial denso porfirico.

Em relação com a porosidade observa-se um forte desenvolvimento de porosidade

intergranular geralmente bem interconectada e associada à feições de perda de óxidos de ferro,

difusa (marcada pela borda amarela dos poros).



Figura 14: Mcroscopia ótica. (A) a (D) profundidade 0 - l0cm. (A) Area porfirica no centro da imagem. @) Canal com preenchimenro
gggiul por microagregados soltos, porosidade inte¡granular forte e pouco interconectada. (C) Oðøtre.de uma area porfirica onde
distingue-sllmP porosidade de arranjo compacto dos microagregados. 

-Em 
ama¡elo nota-se feiçoãs de perda de óxidos de ferro na borda

dos poros. (D) Area porfirica em curso de fragmeniação, com individualização de microagregados zubangulosos a arredondados. De (A) a
(D) luz normal



Figura 15: Microscopia ótica. (A) e (B) , profundi$ade 40 - 50cm. (A) Coalescência de microagregados a¡redondados e porosidade
intergranular pouco interconectada. (B) Volume maciço desestruturado internamente preservando os limites, formando micróagregados
subangulosos arredondados (C) e (D), profundidade 80 a 90cm. (C) Microagregados incluindo grãos de quartzo (à direita) inchiãdJgrao
de opaco (à esquerda) envolto por cobertura de plasma argiloso. (D) Presença de duas populàções de microagregados com porosiðade
intergranular pouco desenvolvida.



Figura 16: Microscopia ótica. (A), (g) e (C) profundidade 110-l20cm. (A) Microagregados de 100 a 200¡rm de diâmetro, arredondados a
subangulosos, porosidade interagranular pouco conectada. @) Transição'de um fundo matricial contínuo (à direita) para um fundo
matricial microagregado. (C) Canal sem preenchimento por microagregados em contato direto com o fundo microagregado e porosidàde
interagregado bem desenvolvida e pouco conectada.@) profundidade 190-200cm. Duas populações de microagregados, de 100 a 300pm
de diâmetro e de 20 a 50¡rm de diâmetro, circulares a ovoidais, bem arredondados.



. I l0-l20cm;

Figura 17: Modo de assembléias secundária dos horizontes do Latossolo. 1: fundo matricial de

microagregados soldados. 2: meta-cavidades mamelona¡es fortemente interconectadas. As

estruturas microgranulares são contínuas, aglutinadas com forte coalescência. (de

Eschenbrenner, 1986, frg. , p.406).

5.4 Observação dos microagregados por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)

As imagens (figuras 18, 19 e 20) ilustram os principais tipos de microagregados ovoidais

ou esferoidais encontrados para cada classe granulométrica.

Os microagregados observados foram selecionados aleatoriamente repetindo-se ao menos

três observações de microagregados distintos.

As análises por EDS revelaram que predominam Si e Al em proporção similar indicando

composição de caoliníta.

Os microagregados oompostos (com subestruturas) apresentam ponto de junção tendo

caolinita como agente de agregaçio.



Fþra 18. Microscopia Eletrônica de Varredura. Microagregados do Latossolo. Classe >lmm. (A) a (C) 0-35cm e (D) a (F) 160-200cm
profundidade (A) e (E) Mcroagregado com subestrutura. (B) e (D) Microagregado sem subestrutura (E) Detalhe'da superficie
microagregado sem subestrutura (F) arranjo caracteristico da subestrutura do microagregado composto.

de
do



Figura 19: Microscopia eletrônica de va¡redura. Microagregados do Latossolo. Classe <0,053mm. (A) a (C) 0-35cm e (D) a (F) 160-200cm.
(A) Mcroagregado sem subestrutura, esferoidal, com superficie irregular.(B) Microagregado sem subestrutura, superficie irregular (C)
Microagregado composto, com subestrutura (D) Microagregado sem subestrutura com superficie esferoidal, irregular (E) Mcroagregado
composto, oom subestrutur4 superfïcie irregular, forma ovoidal iregular (F) Microagregado oomposto com subestrutura.



Figora 20: Microscopia eletrônica de Varredura. Microagregados extraídos da parede de canal de cupins encontrados no Latossolo a 100-
120cm de profundidade (A) e (B) Microagregados sem subestrutura (C) e (D) Microagregados com subestrutura, irregular (E) Detalhe da
junção entre os microagregados da subestrutura (F) Parede interna de um canal, com microagregados presos à parede.
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5.5 Tamanho e morfometria dos microagregados

O resultado do fracionamento a seco em quatro classes granulométricas é apresentado na

tabela 2.

A classe 0,15-1mm predomina em todo o perfil. Até 60 cm de profundidade os

microagregados menores que 0,l5mm representam aproximadament e ll%o. A,partir de 80cm de

profundidadg a proporção dos microagregados menores que 0,l5mm está aumentando, e o
aumento está relacionado particularmente ao aumento dos microagregados inferior a 0,053mm

(8%ó a 8D-l20cm, llYo a 100-120cm e 16%o a 160-200cm). Os microagregados separados por

peneiramento a seco foram separados sob luz incidente (figuras 21 e 22) e em luz transmitida

(frg:,ra 23). Os microagregados compostos com subestrutura são presentes em todas as classes,

mas predominam na classe >lmm (figura 2l). Na classe 0,15-lmm, os microagregados

apresentam-se com uma distribuição de tamanho heterogênea, enquanto nas classes menores

(<0,015mm), a distribuição apresenta-se mais homogênea (figuras 2l e 22). Sob luz transmitida

(figra 23), é possível observar os contomos dos microagregados va¡iando de subangulosos a

subarredondados. A figura 23 (8, B) confirma a heterogeneidade de tamanho dos

mi croagregados da classe 0,15-1mm.

Tabela 2: Fracionamento dos microagregados em 4 classes granulométricas.

Profundidade

(cm)

<0,053mm

(g/100g)

0,053-0,l5mm

(g/100g)

0,15-lmm

(g/100g)

>1mm

(g/1009)

0-35 2,6 7,9 65,4 24,1

40-60 t,7 9,0 65,5 23,8

80-120 7,8 1< ) 59,1 7,9

100-120 10,7 27,9 54,8 6,6

160-200 16,0 19,1 58,9 6,0



Figura 27: Microagregados separados por fracionamento a seco. (Lupa binocular, aumento de
25x, luz incidente) .

Classe > lmm, A (0-35cm), B (80-120cm) e C (160-200cm). Observa-se predomínio de
microagregados com subestrutura, com forma subesferoidal a subovoidal, com contorno
subanguloso a subarredondado.

Classe 0,15-lmm. Em D (0-35cm), E (80-120cm) e F (160-200cm) predomina o tipo de
microagregado sem subestruturq com forma subesferoidal e com contomo subarredondado. Em
E e F, aparecem grãos de quartzo dispersos (pontos mais claros).



Figlla 22: Microagregados separados por fracionamento a seco. (Lupa binocular, aumento de
50x, luz incidente).

Classe 0,053-0,15mm. Em A (0-35cm), B (80-120cm) e C (160-200cm). Observa-se a forte
homogeneidade do tamanho dos mioroagregados com predomínio de microagregados sem

subestrutura, de forma subovoidal a esferoidal, com contorno a¡redondado.

Classe <0,053mm. Em D (0-35cm), E (80-l20cm) e F(160-200cm). Homogeneidade do tamanho
dos microagregados, predomínio dos microagregados sem subestrutura, de forma subesferoidal e

com contorno suba¡redondado. Em E e F aumentam grãos de quartzo dispersos.



Figxa 23. Microagregados separados por fracionamento a seco. (Lupa binocular, aumento de
30x, luz tansmitida).

EmA"BeCprofi.rndidadede0-35cm,EmA(classe>lmm),8(classe0,15-1mm)eC(0,053-
0,l5mm). Em D, E e F profundidade de 160-200cm. Em D (classÈlmm), E (classe 0,15-lmm) e
F (classe 0,053-0,15mm). Observa-se os contomos subangulosos a subarredondados e a forte
heterogeneidade do tamanho dos microagregados na classe 0,15-lmm (8, E).
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A caracterizaçio morfoscópica dos microagregados do Latossolo foi feita para cada classe

granulométrica e o resultado mostra uma concentração das razões entre 0,6 e I (figuras 24 a 26),

revelando uma dominância das formas esferoidais, o que é confirmado pela relação

morfométric¿ B /A e CIB (tabela 3).

Tabela 3: Razão morfomét¡iaaBl{ e C/B para os microagregados.

O estudo da esfericidade e do arredondamento mostrou a predominância de

microagregados de alta esferioidade com valores variando entre 0,7 a 0,9 (figuras 27 a 31). O

arredondamento é bastante variável entre 0,3 (agregados subangulosos) a 0,9 (agregados bem

arredondados). Observa-se contudo a predominância de agregados subarredondados (0,7) a

anedondados (0,9) nas maiores profundidades.

A partir das curvas de arredondamento e esfericidade (figuras 27 a 3l) pode-se concluir de

maneira geral que os valores de arredondamento e esfericidade são nitidamente maiores e menos

variável em direção a profundidade.

A análise dos microagregados baseada na classificação proposta por Trapnell & Webster

(1986) indica predomínio de microagregados l) do tipo maciço, sem subestrutura que apresenta

forma subesférica a esférica, arredondada com superficie sem rugosidade e com moderada

resistência mecânica à saturação; 2) Tipo composto com subestrutura, com junção entre

microagregados menores de 100¡rm de diâmetro, de forma subesférica, com fraca resistência

mecânica quando levemente umidecidos; 3) Tipo anguloso ou fragmentário, com arestas vivas

ou fraturadas, provavelmente por quebra mecânioa dos tipos I e 2.

.Pfomn(uoaoe
(cm)

Classos eranulométricas
<0.053mm 0.053-0.l5mm 0.15-lmm >l I lrnÎlr

R/A c/B B/A (yB BIA c/B B/A B
0-35 0,7410,I8 0,7810,r8 0,85+O,18 0,8610,16 0,84+0,l6 0,8510,l5 0,781{,19 0,77ta.19

40-60 0,7610,16 0,'tBfl,16 0,891{,13 0,86+0,16 0,87f0,t8 0,83+0,15 0,81r0,13 0,78*0,15

80-120 0,86r{,16 o,77t{,t9 0,E5 ,t5 0,91r0,1 0,8210,l7 0,7610,lE 0,7E1{,16 0,75r0,15

100-120 0,86fl,r5 0,80r{,lE 0,8610,14 0,E4fl,14 0,86fl,14 0,83rO,17 0,7l,l{,t4 0,87r0,14

t60-200 0,86i0,15 0.8210.17 0.87r0.14 o,8'7t{.,12 0,82r0,15 0.83f0.l5 0,76+0,13 0,781{,16

no
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Figula 24: Morfometria ilustrada pelas razões BlA e ClB. (A) a (O) proftndidade 0-35cm (E) a
(H) profundidade 40-60cm.
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Figura 25: Morfometria ilustrada pelas razões B/A e C/8. (A) a@) profundidade 80-l20cm

(E) a GÐ protundidade 100-120om.
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Figura 26: Morfomet¡ia ilustrada peras razões B/A e crB. profundidade 160-200cm,
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distribuição do arredondamento para cada classe. E a H Curvas cumulativas da distribuição da

esfericidade para oada classe.
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Figura 28: Arredondamento e esfericidade, profundidade 40-60cm. A a D Curvas cumulativas da
distribuição do arredondamento para cada classe. E a H Curvas cumulativas da distribuição da
esfericidade para cada classe.
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da distribuição do arredondamento para cada classe. E a H Curvas cumulativas da distribuição da
esfericidade para cada classe.
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Figura 30: Arredondamento e esfericidade, profundidade 100-l20cm. A a D Curvas cumulativas
da distribuição do arredondamento para cada classe. E a H Curvas cumulativas da distribuição da
esfericidade para cada olasse.
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esfericidade para oada classe.
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5.6 Caracterização da resistência dos microagregados à desagregação

Realizou-se ensaios de resistência à desagregação conforme a proposta de Trapnel &

Webster (1986), para estabelecer a relação entre os tipos de microagregados e os

comportamentos sob condição hídrica distintas. Realizou-se os ensaios com uma pequena

quantidade (cerca de lg) de microagregados, colooando-os inicialmente em placa de Petri sobre

papel filtro umidecido, saturando-os com água e depois em dispersante (hidróxido de sódio,

0,1N). A tabela 2 sintetiza o resultado da observação por microscopia com os tratamentos. De

modo geral, todos os tipos presentes nas diferentes classes apresentam boa estabilidade quando

umidecidos .

O tipo composto (com subestrutura), que ocorre somente na classe >lmm (em todas as

profundidades) apresentou-se instável quando saturado em água e em solução alcalin4 se

desagregando em microagregados menores, de 100prq de forma subesferoidal a esferoidal

estáveis em água e instáveis em solução alcalina.

O tipo maciço (sem subestrutura) é estável sob saturação em água, absorvendo água

lentamente quando comparado ao tipo composto, desfazendo-se totalmente quando submetido à

solução alcalina.

O tipo de desagregação do microagregado, como por exemplo dispersão plasma e

esqueleto e quebras angulosas, podem refletir particularidades quanto ao conteúdo em argila,

tipo de agente agregante e podem ser utilizadas como uma característica indicativa para

diferentes tipos de microagregados conforme destacado por Trapell & Webster (1986).



Tabela 4: Resistênci¿ à desagregação em diferentes condições hidricas.

Proft¡ndldrde
do solo
Gm)

C'l¡ssc
g¡¡nulométtlca

Tlìrasmênto

Tlpo d€
descgr€grção.

li¡luÌaç¡o Por
cspll¡¡ld¡de

Irnerlão
Dm IOO

Il¡rêrrão em soluçlo
N¡OH 0,1N

0-35

>lmm o
X composto
OmÊciço

XX coñposto
X mÂciço

composlo(l)
Måcico(l X2)

0,15-lrDrn o )G o), (2)

0,053-0,15Íun o o )o{ (r\, (2)

<0.53ûm o o o), (2)

40-60

>ltùn
o

X composto XX composto Compolo (l)

0,15-lmm o x (r\, (2)

0,0534,15mrn o o <t), (2)

<0,053mm o o o), (2)

RO"l20

>lmm
o

X composlo
Omaciço

XX composto
Xmaciço

composto (l)
Maciço (l),(2)

0,15.t mm o o o)

0,053- 0,l5mm o o (r), (2)

<0,053mm o o )o( (l), (2)

t00-120

>lmrn
o

X composto )O( compolo Composto (l)

0.0l5.lmm o o )o( (t) (2)

0,0534,15m¡n o o ).X (l), (2)

<0.053mm o o (l), (2)

t60-200

>lmm o
X composlo
Omacigo

)O( composto
X maciço

Composto (l)
Måciço (1),(2)

0-l5lmm o o (l), (2)

0,053-0,l5mm o o )o( (1), (2)

<0,053mm o o (l), (2)

Desagregação: (o) ausente (x) presente (>o<) muito freqüente. Tipo de desagregação
(1) dispersão plasma-esqueleto, (2) quebra angulosa.



55

5.7 Densidade apârente e densidade do sólido

A densidade ap¿[ente que varia entre 1,15 a 7,28 é típica de horizontes subsuperficiais(O-

70cm) de um Latossolo (Oliveira & Menlq 1984; Curmi et al., 1994). A partir de l00cm de

profundidade, os valo¡es variam de 0,9 a 1,0 (figura 32), sendo bastante característicos do

horizonte latossólico (B¡). Os valores de densid¿de de sólido (tabela 5), variam entre 2,44 glcnt3

(80-l20cm) a 2,67 g/cm3 (0-35cm) e são caracteristicos para os Latossolos de um modo geral

(Oliveira & Menk, 1984).
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Figura 32: Densidade aparente ao longo do perfil.
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5.8 Distribuição do tamanho dos microagregados (experirnentação por granulometria

à laser)

Os dados de granulometria com dispersante químico das amostras (tabela 5) indicam uma

distribuição argilosa com 70%o de arg\la na composição total de todas as amostras.

A aplicação do método sobre amostras de microagregados do Latossolo (frações <lmm)

apresentou limitação, sobretudo em relação à distribuição do diâmetro modal de partículas

superiores a 0,6mm (limite de detecção do aparelho). As profundidades 0-35cm e 40-60cn¡ o

diâmetro modal é superior a 0,5mm para mais que 5O%o das partíoulas (figura 33). Este resultado

deve ser interpretado pela incapacidade do aparelho de discriminar diâmetro de dimensão

superior a 0,6mm. No entanto o resultado é coerente com o predomínio de microagregados da

classe 0,15-1mm nas profrrndidades entre 0-60cm (tabela 2). Nas profundidades de 80-l00cm,

100-120cm e 160-200cm, os diâmetros modais estão em tomo de 150¡rm e com uma distribuição

das partículas entre 30 a 300pm. Para estas três profundidades deve haver populações de

microagregados similares. A curva granulométrica intitulada "100-l20cm desagregado",

confirmou a eficiência na quebra dos microagregados, demonstrado pela separação da

população em duas populações com diâmetros modais de 3 a 300¡rm. Respectivamente, as duas

populações correspondem a argilominerais e grãos minerais.
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granulômetro a laser.
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5.9 Caracterização química dos microagregados do Latossolo

Na tabela 5, estão apresentados os resultados das análises quimicas efetuadas sobre as

amostras fracionadas por peneiramento a 2mm:

plt O pH (em água) é de 4,5 em superficie (0-35 cm) e varia entre 5,6 e 5,1 em

proflrndidade. O valor do pH em KCI e Ca0lz é menor que 0,6 ao pH em água" caracterizando

um solo com acidez média, apresentando uma forte similaridade com os Latossolos Roxos do

Estado de São Paulo (Oliveira & Menk, 1984). O valor do pH em superficie é correlacionado ao

aumento do teor de matéria orgânic a. A partir de 40cm de profundidade, a variação do pH é de

pequena amplitude (0,4) diretamente correlacionada à variação das bases totais (SB).

Saturacão em bases (SB): observa-se redução dos teores de cátions trocáveis com a

profundidadq chegando a dez vezes para o cálcio (comparado-se valores de 40-60cm e 160-

200cm), o que representa uma perda absoluta das bases.

Capacidade de troca catiônica: A capacidade de troca catiônica (T), apresenta variação

decrescente com a profirndidade, que esta associada em parte, pela diminuição do teor em

matéria orgânica no mesmo sentido. O Ca2* é o cátion trocável predominante e o solo está

desaturado. O teor de Al3* trocável (M%), muito baixo (0-35cm) ou nulo (40-200cm), é normal

para um Latossolo do Estado de São Paulo (Oliveira & Menk, 1984) e se explica pelo pH que

acima de 5,5 provoca a precipitação do alumínio.

Carbono e Nitroeênio: O teor de carbono é de 20,3g.kg't em superficie (0-35cm) e varia

progressivament e de 12 (40-60cm) até 6,7 g.kg-t (160-200cm de profundidade). O teor em

carbono e nitrogênio enquadra-se na média encontrada para os Latossolos do Estado de São

Paulo (Oliveira & Menk, 1984) a qual va¡ia de 2}g.kgt (para o horizonte superficial), a 7 g.kg'l

(para os horizontes de profundidade). O nitrogênio ocoÍe em teor muito variável, de l,5g.kg-r

(0-35 cm) a 0,l7g.Kg r (160-200cm). A razão C/1.{ é decrescente com a profundidade (figura 34)

apresentando valor mínimo de 13 (160-200cm) e máximo de 39 (0-35cm) que são considerados

como valores médio a elevado para os oxisolos, refletindo baixo grau de humificação da matéria

orgânica (Tomé Ir., 1997).

Composicão em óxidos totais: Os teores em AIzO¡, FøO¡ e TiO2 aumentam em direção a

profundidade, enquanto o teor em SiOz não apresenta variação correlacionada a profundidade,

apresentando valor minimo a 200cm profun didade(15,1%) (figura 35).



Tabela 5: Composição química e granulométrica.

Profundidade

0-3s l¿o-oo lro-rzo I roo-tzo | 160-200

Densidade real (g/cm3)

PHHrO
pH em KCI
pHemCaClz

2,67

4,5

3,8

1S

2,50

5,6

5,0
<J

2,44

5,6

5,1

5,1

2,50

5,1

4,6

4,6

2,56

5,2

4,7

4,7

Cátions trocáveislmmol ke-I )

Ca2*

Mg '"
K*
Al 3*

Ht+ Al t*

SB

T
v (%)

M(%)
N total (g.kg'l)

C total (g.kg-r)

c/N

t9
8

1,2

8

66

28,2

94,2

30

22

1,5

20,34

13.56

40

10

0,3

0

26
5()?

76,3

66

0

0,65

12,0t

18,84

25

8

0,2

0

22

48,2

70,2

69

0

0,60

10,26

l7,t0

25

5

0,2

0

38

30,2

68,2

44

0

0,37

9,97

27,17

4

5

o,2

0

30
ot
?q?

23

0

0,17

6,74

39,19

Óxidos totais le.Ke-l)
SiOz

/J.zOt

FøO¡
TiOz

MnO

Ki
Kr

165,0

r'76,4

178,8

t4,6

1,0

1,59

).96

1'75,0

198,9

r90,2

32,3

0,60

1,50

0.93

158,0

199,9

194,1

36,0

0,70

1,34

0,83

180,0

209,1

209,4

37,9

0,70

1,46

0,89

151,0

207,O

203,8

37,s

0,60

1,24

0.76

Granulometria ls.Ks-l)
Areia total {

Silte

Arsila

160 150 230

150 t20 80

690 730 690

210

80

710

230

100

670
(SB) soma de bases, (T) capacidade de troca catiônica" (M) aluminio trocável (Al-/Al
+ S), }I* + Al 3* solução de aoetato de cáloio lN a pH=7,0,
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5.10 Caracterização mineralógica do Latossolo

Os difratogramas (figuras 36,37 e 38) de raio X obtidos para a fração argila deferrificada

mostram a predominância de caolinita e de gibbsita e, em traços de argilominerais

interestratificados, identificados como clorita-vermiculita. Estes difratogramas mostram a

homogeneidade da fração argila do perfil do Latossolo.

10 2g 30 40 50 00
20 Cu Ka

Figura 36: Difratogramas de raio X da fração argila. Ca = caolinita; V-Cl=clorita./vermiculita;
Gb=gibbsita. Mg/glicol âmostra glicolada; K350 e K550 amostras saturadas em potássio com
aquecimento a 350o e 5500 C.



20 Cu Kcr

Figura 37: Difratogramas de raio X da fração argila. Ca = caolinita; V-Cl:clorita./vermiculita;
6$:gibbsita. Mg/glicol amostra glicolada; K350 e K550 amostras saturadas em potássio com
aquecimento a 350o e 5500 C.



20 Cu Kcr

Figura 38: Difratograma de raio X da fração aryila. Ca = caolinita; V-Cl=clorita./vermiculita;
Gb:gibbsita. Mg/glicol amostra glicolada; K350 e K550 amostras saturadas em potássio com
aquecimento a 350o e 5500 C.

5.11 Caracterização micromorfológica das pelotas

Foram descritas 7 seções delgadas das pelotas produzidas pelos cupins no campo e no

laboratório (figuras 39 e 40). Foram estudadas as pelotas produzidas por cupins nas seguintes

condições:

- Pelotas de Comitermes e Syntermes produzidas no campo.

- Pelotas de Cornitermes e Syntermes produzidas no laboratório com amostras de

Latossolo peneirado.

- Pelotas de Cornitermes produzidas no laboratório com amostras de Latossolo

desagregado ou com argila cinza.

As pelotas produzidas no campo e no laboratório (com amostras de Latossolo peneirado)

tanto pela atividade de Cornitermes como de Syntermes apresentam subestrutu¡as formadas

por microagregados menores aglutinados por plasma argiloso (fìguras 39, 40). As

subestruturas apresentam diâmetro em torno de l00pm
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As pelotas produzidas por Cornitermes com amostrâs de Latossolo desagregado ou com

argila cinza" são pelotas compactas, sem subestrutura (figura 42: B, C, D)

O arranjo entre as pelotas é por empilhamento com um¿ forte coalescência. O esqueleto

apresenta triagem granulométrica principalmente nos grãos de quartzo com diâmetro entre

l00pm e 300¡rm. A porosidade intragregado é forte, policôncava, interconectada e de

dimensão variando de 10 a 2000pm.
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Figura 39: Microscopia ótica.(A e D luz normal, B e C luz polarizada). (A) Pelotas de Cornitermes produzidas ne campo (diâmetro de 0,1
a 0,8mm).@) Pelotas de Cornitermes produzidas no.laboratório com argila cinza". Nota-se um empilhamento composto das pelotas (C)
Pelotas de Cornitermes produzidas no laboratório com argila cinza. Detalhe da junção entre duas pelotas com plasma argiloso (D) Pelotas
de Cornitermes produzidas no laboratório com amostras de Latossolo desagregado.



Figura 40: Microscopia ótica (luz polarizada) (A) Pelgtas de Cornitermes produzidas no laboratório com amostras de Latossolo peneirado.

Nota-se subestrutura microagregada (diâmetro <l00pm). (B) (C) e (D) Pelotas de Syntermes produzidas com amostras de Latossolo

peneirado. Em (B) pelota com subestrutura (diâmetro em torno l00pm) (C) Transição entre a parte superior do terrário e as pelotas

empacotadas. (D) Contato entre o terrário (pa,rte esquerda da lâmina) e microagregados empacotados.
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5.12 Observação das pelotas no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)

Encontrou-se pelotas com subestruturas tanto produtos da atividade de Cornitermes quanto

de Syntermes. As amostras de Latossolo desagregado apresenta maior incidência de pelotas sem

subestrutura. Ao contrário, as pelotas produzidas a partir de amostras de Latossolo peneirado e as

pelotas produzidas no campo apresentam predomínio de pelotas com subestrutura. São descritas

na superficie das pelotas, marcas de mandíbulas e de peças bucais (figura 42: B, C; figura 43: E,

F; figura 44: E,F; frgura 45: E, F). Na frgxa 41, é apresentada as morfologia das peças bucais e

mandibulares que os operá,rios utilizam para remoção do m¿terial do solo e confecção das

pelotas.

Tramas de hifas de fungos (figura 42: D, F) foram encontradas sobre a superficie de

pelotas produzidas no campo.

Os espectros de EDS revelam composição de caolinita e óxidos de ferro na superficie das

pelotas, similares aos microagregados do Latossolo.

peças bucais utilizadas na
produção das pelotas

Comparaç¿o ds um maxìlar(A)6 um labium (B) indic¿ndo Bs eslrululas (Pm)

palpo ma¡jlar, (La)lac¡nia, (Pl) palp0 l¿bial.

Figura 41: Peças bucais e mandibulares de operários de cupins utilizadas para remoção de material
do solo e produção das pelotas.



Ftgsra 42: Microscopia Eletrônica de Varredura. (A) a (F) Pelotas de Cornitermes produzidas no campo. (A) Pelota sem subestrutura (B)

Dãtaihe da superficià da amostra (A) com estrias alongadas (moldes de mandíbula) (C) Detalhe da superficie de uma pelota com poros

circulares abundantes, interpretados como marcas de pêlos e espinhos bucais (presentes nos palpos mandibulares e maxilares) (D)

Superficie de uma pelota coberta por uma rede de hifas de fungos (E) Pelota com subestrutura (F) Detalhe da superficie da pelota (E) onde

ocorem hilas de fungos promovendo a agregação das subpartículas da pelota.
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Figura 43: Microscopia Eletrônica de Varredura. Pelotas de Cornitermes produzidas no laboratório. (A) a (C) pelotas produzidas no

laboratório com amostras de Latossolo peneirado (D) a (F) pelotas produzidas no laboratório com amostras de Latossolo desagregado. (C)
detalhe (a) da Figura (B)



Figara 44: Microscopia Eletrônica de Varredura. Pelotas de Cornitermes produzidas no laboratório com argila cinza. (A) Arranjo entre
pelotas sem subestrutura (B) Detalhe da parede interna de um canal com marcas de remoção de argila. Trata-se de sulòos alongados de
1O¡rm de comprimento (C) Pelota com subestrutura (D) Detalhe (a) da pelota (C) itustrando o recobrimento argiloso sobre a superficie da
pelota @) Detalhe da superfìcie de uma pelota mostrando a trama, de microporos, interpretados 

"orno 
,nu.rur-d. pelos e espinlos bucais

(presentes nos palpos mandibulares e maxilares) (F) Detalhe da superficie de uma pelota mostrando marcas e sulcos ãlongados-.

7A



Figura 45: Microscopia Eletrônica de Varredura. (A) a (F) Pelotas de Syntermes. (Ð a (C) pelotas produzidas no campo (A) Pelota com
subestrutura (B) Pelotas sem subestrutura (interior de um canal). Em (a) peiota ovoidal solta e em (b) pelota amassada na parede do canal- (C)
Pelotas amassadas e sobrepostas fomando o revestimento interno de um canal (D) a (F) Pelotæ de Syntermes produzidas no laboratório com
amostras de Latossolo peneirado (D) Pelotas do tipo composta com subestrutura (E) Detalhe (a) da pelota (D) ilustra¡do a subestrutura (F)
Detalhe da pelota (E) ilustrando microporos najunção das subpartículas.

1t
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5.13 Identificação e caracterização bionômica dos cupins

A análise teve como objetivo de identifìcar os cupins até o taxa de gênero e levanta¡ dados

morfométricos relativos à abertura máxima das mandíbulas dos operários, visto que, sendo um

atributo específico para cada espécie, pode representar um parâmetro importante para a

correlação entre a abertura máxima das mandíbulas e o tamanho das pelotas produzidas.

Os dois gêneros estudados, pertencem a Subfamília Nasutitermitinae, que nas regiões

tropicais é representada por 19 gêneros e 185 espéoies (Araújo,1970). A caraterística marcante

da subfamília relaciona-se a diversidade de material utilizado e arquitetura dos ninhos.

Segue breve resumo das principais características de cada gênero estudado:

Gênero Cornitermes (Wasman, 1897) - Este gênero apresenta 14 espécies, que tem como

característica construir grandes ninhos, em vastos espaços livres. Ocorrem desde a Costa Rica até

a Argentina. Araújo cita que C. cumulans é talvez a mais comum e a mais bem sucedida espécie

que ocupa areas de pastagem, culturas e savanas da região sudeste e centro-oeste do Brasil.

Grassé (1984) descreveu que C. cumulans ocupa solos cnm alta proporção em argila,

desenvolvendo ninhos hipógeos nas primeiras fases de crescimento da colônia a partir da qual se

evoluem para ninhos epígeos com grande diferenciação intema. Os cupins estudados (figura

464) representantes deste gênero provém do Latossolo Roxo de lracemápolis.

Gênero S]¡ntermes (Holmgren,1910) - Apresenta 23 espécies restritas à América do Sul e

tem como característica construções conspícuas, hipógeas, podendo aiingir até 3 metros de altu¡a

e de 7 a 8 metros de diâmetro (Grassé, 1984).

O material retirado da escavação é disposto fora do ninho, na superfìcie do solo, formando

montículos tenosos de afé 0,7 m de altura (Grassé, 1984). As galerias atingem profundidade de

até 3 metros e ocupam preferencialmente solos argilosos. Apresentam hábitos cortadores de

folhas carreando material para o fundo do ninho, geralmente encontrados ao longo das galerias e

câmaras subterrâneas (Araújo, 1970). Os indivíduos adultos deste gênero são grandes podendo

atingir 2cm de comprimento Os cupins estudados estudados foram coletados sobre um Latossolo

Roxo de Ribeirão Preto (figura 46B).

A fabricação de pelotas de uma colônia é realizada exclusivamente por operários e o

tamanho das pelotas relaciona-se a dimensão bucal destes operários. Obviamente, ocorre

variação no tamanho dos indivíduos, das mandíbulas (tabela 6) e consequentemente das pelotas

produzidas. Outro fator que deve ser considerado, relaciona-se ao fato de que em uma colônia
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todos os operários participam da atividade, tanto jovens pequenos e despigmentados, como

adultos em tamanhos máximos (Hedlund & Henderson, 1999).

Na experimentação de laboratório foram introduzidos nos terriários somente

individuos adultos, e o tamanho máximo de pelotas que a colônia pode produzir.

I

I

5

I

TBrmil¡dae:Nasutit€rmitinae, Dsialhe cabeça d€ soldados. (A) C0milerm€s rumulansi(B) Slinterm€s sp.

Figura 46: Morfologia da cabeça de soldados dos gêneros Cornitermes e Syntermes dos
cupins estudados. A: desenho do autor.B: extraldo de Constantino (1999).

Tabela 6: Morfometria de operarios adultos de Cornitermes e Syntermes, envolvidos nos
experimentos em laboratório.

Comprimento total
lmrn)

Comprimento cabeçå Largura cabeça
lmmì

Comitermes

5,1 2,0 ,6
5,0 2,0 .6
5.3 2,0 ,6
5,4 2,0 ,6
4,3 2,O ,6
4,2 2,0 ,6

Média 4.9 2.0 t.6

S)'ntermes

10,5 3,5 2
10.5 'l 5 1)
r0,5 3,5 a',
10,5 3,5 ?')

10,5 ?5 3,2

10,5 ?5
Média 10.5 3.5 3-2

Operários adultos apresentam morfometria bem contrastada entre duas espécies. Para

fabricar uma pelota, isto é, para raspar e/ou cortar material do solo, o operário utiliza suas

mandíbulas, podendo abri-los até a largufa máxima, que coffespond e a largura da cabeça. A
largura da cabeça fornece assim o diâmetro máximo das pelotas possiveis de ser produzida por

uma espécie.

E
E
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5.14 Experimento de produção de pelotas no laboratório

5. 14. I Desagregação mecânica.dos microagregados

Para a desagregação dos microagregados, não foi utilizado nenhum tipo de dispersante

químico, devido a necessidade de se manter as caraterísticas originais dos argilominerais. A
desagregação ultrasônica apresentou eficiência de 85% (Figura l0), porém com'o incoveniente

de possibilitar a desagregação de pequena quantidade de amostras em cada processamento

(Figura 47). Dos testes realizados, a trituração no liquidificador (figura 9) mostrou-se o método

mais eficiente. A eficiência na desagregação foi de g5 a95yo (figuras 10 e 4g)

Figura 47.. Observação
Latossolo após desagregação
B:l5mn, C:40mn, D: 60mn.

em lupa binocular, luz incidente.
mecânica ultra-sônica. Exposição

Aspecto das amostras de
a tempo variado. A: 5mn;

Figura 48: Observação. em lupa binocular, luz incidente. Amostras de Latossolo após
desagregação mecânica no liquidificador. Qz: giao a. quartzo, Cp: concentração de plasma
argiloso (fl oculação) ¡ra. microagregados (inteiros ou fragmentados).



5.15 Morfometria das pelotas produzidas no campo e no laborâtório

Estão apresentadas as pelotas produzidas no campo e no laboratório (figura 5l) e gráficos

de morfometria oom as razões BlAeClD (figura 50), de arredondamento e esfericidade (figuras

51 e 52).

As pelotas produzidas com amostras de Latossolo peneirado apresentaram subestrutura e

superficie rugosa similar aos microagregados com subestrutura do perfil do Latossolo. (figuras

r8A leE).

Os índices de esfericidade e arredondamento indicam predominância de pelotas com alta

esfericidade bidimensional com formas esferoidais/subesferoidais (índices BlA e CIB

equidimensionais). Para arredondamento e esfericidade das pelotas, ocorrem pelotas com

contornos entre subangulosos (índice 0,3) a bem arredondados (índice 0,9) com predomínio de

formas subangulosas.

As dimensões das pelotas (diâmetros máximos e mínimos) (Tabela 7), indicam que os

pelotas de Comitermes assim como os de Syntermes apresentam similaridades entre as pelotas

produzidas no campo e no laboratório, apresentando variação entre 0,3 a 1,4mm para

Cornitermes e entre 0,9 a 2,8mm para Syntermes considerando-se respectivamente os menores e

maiores valores do diâmetro médio das pelotas.

Tabela 7: Medidas dos diâmetros médios máximos (eixo A) e mínimos (eixo C) das pelotas de
cupins de campo e de laboratório.

Amostra
Diâmetro médio

mímimo
lmm'l

Diâmetro médio
máximo

lmmì
Pelotas de Cornitermes produzidas no
câmoo

0,8610,20 1,14_{,25

Pelotas de Cornitermes produzidas no
laboratório com amostras de Latossolo
desaqreqado

0,601{,18 0.9710.19

Pelotas de Comitermes produzidas no
laboratório com amostras de Latossolo
nenei ra ¡lo

o,78!{,21 t,l4x{,24

Pelotas de Comitermes produzidas no
laboratório com amostras de areila cinza

0,49!n,9 0,8410,19

Pelotas de Svntermes produzidas no campo 1.26+{34 2.35rf.48
Pelotas de Syntermes produzidas no
laboratório com amostras de
Latossolo neneirado

\27!4,27 2,12+1,40



Figura 49: (Lupa binocular, Iuz incidente) (A) pelotas coalescentes do campo produzidas pof

Cãrniterrnes 
' 
(B) imagem anterior sob luz transmitida (C) pelotas de Comitermes produzidas no

laboratório cÀ'LatoJsolo peneirado, predomina tipo com subestn¡tura (D) imagem anterior sob luz

transmitida, onde observa-ie distribuiøo das particulas menores que compõem a subestrutura @)

p.lotu. ¿" ôomitermes produzidas no íaboratorio com latossolo desagregado (F) imagem anterior sob

iu, t arrsmitida (G) pel,otas de Syntermes produzidas no laboratório com latossolo peneirado (fI)

imagem anterior sob luz transmitida.
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A relação entre a razão morfométrica BIA e ClB (tabela B, figura 50) para as pelotas

confirma o predominio de forma esferoidal para os microagregados analisados.

A caracterização morfoscópica das pelotas apresenta forte variação no arredondamento

com índice variando de 0,1 (anguloso) a 0,9 (anedondado) para as pelotas produzidas por

comitermes e syntermes, no campo e no laboratório (figura 5l). A esfericidade (figura 52)

ocone mais homogênea entre 0,5 (subanguloso) a Q9 (anedondado).

Tabela 8: Razão morfométrica B/A e ClB pua os microagregados.

Pelofas

Raz ão morfométrica dos eixos

BlA ctB
Pelotas de Comitermes produzidas no camDo 0_80+0.14 0.77+{.13
Pelotas de Comitermes produzidas no
laboratório com amostras de Latossolo
desasresado

0,70f0,19 0,83+0.14

Pelotas de Comitermes produzidas no
laboratório com amostras de Latossolo
peneirado

0,75r0.14 0,7410,18

Pelotas de Cornitermes produzidas no
laboratório com amostras de arsila cinza

0,7gfr,16 0,79ú,14

Pelotas de Syntermes produzid¿s no campo 0.89+0.14 0.85r0.12
Pelotas de Syntermes produzidas no
laboratório com amostras de Latossolo
peneirado

0,74r{,13 0,83+0,14

Observação item 4.2.5



pelotas de Com¡temes produzidas no

'I,0

0,8

{ 0'6
fll

0,4

0,0

0,0 o,2

pelotas de Corniternes produzidas no
laboratório com amostras de arsjla cinza

pelotas de Syntermes produzjdas no campo

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

c/B

pefotas de CornltEñÞs produzldas rþ hboratórb
comarfÞslras de Latosoolo pene¡rado

pelotas de CornlterrÊs prod(Eldas ño hboratório
com aÍþstras de Latogsolo desagregado

pelota6 de Syntermes produzidas no
laboratór¡o com aÍþstras de Latossolo

peneifado

0,0 0,2 0,4 0,6
ctB

0,8 1,0

Figura 50: Morfometria ilustrada pelas razões B/A e C/B das pelotas produzidas no
campo e no laboratório.
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p€lolå! de Comit€mes produzid¡s no laborâtóno

c¡m amostræ de tåtossolo dðågr€g¡do

0.1,0.29 0.3,0.49 0.5-0.69 0.7-0.89 0.90-1.0

pÊlol¿e de Comilerm€n prEduznb! ß låbofatório
com amostræ d6 klo3solo p.Ðd¡¿do

0,1-0,29 0,3-0,49 0,5-0,69 0,7-0.&9 0,90-1,0
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laboratório comaÍþstres de Illossolo
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0,1-0.29 0.3-0,49 0,5-0,69 0.7-0.89 0.90-1.0
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pehÂs de S)îtefmes FodÌ¿idås no c{qo

0,14,29 0,34,49 0,54,69 07,0,89 0,9Gt,0

Figura 51: Curvas cumulativas da distribuição do arredondamento das pelotas dos cupins do
laboratório e do campo.

pclotüs de Comitermcs produzll¡.s no
lsbor¡tório com &nostr¡s de egl¡ oinza
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pelot¡s de syntermes produzidas no ooorpo
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0,1-0,29 0,3-0,49 0,5-0,69 0,7.0,89 0,90-1,0

pelotas de Cornitermes produzidas no

lsbomtório oom s¡nostras de argils ci¡z¿

0.1-0,29 0.3-0,49 0,5-0,69 0,7-0,89 0,90-1,0

pelolÂs de Syntemes produzidãs no

laboralório com amostr¿s de l-åtossolo
p en eirado

â-

6
e

Figura 52: Curvas cumulativas da disffibuição da esfericidade das pelotas dos cupins do
laboratório e do campo.
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5.16 Resistência àr desagregação das pelotas

Realizou-se ensaio de resistênoia à desagregação das pelotas produzidas pelos cupins

seguindo metodologia (item 4.2.5) aplicada para os microagregados do Latossolo. Os resultados

mostram que sob saturação sem imersão, as pelotas desagregam-se. Imersas em água ou em

solução alcalin4 as pelotas apresentam baixa estabilidade desagregando-se completamente. Os

resultados das pelotas de cupins são muito semelhantes ao obtidos para os microagregados do

Latossolo, porém, nas pelotas de cupins a hidratação e a desagregação são instantâneas, enquanto

para os microagregados do Latossolo ocorreu frequentemente uma fragmentação angulosa prévia

e depois uma desagregação acompanhada de uma separação do plasma e do esqueleto. Este fato

está sendo interpretado como resultado de baixa compactação durante a produção das pelotas

pelos cupins, que pode estar refletindo em parte, hábitos de estresse dos cupins, tanto no campo,

como no laboratório, ou mesmo estar relacionado as pelotas naturalmente pouco compactadas,

produzidas "na urgência" de reparo da superficie dos canais.

Tabela 9: Ensaios de resistência à desagregação das pelotas de cupins de campo e laboratório
em diferentes condições hídricas.

Pelotas
Trâfåmento

T¡po de
desagregação *

Saturaç¡¡o
por

capilaridade

Imersão
em H2O

Imersão
em

solução
NaOH
n lN

Pelotas de Comitermes produzidas no o )o( )o( (1), (2)

Pelotas de Comitermes produzidås no
lâboratório com amostrâs de Latossolo

o X )o( (l), (2)

Pelotas de Comitermes produzidas no
laboratório com amostrâs de Latossolo

X x )o( (l), (2)

Pelotâs de Comitermes produãdas no
lâborâtório com âmostr¿s de arsila cinzâ

o x xx (t), (2)

Pelotas de S)'ntermes produzidâs no o X XX (l). (2)

Pelotas de Syntermes produzidas
no laboratório com amostras de

Latossolo Deneirado

o X XX (l), (2)

Desagregação: (o) ausente (x) presente (n<) muito freqüente. Tipo de desagregação (l)
dispersão plasma-esqueleto, (2) quebra angulosa.
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5.17 Distribuição do tamanho das pelotas (experimentação por granulometria a laser)

As pelotas das duas espéoies de cupins e produzidas no campo apresentam uma

distribuição espeoífìc4 com diâmetro modal em torno de 20¡rm. Para Syntermes, as pelotas estão

distribuídas entre Z e70pm de diâmetro, enquanto para Comitermes as pelotas estão distribuídas

entre 2 e 200¡rm de diâmetro, adquiridos oom granulômetro a laser e corn mic¡oscópio (figura

53), diferem sensivelmente entre si, o que pode ser interpretado como decorrência da baixa

estabilidade das pelotas em água. As pelotas desfazem-se durante a análise por gtanulometria a

laser. Apesar das aná,lises serem preliminares é possível cöncluir que a distribuição

granulométrica das pelotas é bem específica e bem distinta daquelas apresentadas na figura 33

para os microagregados do Latossolo. Análises complementares poderão trazer contribui$o

sobre o comportamento granulométrico específico das pelotas de diferentes espécies.
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Diâmetro das partículas (¡rm)

Figura 53: Distribuição do tamanho das pelotas produzidas no campo (A) Cornitermes (B)

Syntermes por granulometria à laser.
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5,18 Caracterizâção química das pelotas

A análise qulmica do solo utilizado no laboratório cofiespondeu aos resultados do

Latossolo de Iracemápolis, na proñrndidade 100-l20cm (tabela 3) e o carbono e o nitrogênio das

pelotas (figura 54) foram analisados nas pelotas produzidas por Cornitermes no laboratório com

amostras de Latossolo desagregado (Tl), Latossolo peneirado (T2). As pelotas produzidas com

argila cinza foram analisadas na amostra antes da atividade dos cupins (T3), na amostra bruta (

sem separação de frações) e nas frações argila, silte e areia. Conclui-se que a relação CÆ.{ das

pelotas fabricadas no laboratório com as amostras do Latossolo, (desagregado e peneirado) é

superior a relação CAtr da profundidade 0-35cm do perfil do Latossolo do perfil. No caso da

ugila cinza, a amostra antes da atividade dos cupins e nas pelotas sem separação apresentou

relação C/N muito próxim4 concentrando-se na fração argila da amostra.

pelotas produadas com Latossolo desagregado (Il
pelotas produzidas com Latoss olo peneirado (I2)

amosFa da argila ctrøa (AC)

pelotas produzidas com argila cinza (I3)

&açäo srlte das pelotas produzidas com xglla ctnza

fraçäo argila das pelotas produzidas com ugþ cìnza

fração areia das pelotâs produzidas com argla cinza

Figura 54: Razão C/1.{ para as pelotas de Cornitermes produzidas no laboratório.

5.19 Caracterizâção mineralógica das pelotas

Na figura 55 estão apresentados os difratogramas da fração argila extraída das pelotas

produzidas por cupins (Comitermes) no laboratório, utilizando amostras de Latossolo

desagregado (amostra Tl), de Latossolo peneirado (amostra T2) e de argila cinza. A fração argila

extraída das pelotas não foi defem¡ ginizada e na composição de ambas aparece caolinita,

quartzo, gibbsita e hematita.
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Para as pelotas fabricadas com amostras de argila cinza foi ouacteizada a composição da

amostra antes da atividade dos cupins e sob as pelotas a composição mineralógica não

apresentou variação antes e depois de ser submetida a atividade de cupins.

Qz*-i*j-5
li

Qz Pelotas de argila c¡nza

Qz

- ^,.jt,.-\. 
, I ^Arg¡laj"fi'll -."

?
n ,otrÎ'nî4" , ll Areia

'10 20 30 40 50 60

20 Cu Kø

Figura 55: Difratogramas de raio X das pelotas de Cornitermes produzidas no laboratório
com amostras de Latossolo, na fração total sem defemrginização. (Tl) pelotas fabricadas com
amostras de Latossolo desagregado (T2) ) pelotas fabricadas com amostras de Latossolo
peneirado. Ca : caolinita; Gb=gibbsita; Qz= quartzo; Hm= hematita.



6 DISCUSSÃO F'INAL

Sobre o perfìl e os microagregados do Latossolo de kacemápolis

Do ponto de vista geoquÍmico, o Latossolo estudado apresenta-se em avançado estágio de
pedogênesq enquadrando o desenvolvimento deste solo no domínio geoquímico da hidrólise
parcial ou monossialitização (Melfi & pedro, l97g) que, atuando sobre as rochas básicas,

promove a réqida alteração dos seus minerais.

Na area estudada, a cobertura vegetal de um bosque atua como refugio da fauna,
principalmente de formigas e cupins. A observação macroscópica em campo e análise em lupa
das feições biológicas remanescentes, confirmaram a intensa pedoturbação biológica sobre o
perfil, principalmente entre O a l20cm de proñrndidade.

As observações micromorfológicas revelam a existência de um processo de

desestruturação de microagregados a paxtir de fi.lndo matricial denso porfìrico e também a

existência de coalescência de microagregados formando assembléia do tipo aglutínic a, marcada
por forte porosidade interconectada.

Em toda a extensão do perfil são encontrados microagregados, com maior
desenvolvimento e homogeneidade entre B0 a 200cm de profundidade,

Os microagregados analisados apresentam-se predominantemente na forma esferoidal, com
razão morfométrica entre os eixos B/A e c/B entre 0,7 e 0,g e contomo variando de subanguloso
(0,5) a subarredondado (0,7).

o diâmetro predominante para todo o perfil foi entre 150 a 1000¡rm, distribuído em

diâmetro >lmm (média de 24%o entre 0-35cm) e diâmetro <0,053mm (média de ll,5%o entre 80-
200cm).

Quanto aos tipos morfológicos, encontra-se dois tipos principais de microagregados sendo

um tipo composto (com subestrutura de diâmetro médio de 100¡rm) que predomina na classe>

lmm, e um tipo maciço (sem subestrutura) que ocorre em todas as classes.

As análises em MEV permitem visualizar que a junção entre os microagregados menores
que formam o tipo compostos é feita por plasma argiloso caolinítico.

As análises de estabilidade hídrica, demonstram que os microagregados do tipo com
subestrutura é pouco estável quando saturado em âgua, desagregando-se nas subestruturas
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formadoras, enquanto o tipo maciço apresenta-se com boa estabilidade em âgt4 mas ambos

desagregam-se totalmente em solução alcalina.

Sobre a pelotas dos cupins

As pelotas dos cupins produzidas em campo e no laboratório para dois gêneros de cupins

apresentam-se predominantemente na forma esferoidal, com índice BlA e clB entre 0,7 a 0,g,

com arredondamento entre anguloso (0,1) a bem anedondado (0,9) dominando no entanto

contorno subanguloso (0,5) a subarredondado (0,7).

O diâmetro das pelotas é específico para a espécie produtora, associado ao tamanho dos

cupins, e observa-se uma simila¡idade ente o diâmetro das pelotas produzidas no campo e no

laboratório. Para comitermes varia entre 800 a 1400¡rm (diâmetro máximo) e para syntermes

entre 2200pm (diâmetro máximo).

semelhantemente aos microagregados do Latossolo, observa-se dois tipos de pelotas

produzidas pelas duas espécies. o tipo composto com subestrutur4 é produzido no campo e com

amostras de solo peneirado (a 100¡rm) no laboratório e o tipo maciço (sem subestrutura) é

produzido no campo e no laboratório.com amostras de solos testada (solos desagregado e argila

cirua).

A análise micromorfológica permite observar quq internamente, as pelotas apresentam

arranjo porfirico, com triagem granulométrica aparente do esqueleto e formam arranjos

coalescentes com forte porosidade interconectada.

A¡álises em MEV revelam diversas marcas ou impressões na superficie das pelotas que

servem como impressões digitais da ação dos cupins. Estas marcas são visíveis nas pelotas

produzidas em laboratório com amostras de solo muito argilosa (Latossolo desagregado e argila

cirlza, prodvzidos por comitermes). Nas pelotas de campo e na parede dos canais também

obserya-se estas marcas , porém em menor abundância.

Os ensaios de estabilidade mostram que as pelotas são pouco estáveis quando imersas em

água, o que pode estar relacionado a pouoa compactação destas durante sua produção pelos

operários, o que pode estar ligado a aspectos comportamentais de estresse no campo e

principalmente no laboratório. um aspecto a ser considerado é que, naturalmente em uma

colônia, diferentes tipos de pelotas são produzidas para usos específico na construção e de

acordo com a disponibilidade de materiais para construção (Noirot, 1970; Eschenbrenner, l9g6).
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Sobre a metodologia utilizada O peneiramento a seco permitiu avaliar a distribuição de

diferentes classes de microagregados presentes no solo.

As análises químicas e mineralógicas de caratenzação efetuadas no perfil do solo

þeneirado a 2mm), representa indiretamente a composição dos microagregados.

os resultados de c/lt{ e da mineralogia para os microagregados do solo e as pelotas

apresentam-se similares.

As análises por granulometri a a laser indica tamanhos específicos para os microagregados

do Latossolo e as pelotas, podendo ser uma interessante ferramenta para a diferenciação entre

estes materiais nos solos.

As análises em microscopia de varredura da superficie das pelotas indica que a presença de

marcas impressas na superficie das pelotas e na parede dos canais podem auxiliam de forma

especifica na determinação de microagregados produzidos por cupins

As análises de estabilidade em â,gua indica a existência de características fisicas entre os

microagregados do solo e pelotas dos cupins.

Os trabalhos com os cupins no laboratório possibilitaram observar diferentes aspectos da 
l

atividade dos cupins de diferentes espécies e tipos de solo.
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7 CONCLUSÕES

É dincl mensurar a contribuição efetiva dos cupins na formação de microagregados. No

entanto, o estudo realizado permite afirmar que a fauna, de cupins e formigas principalmente,

contribui significativamente para a pedoturbação e homogenização do Latossolo de kacemápolis

pelo menos até a profundidade de 120cm.

Microagregados dos tþos composto (com subestrutura) e maciço (sem subestrutura) são

encontrados tanto no Latossolo como produzidos pelos oupins no campo e no laboratório,

apresentando fortes semelhanças morfológica, de dimensão e do arranjo interno.

Uma gênese complexa é o melhor termo para definir a microagregação do Latossolo, uma

vez que os microagregados descritos refletem diferentes processos de agregação e desagregação

de partículas, associados a processos biológicos, geoquímicos e estruturais.

A ocorrência de desestruturação do fundo porfirico denso entre 0 e 120cm, com formação

de microagregados, é um importante mecanismo de arranjo estrutural do solo e os fatores que

provocam estas transformações são complexos, podendo ser de natureza pedoclimática subatual

(Miklos, 1992) ou mesmo resultados de práticas agrícolas mecanizadas (Curmi et al., 1994).

Ao contrário da desestruturação dos microagregados, porções com microagregados

coalescentes com forte porosidade interconectada, encontradas no Latossolo, refletem processos

de adensamento de material microagregado, resultando em um ciclo de desestruturação-

adensamento de microagregados.

Os ensaios realizados no laboratório (atividade de produção de pelotas em tenário)

forneceram informações importantes para a compreensão da gênese das pelotas. A atividade

construtora dos cupins, imprimem marcas na superficie das pelotas que podem servir como

impressão digital na diferenciação entre pelotas e microagregados,

AIém da participação efetiva na fabricagão de microagregados, na escala da paisagem, é

notável a contribuição dos cupins para a própria evolução destes "solos de superficie antigas". O

remonte remonte vertical ascendente de matéria mineral (argila) intensifìca os processos

pedogenéticos de adição vertical e homogenização.

A atividade dos cupins ao longo do tempo geológico, pode resultar ern modificações na

escala continental, sob condições geológicas e climáticas favoráveis. No entanto, os processos

geoquímicos e estruturais atuam de maneira importante na formação de microagregados no

Latossolo.
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