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MESOFAUNA DO SOLO EM ECOSSISTEMAS DE FLORESTA PRIMARIA
E DE CULTIVOS DE SERINGUEIRA E DE CACAUEIRO NO

MUNICTplO DE CAPIT~O POÇO, PARA

L ld n' T' • 1aoro .0 rito elxelra
c A. d ~. S'l 1~ntonlO e !'rlto I va
Raimundo Parente de 01 iveir?2

Os animais do solo desempenham funç~es importantes em ecossistemi'ls,
principalmente nas fases iniciais do processo de decomposição da matéria orgânJ..
ca (liteira), aumentando a superfTcie de conteto dispcnTvel ~ ação de bact~rias
e fungos.

Por ocasião do preparo das áreas para a implantaç~o de culturas, a me
sofauna do solo é drasticamente afetada quando da queimada de grande parte d?
fitomassa. Por outro lado , o material que não é quelrnado, como os grandes t ron
cos, serve de refGgio tempor~rio p~ra a fauna do solo.

Com o objetivo de se avaliar as alterRç~es d2 mesofRuna do solo quando
rla derrubada e queimada dA floresta prim~ria e implantaç~o de cu1turRS perenes,
foi instalado um ensaio no Campo Exoe r Irnenta l do Centro de re:'squisr;>t\groflcre~
tal da Amazônia Orip.ntal - CPATU1 em C~pitão Poço? Par~9 compreendendo uma ~rea
d~ floresta prim~ria e tr~s ~reas cultivadas com quetorze anos de id~dp, sendo
uma com cacaueiro no sistema tradicional, outra com seringueira em monocultivo
e ~ terceira com seringueira p.m cons6rcio com c~caueiro, pertencentes ao proj~
to de pesquisa Sistemas de Produção com Pl<'lntasPerenes em Cons or c lo (CPATU I).

Pdra a avaliação da mesofauna foram colet~das amostras de solo mnis li
teira, totalizando quinze amostras em c~da parcela experiment~l. Est~s amostr~s
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foram col~tadas ~m pontos distanciados de 5m dispostos em zis-zag e utilizAnrlo-
-se uma sonda met~lica de 12,56cm2, introduzida no solos at~ Sem de profunrlida
d8. As coletas foram realizadas em janeiro, abril p julho de lQS1.

Cadn amostr~ foi acondjcionad~ 8n1 SACO de pl2stico etiquetado e enC2mi
nhado ao Laborat6rio de Entomologi~ do CrATl). A f2una foi extr~fda pelo m;todo
d~ ?erlese-Tulgreen. Foi usad2 soluç~o aquosa de formol ? 1%. como lIquido re
ceptor. As ~mostras foram dpix2das no extrator durante Q~ horas. ~p6s a extra
ç~o, os animais foram acondicionados em recipient~ contendo ~lcool a 70% e. fi
nalmente, separados em grupos E' contados com o 8uxfli0 dI.? lupa com aumento de

dez vezes.

A densidade de ~nimais foi c01culada utilizando-se os ~nimais encontrR
dos em cada amostra. ccns lde rando a 0rea de 17,56cm2 ", extrapolôrido"se par>

Em cada ~re~, por ocasi~o d~ colet~ das amostras. fnram mcnsuradas as
t~mperaturas e AS umid?d~s do solo, at~ Scm, e d~ liteir? nos quatro ?mbientes
':;studados ,

N~ Tabela 1, constam os dados de t8mper~tura e de umid~de. referent~ a
solo e a liteira, ~l~m ~A pspessura da liteira nos embientes de floresta Drim~
rio, cacaueiro tradicional. se r inque lre com ce ceue lro <:>. se r lnque lra em monocul
tivo.

TARELA 1. M~dias de temperatur2 e de umidade do solo (O-5cm) e dA liteira e es
pessura da liteira r2ferentes a j~neiro. ~bril e julho d8 1a91.

Sistema
Tem~eratura (oC) Umidade (Z) Espessura

d,q

Solo Liteira $010 Ll te l r e 1ite ira
(em)

23,1 2.2,8 25,3 70,0 3,5
?J+,O 23;6 2.0, 1 6G,4 I} , ()

23,8 23, !~ 21 , O 511, 1 4,0
~6,3 ~5,4 22.8 Sl,O 1.7

Floreste primária
Cacaueiro tradicion~l
Seringueir~ com cacaueiro
Seringueira em monocultivo

Os grupos de animais rio solo presentes nesses quatro ambientes sao mos
trados n2 Tabel~ 2. Observ~-se que o maior n~mero ~e grupos f~un'sticos ocorre
na floresta prim~ri2 com ?1 grupos de en Ima ls ,
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ro tradicional, seringueira com c~caueiro e seringueir~ em monocultivo. Obser
va-se que o número de animais foi maior n~ floresta, vindo ~ seguir o sistema
cacaueiro tradicional. O grupo ACAro ap~rece, em m~ior número por m2, nos qua
tro sistemas estudados, represent~ndo m~is de 70% da fauna tot~l, s8Quido do
grupo Colembolà, com aproximadamente 14% do fauna total.

TAPELA 3. Densidade m~dia de Acaro, Colembol~, outros Animais total d? mesofau
na por m2, em sistemas de floresta prim~ri2, c~çaueiro tradicional,
se r lnque lre com cecaue lro e se rinque lrs em monocu i t lvo ,

Grupos f8unTs:icos Tot",l de
"'nimélisSistemi'\

,1lc,'1ro Coiembola Outros
i'lnimeis

82.173 1!.~.1~54 1(1.7C)7

78.934 14.600 12.608
54.541 11. 090 7.300
48.437 10.L171 h.691~

Floresta primária 107.424
C~caueiro tradicional 106.142
Seringueira com cacaueiro 72.931
SEringueira em monocultivo 63.602

Os autores agradecem ao laboratorista Reginaldo Nascimento de Nedeiros, pelos serviços
de separação cos grupos faunIsticos no laboratório.
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