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RESUMO 
 

A construção de usinas hidrelétricas, além de gerar graves impactos sobre a rede hídrica, 

também promove a degradação do seu entorno. Dentre os diversos indicadores ambientais que 

vêm sendo aplicados para se monitorar e avaliar o sucesso de projetos de restauração, um dos 

que apresenta grande potencial, mas ainda é pouco utilizado é a macrofauna do solo. Esses 

animais desempenham importantes funções ecossistêmicas e sua ocorrência depende de 

algumas das características do solo, do clima e da vegetação. Neste estudo buscou-se avaliar 

tanto a capacidade de conservação da macrofauna em três tratamentos (área controle degradada, 

área degradada com transposição de topsoil e área de referência com vegetação nativa), através 

de seus atributos ecológicos, quanto a correlação desses atributos com parâmetros físicos e 

químicos do solo, ao longo de 14 meses. Esperava-se que a riqueza de morfoespécies, de grupo 

funcional e biomassa da macrofauna fosse maior no topsoil que no controle, que as 

comunidades do topsoil e da área de referência apresentassem a maior similaridade e 

proporções de grupos funcionais mais parecidas ao longo do tempo e que mudanças positivas 

nos atributos da macrofauna estivessem correlacionadas a mudanças positivas em parâmetros 

do solo. A biomassa da macrofauna e a riqueza de grupos funcionais foram equivalentes no 

controle e no topsoil. Apesar de não haver variações estatísticas, foi possível observar maiores 

valores de riqueza de macrofauna no topsoil, quando comparado ao controle, em alguns meses. 

As comunidades de macrofauna no controle e no topsoil apresentaram maior similaridade entre 

si, enquanto a da área de referência apresentou a maior dissimilaridade com os demais 

tratamentos. Foram encontradas correlações negativas entre as diferenças da riqueza da 

macrofauna e a compactação do solo e entre as biomassas de bioturbadores e detritívoros e o 

teor de matéria orgânica.  

 

Palavras-chaves: Macrofauna, topsoil, restauração, funções ecossistêmicas. 
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ABSTRACT 
 

The construction of hydroelectric plants, in addition to generating serious impacts on the water 

network, also promotes the degradation of its surroundings. Among the various environmental 

indicators that have been applied to monitor and evaluate the success of restoration projects, 

one with great potential, but rarely used, is the soil macrofauna. These animals play important 

ecosystem functions and their occurrence depends on some characteristics of the soil, climate 

and vegetation. In this study we sought to evaluate both the conservation capacity of 

macrofauna in three treatments (degraded control area, degraded area with topsoil transposition 

and reference area with native vegetation), through their ecological attributes, and the 

correlation of these attributes with soil physical and chemical parameters over 14 months. It 

was expected that the richness of morphospecies, functional group and macrofauna biomass 

would be greater in the topsoil than in the control, that the communities of the topsoil and the 

reference area would present the greatest similarity between themselves and similar proportions 

of functional groups over time and that positive changes in macrofauna attributes would be 

correlated with positive changes in soil parameters. The macrofauna biomass and the richness 

of functional groups were equivalent in the control and in the topsoil. Although there are no 

statistical variations, it was possible to observe higher values of macrofauna richness in the 

topsoil, when compared to the control, in some months. The macrofauna communities in the 

control and in the topsoil showed greater similarity to each other, while the reference area 

showed the greatest dissimilarity within other treatments. Negative correlations were found 

between differences in macrofauna richness and soil compaction and between biomasses of 

bioturbators and detritivores and the content of organic matter.  

Key words: Macrofauna, topsoil, restoration, ecosystem functions.  
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INTRODUÇÃO 

Atividades humanas têm promovido a degradação de ecossistemas no mundo inteiro 

(Butchart et al, 2010), levando a uma crescente perda de biodiversidade (Ceballos et al., 2015). 

Como consequência, ocorrem alterações em importantes processos ecossistêmicos (Cardinale 

et al., 2011), que podem interferir na produtividade e na capacidade de regeneração de 

ecossistemas (Wardle, 2011). Um ecossistema degradado é aquele que após distúrbios intensos 

sofre uma redução na sua resiliência e sua recuperação pode não ocorrer sem uma intervenção 

antrópica (Sánchez, 2015). Neste caso, uma ação corretiva é necessária para restabelecer os 

processos ecológicos naturais (Sánchez, 2015).  

A restauração ecológica representa um desafio, na medida em que busca gerar um 

estágio de sucessão em que os processos e, consequentemente, os fluxos de matéria e energia, 

se tornem o mais parecido possível com os de ecossistemas em equilíbrio (Reis et al., 2003). A 

maioria dos estudos e esforços de restauração ecológica no Brasil é direcionada às florestas 

tropicais (Overbeck et al., 2013; Palma & Laurance, 2015). Em outros ecossistemas, como o 

Cerrado, os trabalhos realizados para se entender os mecanismos geradores de uma sucessão 

ecológica são em número muito menor (Pilon & Durigan, 2013). 

O Bioma Cerrado representa 24% do território nacional e é o segundo maior bioma 

brasileiro, atrás apenas do Bioma Amazônia, que ocupa cerca de 49% do território brasileiro 

(IBGE, 2004). O Cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo (IBGE, 2004) e 

contribui com cerca de 5% da diversidade de fauna e flora do globo (Andrade et al., 2002; 

Vasconcelos, 2012). A biodiversidade do Cerrado apresenta um número representativo de 

endemismos tanto para fauna quanto a flora (Machado et al., 2004), sendo considerado um dos 

hotspots mundiais para a conservação da biodiversidade (Myers et al., 2000). O desmatamento 

desenfreado tem gerado uma perda anual de 2,2 milhões de hectares de áreas nativas e estima-
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se que o bioma pode ser totalmente destruído até o ano de 2030 (Brannstrom et al., 2008; 

Machado et al., 2004). Dentre os propósitos da intensidade desse desmatamento encontram-se 

o avanço da agricultura, da agropecuária e de construções antrópicas como rodovias, cidades 

(Costa et al., 2019), minerações (Neri et al., 2011) e usinas hidrelétricas (Gomes et al., 2014). 

Cerca de 65% da energia elétrica no Brasil é produzida por hidrelétricas, totalizando 1.266 

empreendimentos desse tipo (ANEEL, 2017), com impactos ambientais relacionados à sua 

implementação (Ledec & Quintero, 2003). Durante a construção de hidrelétricas, muitas vezes 

são criadas as chamadas áreas de empréstimo, locais de onde se retiram pedras e/ou solo a fim 

de completar os volumes necessários para terraplanagens e a construção de fundações da 

barragem (Alves et al., 2012; Alves & Souza, 2008; Fonseca et al., 2003). Essa atividade pode 

promover a alteração das condições ambientais naturais como, por exemplo, a modificação da 

paisagem e topografia, supressão da vegetação (Alves & Souza, 2008), além compactar e expor 

o horizonte C do solo, promovendo uma redução da matéria orgânica, da disponibilidade de 

nutrientes e do banco de sementes (Ferreira et al., 2007). Como consequência, grande parte dos 

processos sucessionais fundamentais para sustentar o ecossistema são reduzidos ou, até mesmo, 

interrompidos (Field et al., 2015; Adhikari & Hartemink, 2016) 

O solo atua como um forte regulador de um ecossistema, abrigando grande porção da 

biodiversidade existente na Terra (Barrios, 2007). Os organismos do solo, juntamente com o 

solo, contribuem para as quatro categorias de serviços ecossistêmicos (Barrios, 2007), 

fornecendo bens (como alimentos, combustíveis e água fresca), sustentando a vida no planeta 

(como formação de solo, ciclagem de nutrientes e polinização), regulando processos 

ecossistêmicos (como regulação climática, controle de doenças e desintoxicação) e estando 

ligados aos serviços culturais não associados com benefícios materiais (recreação e usos 

estéticos e culturais).  
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A categoria de “organismos do solo” inclui a microflora (bactérias) e a fauna de solo. A 

fauna de solo é composta por invertebrados que vivem de forma permanente ou passam um ou 

mais ciclos de vida no solo (Aquino & Correia, 2005). Estes organismos podem ser divididos 

em três grupos: micro, meso e macrofauna (Figura 1). A microfauna reúne os invertebrados 

com menos de 100µm de diâmetro corporal, que se alimentam de microrganismos e 

desenvolvem um papel importante na regulação da matéria orgânica e, consequentemente, de 

nutrientes (Swift et al., 1979). A mesofauna, por sua vez, compreende invertebrados com 

tamanho entre 100 µm a 2 mm, que também influenciam a decomposição da matéria orgânica 

através da remoção seletiva de microorganismos (Moore et al., 1988; Visser, 1985). A 

macrofauna, finalmente, reúne invertebrados de maior diâmetro corporal, variando de 2 a 20mm 

(Aquino & Correia, 2005). Estes organismos também são chamados de engenheiros do 

ecossistema, pois escavam e transportam partículas e materiais orgânicos, alterando 

significativamente sua estrutura (Lavelle, 1997). A macrofauna pode (dependendo da forma 

como a colonização ocorre, da taxa de sobrevivência e da capacidade de se manter abundante) 

ajudar a recompor algumas das propriedades do solo e, desta forma, contribuir para devolver 

parte de suas funções ecossistêmicas, em áreas em processo de restauração ambiental (Topp et 

al., 2001).  
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Figura 1: Classificação dos organismos do solo com base no comprimento corporal (Extraído 

ou adaptado de Swift et al., 1979). 

A correlação entre a macrofauna e parâmetros físicos e químicos do solo vem sendo 

amplamente demonstrada, como a fauna de solo estando ligada a fertilidade de solos tropicais 

(Lavelle et al., 1994) e a macrofauna contribuindo para estrutura física do solo em savanas 

(Morales-Márquez et al., 2018). Estudos mostram que estruturas físicas do solo podem ser 

alteradas drasticamente quando a comunidade da fauna de solo sofre algum tipo de distúrbio 

(Barros et al., 2001; Blanchart et al., 1997). Além disso, muitos trabalhos têm enfatizado os 

efeitos da macrofauna e de seus diversos grupos funcionais nas propriedades do solo e sua 

influência sobre a vida de outros organismos, incluindo microorganismos e plantas (Jouquet et 

al., 2006; Lavelle & Spain, 2001; Silva et al., 2006). 

Se, por um lado, a macrofauna é importante para diversas funções ecossistêmicas, por 

outro lado, sua distribuição é influenciada pelo solo (Moura et al., 2015; Vasconcellos et al., 

2013), pela vegetação (Ettema and Wardle, 2002)  e pelo clima (Azerefegne et al., 2001; Tauber 

et al., 1986; Wolda, 1988). Variações climáticas podem influenciar as populações de insetos de 
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maneira direta ou através da disponibilidade de recursos (Azerefegne et al., 2001; Wolda, 

1988). Algumas espécies utilizam variações climáticas para controlar os seus ciclos de vida 

(Tauber et al., 1986; Wolda, 1989). Outras espécies se alimentam de plantas ou utilizam-nas 

como habitats e respondem ao crescimento da cobertura vegetal, que é geralmente é limitado 

pelo regime de chuvas (Valtonen et al., 2013; Wolda, 1988).  

De forma geral, o tamanho, qualidade e heterogeneidade de habitats são fatores 

importantes para manutenção da diversidade dos invertebrados do solo (Dobson et al., 2006; 

Vanbergen et al., 2007). Habitats mais heterogêneos apresentam variação na estrutura e 

diversidade da vegetação (A.J. Vanbergen et al., 2007). A simplificação de habitats diminui a 

diversidade da cobertura vegetal e da serapilheira no solo, reduzindo a quantidade de recursos  

e dificultando a coexistência de diferentes espécies de invertebrados do solo (Hansen, 2000; 

Ettema & Wardle, 2002; De Deyn et al., 2004; Bardgett et al., 2005), reduzindo ou perdendo 

funções ecossistemas que eram desempenhadas por elas (Isaacs et al., 2009).  

Já quando são consideradas as características físicas e químicas do solos, sabe-se que 

solos mais compactados com menores concentrações de matéria orgânica e nutrientes 

apresentam menor diversidade da macrofauna (Brown et al., 2004; Domínguez et al., 2010; 

Vasconcellos et al., 2013). A baixa porosidade reduz a quantidade de água e oxigênio 

disponível no solo, que limita a presença da macrofauna (Primavesi, 2002). A maioria da fauna 

edáfica, por ser muito suscetível ao ressecamento, é afetada negativamente pela presença de luz 

intensa e não sobrevive em áreas de solo compactado, desnudo e com altas temperaturas 

(Primavesi, 2002).  

Quando um ecossistema terrestre é alterado por atividades humanas, ocorrem mudanças 

significativas no solo e na comunidade da fauna de solo (Siqueira et al., 2014), podendo ser 

necessário algum tipo de intervenção para restaurar as características do solo e da comunidade 
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a ele associado. Dentre as diversas intervenções que vêm sendo testadas, a transposição de 

topsoil, camada superficial do solo, é uma técnica que tem demostrado grande potencial, já que, 

em geral, é de baixo custo e de simples realização (Ferreira et al., 2015). A transposição de 

topsoil pode melhorar as condições biológicas, químicas e físicas do ecossistema a ser 

recuperado (Jasper, 2007; Tibbett, 2010), aumentando substancialmente o sucesso dos projetos 

de restauração (Ferreira & Vieira, 2017; Rokich et al., 2000; Vergílio et al., 2013). Isto porque, 

a medida em que contribui para melhorar as características do ecossistema, colabora 

significativamente para aumentar sua resiliência e a produção de serviços ambientais, tais como 

aceleração da sucessão ecológica e expressão de mecanismos de reestabelecimento natural 

ambiente (Bechara et al., 2007). De fato, o uso do topsoil traz muitas vantagens, já que este 

carrega em si, matéria orgânica, microrganismos, serapilheira, plantas inteiras, raízes, caules e 

banco de sementes (Ferreira et al., 2015), podendo ainda ser um potencial atrativo para a 

chegada da macrofauna (Moradi et al., 2018; Benetková et al., 2020). 

Através da avaliação da fauna de solo é possível determinar o grau de degradação ou de 

restauração ambiental em uma determinada área (Andersen, 1985; Biondi, 2017; Rousseau et 

al., 2013; Zhao et al., 2013). Isso se dá devido à grande diversidade deste grupo, que inclui 

diferentes espécies, sendo que muitas possuem adaptações distintas e altamente sensíveis às 

variações do ambiente (Moreira & Brusaard, 2008). A quantificação da biomassa da fauna de 

solo de uma área em um período específico, pode ser mais esclarecedora que outros parâmetros 

de comunidade, como abundância de espécies (Pavoine et al., 2013), para se entender os 

processos que provocaram ou ainda promovem mudanças em um determinado ecossistema 

(Lohbeck et al., 2015). Estudos recentes mostram que a biomassa de invertebrados em um 

ecossistema é maior do que se imaginava (Ellwood & Foster, 2004; Wardhaugh et al., 2012), 

mostrando, mais uma vez, a importância deste grupo em estudos ecológicos.  
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A diversidade funcional também tem sido um parâmetro de grande valor para a 

compreensão da capacidade reguladora da fauna edáfica em um ecossistema e para se prever as 

consequências que podem ser esperadas caso um ou mais grupos sejam reduzidos, ou até 

mesmo excluídos (Merlim, 2005). Isto porque, embora toda espécie seja um resultado único 

dentro de um processo evolutivo entre genoma e ambiente, existe um grau de redundância entre 

elas em termos de contribuição para processos ecossistêmicos (Brussaard, 1998). Ou seja, 

diferentes espécies podem exercer funções similares e isso pode fazer com que uma cumpra a 

função de outra, quando houver perda de espécies em determinada área (Brussaard, 1998). Os 

invertebrados detritívoros, por exemplo, apresentam forte influência sobre a ciclagem de 

nutrientes, pois alimentam-se tanto da comunidade de microrganismos quanto de restos 

orgânicos (plantas ou animais mortos), sendo importantes decompositores (Lavelle et al., 2006; 

Thakur et al., 2018). Os invertebrados herbívoros e predadores, por sua vez, intervém em outros 

níveis da cadeia trófica, consumindo plantas e animais e interferindo na riqueza e abundância 

destes no solo (Lavelle, 1997). Os invertebrados bioturbadores (escavadores e geófagos), 

ingerem e transportam o solo, movendo-o no perfil (Brown et al., 2015) e atuando na 

manutenção da porosidade do solo e no controle de sua absorção de água, diminuindo a sua 

susceptibilidade à erosão (Lavelle et al., 2006). As formigas da tribo Attini cultivam fungo em 

seus ninhos utilizando partes vegetais, fezes, carcaças de inseto e matéria orgânica para 

alimentá-los (Lucia, 1993), desempenhando papel significativo na fertilidade e estrutura de 

solos tropicais (Coutinho, 1984; Brener & Silva, 1995) e no estabelecimento e regeneração de 

florestas tropicais (Nepstad et al., 1996).  

Neste contexto, este trabalho foi pioneiro na investigação do uso da transposição de 

topsoil e da macrofauna para restauração de uma área de empréstimo no Cerrado. O estudo 
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buscou contribuir com um melhor entendimento do topsoil como técnica de restauração 

ecológica e das relações entre macrofauna e qualidade do solo em uma área degradada. 

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar as interações da macrofauna e 

solo em uma área de empréstimo degradada, em processo de restauração ecológica com a 

transposição de topsoil. 

 Para tal, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

• Quantificar e comparar, ao longo de 14 meses, a variação na riqueza e composição de 

morfoespécies, na biomassa e nos grupos funcionais da macrofauna associada ao solo 

em três diferentes tratamentos (área degradada, área degradada com transposição de 

topsoil e área de vegetação nativa); 

• Monitorar as características físicas e químicas dos solos dos diferentes tratamentos; 

• Comparar alterações nos atributos da macrofauna com alterações nos parâmetros do 

solo. 

HIPÓTESES 

 Este trabalho teve como base quatro hipóteses. São elas: 

1. O topsoil apresentará maiores valores de riqueza de morfoespécies, biomassa e riqueza 

de grupos funcionais da macrofauna, quando comparado ao controle (área degradada); 

2. Ao longo do tempo, a composição da comunidade de macrofauna no topsoil se tornará 

mais similar à da área de referência (mata nativa) do que a do controle (área degradada); 
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3. Ao longo do tempo, a proporção de grupos funcionais no topsoil se tornará mais similar 

a encontrada na área de referência (mata nativa) do que a encontrada no controle (área 

degradada); 

4. Mudanças positivas em atributos ecológicos da macrofauna estão correlacionadas a 

mudanças positivas nos parâmetros físicos e químicos do solo. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido em uma área degradada (aqui denominada como área do 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD) pela retirada de solo para a construção 

da barragem da Usina Hidrelétrica (UHE) de Emborcação (Figura 2). A área (220 hectares, 

18°25’49”S, 47°54’00”W) pertence ao município de Catalão – GO e está situada às margens 

do rio Paranaíba, divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás.  

 

Figura 2: Localização da área de empréstimo da UHE Emborcação, objeto deste estudo, situada 

no município de Catalão, em Goiás. Legenda: PRAD = Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (Modificado de Figueiredo, 2020). 

A UHE Emborcação opera desde janeiro de 1982, com uma área de drenagem de 29.178 

km², uma vazão média de longo tempo de 471,44 m³/s e com potência instalada de 1.192 MW 

(CEMIG, 2018). Entre 2001 a 2003, foi implementado um Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) e a área de empréstimo da UHE Emborcação passou por obras para a 

contenção dos processos erosivos, correção de solo, hidrossemeadura e plantio de 33.000 mudas 
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de indivíduos arbóreos (Pacuera, 2014). Em março de 2019, imagens aéreas do PRAD obtidas 

com um VANT (veículo aéreo não tripulado) permitiram se estimar o número de indivíduos 

arbóreos/arbustivos em aproximadamente 4.000 (Figueiredo, 2020). 

A região se encontra em zona de transição entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica, 

dois hotspots mundiais para a conservação da biodiversidade (Myers et al., 2000) e apresenta 

áreas de floresta estacional semidecidual e faixas de Cerrado stricto sensu (Mastella et al., 

2019). Todo o entorno da área de estudo apresenta matriz de monocultura de soja. O clima na 

região, conforme a classificação Köppen-Geiger, é do tipo Aw, ou seja, tropical com duas 

estações bem definidas, caracterizado por verões úmidos e invernos secos (Alvares et al., 2013). 

As temperaturas médias variam entre 18,7 e 23°C, com precipitação anual média de 

1.664,7mm/ano, sendo que nos meses de junho a agosto chove apenas uma média de 

17,5mm/mês (INMET, 2018). As taxas de insolação se encontram atreladas à taxa de 

precipitação, já que apesar dos dias serem mais curtos no inverno, a insolação diária é maior 

(com aproximadamente 250 horas/mês), em contraposição ao verão, com muitos dias chuvosos 

(com aproximadamente 170 horas/mês).  

As principais classes de solo encontradas na região são: Cambissolos Distróficos, 

Latossolos Vermelhos Distróficos e Argissolos Vermelhos Distróficos (UFV - CETEC - UFLA 

- FEAM, 2010). Devido à remoção das camadas do solo durante o processo de construção da 

UHE Emborcação, atualmente, o horizonte C e o remanescente do horizonte B encontram-se 

expostos em diversos pontos da área de estudo, que era constituída, originalmente, por 

latossolos-vermelhos distróficos, com horizonte B argiloso, de coloração avermelhada, e 

horizonte C arenoso e esbranquiçado (Figueiredo, 2020). 
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DELINEAMENTO AMOSTRAL 

Em três regiões do PRAD (módulos I, II e III), foram instaladas, ao todo,  36 parcelas 

de 1x1m (Figura 3). A seleção dos módulos levou em consideração a menor declividade (menor 

potencial para existência de erosão laminar) e maior proximidade das áreas de vegetação nativa, 

no entorno do PRAD.    

 

Figura 3: Mapa de uso e ocupação do PRAD, obtido a partir do mosaico de imagens do VANT, 

com a delimitação dos tratamentos e dos módulos (Legenda: TS = parcelas com topsoil). 

(Modificado de Figueiredo, 2020). 
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Em cada módulo foram demarcadas quatro parcelas na área de referência, onde não 

ocorreu nenhum tipo de interferência (Figura 4a). Também foram selecionadas oito parcelas na 

degradada, sendo quatro sem interferência (controle) (Figura 4b) e quatro preenchidas com 

15cm de latossolo vermelho destorronado e 10cm de topsoil (Figuras 4c). As parcelas 

experimentais que receberam latossolo vermelho destorronado e topsoil foram cercadas com 

sombrite 70% para eviar o espalhamento do material durante as chuvas. O topsoil foi retirado 

de 48 pontos da área de referência (10cm superficiais do solo com a serrapilheira - Figura 5) e 

passou por processo de homogeneização (Figura 6a) antes de sua deposição nas parcelas 

experimentais sobre o latossolo comprado (Figura 6b).  

 

Figura 4: Detalhes das parcelas de 1x1m nos diferentes tratamentos: parcelas na área de 

referência (a), parcelas na área degradada (controle) (b) e parcelas com topsoil (c). 
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Figura 5: Imagens de uma das áreas adjacentes com vegetação nativa, de onde foi retirado o 

topsoil e onde foram instaladas parte das parcelas de estudo (área de referência). 

 

 

Figura 6: Fotografias mostrando a homogeneização do topsoil (a) e a montagem das parcelas 

de topsoil (b). 
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AMOSTRAGEM DA MACROFAUNA 

As amostragens da macrofauna começaram um mês após a transposição de topsoil e foram 

realizadas em quatro momentos ao longo de 14 meses (novembro de 2018, março e agosto de 

2019 e janeiro de 2020), com o objetivo de acompanhar as mudanças nos atributos da 

macrofauna ao longo do tempo. Os invertebrados foram capturados com armadilhas de queda 

(pitfall), metodologia mais indicada para capturar fauna de solo (Hohbein & Conway, 2018), 

constituídas de recipientes plásticos de 300mL, com 8cm de diâmetro e 10cm de altura 

enterrados ao nível do solo, contendo detergente, álcool e água. Foram instaladas 2 armadilhas 

por parcela (Figura 7), totalizando 8 armadilhas por tratamento em cada módulo de 

amostragem. Em cada evento de amostragem as armadilhas permaneceram em campo por 48h.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Representação esquemática da disposição dos pitfalls nas parcelas. 

 

Os organismos capturados foram  preservados em álcool 70%, identificados até família 

ou gênero e classificados em um ou mais grupos funcionais de acordo com Briones (2014): 

Bioturbadores (organismos que movem ou se alimentam do solo), Detritívoros, Predadores e 

Cultivadores de Fungo. Todos os indivíduos foram secos em estufa a 40°C por 24h e pesados 

em balança analítica de precisão para obtenção da biomassa. Portanto, a macrofauna foi 

avaliada pela riqueza e composição de espécies, riqueza de grupos funcionais e biomassa nos 

três tratamentos (área de referência, controle e topsoil) ao longo do tempo. Os indivíduos secos 

1m 

1m 
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retornaram ao álcool e foram depositados na coleção de invertebrados do Laboratório de 

Biodiversidade da Universidade Federal de Ouro Preto. 

AMOSTRAGEM DO SOLO 

Propriedades físicas e químicas do solo foram monitoradas por Figueiredo (2020) por 

um período de 16 meses. Foram realizadas 3 campanhas para amostragem do solo nas parcelas 

experimentais, que ocorreram em novembro de 2018, agosto de 2019 e em março de 2020. 

Para avaliar as alterações nos parâmetros físicos do solo, foi feita a análise 

granulométrica (quantificação das frações areia, silte e argila) em amostras deformadas (uma 

amostra composta por parcela), totalizando 3 amostras por tratamento por campanha. O grau 

de compactação do solo foi determinado in situ com o auxílio de 2 penetrômetros, um analógico 

de mão (marca GEOTEST) e um digital (PenetroLOG da marca Falker), dependendo do grau 

de compactação do substrato. A permeabilidade do solo também foi determinada in situ através 

do uso do permeâmetro de Guelph. O teor de umidade do solo foi obtido a partir de amostras 

deformadas (uma amostra composta por parcela) que foram pesadas, aquecidas a 100ºC por 16 

horas e posteriormente pesadas novamente. Já a densidade aparente foi determinada com o uso 

de um anel volumétrico com volume aferido (ou Anel de Kopecky) e a porosidade calculada, 

após determinação da densidade real das partículas em laboratório. Todos os procedimentos 

seguiram as normas propostas pela EMBRAPA (1997). 

Para avaliar os parâmetros químicos, amostras deformadas de solo foram coletadas entre 

0 a 20 cm de profundidade (uma amostra composta por parcela). Essas amostras foram então 

secas, homogeneizadas, quarteadas e submetidas a análises em laboratório para determinação 

pH, teor de matéria orgânica, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio, Alumínio, Enxofre, Ferro, 

Maganês, Zinco e Cobre. 
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Todas as análises estatísticas foram feitas no Software R, versão 4.0.0. 

Para avaliar a variação ao longo do tempo na riqueza de morfoespécies, na biomassa e 

na riqueza de grupos funcionais da macrofauna de solo nos tratamentos, foram construídos 

Modelos Lineares Generalizados (GLMs). A riqueza de morfoespécies e de grupos funcionais, 

a biomassa total e a biomassa de cada grupo funcional foram utilizadas como variáveis respostas 

e o tratamento como variável explicativa, incluindo a interação com a época da coleta nos 

modelos. Os modelos seguiram a distribuição de erros da família quasipoisson para as riquezas 

de espécies e de grupos funcionais, pois a natureza dos dados é contagem, e a distribuição 

normal para as análises utilizando biomassa (total e de grupos funcionais) por serem dados de 

medidas contínuos (Crawley, 2013). Uma Anova, com teste F, foi feita para cada modelo criado 

retirando a interação do tratamento com o tempo quando esta não era significativa (nível de 

significância de 5%).  

O Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) foi utilizado para visualizar 

as dissimilaridades entre as comunidades de macrofauna nos tratamentos ao longo do tempo, 

considerando a presença/ausência dos invertebrados para os tratamentos em cada mês. 

Utilizamos a matriz de similaridade com base no índice de Jaccard, mais adequada para dados 

binários (Magurran, 2013).  

A Análise de Componente Principal (PCA) foi realizada para determinar se a área de 

referência, o controle e topsoil eram diferentes. Foram utilizados os parâmetros do solo entre 

os três tratamentos utilizando os eixos 1 e 2.  

Em seguida, calculou-se as diferenças de cada parâmetro do solo ao longo do tempo e 

foi utilizada a análise de variância para testar quais as diferenças que variaram 

significativamente entre os tratamentos (p<0,05). Para analisar a correlação entre os atributos 



26 

 

ecológicos e funcionais da macrofauna edáfica e os parâmetros físicos e químicos do solo, 

realizou-se o teste de correlação de Pearson, coeficiente igual ou maior que 70% (Dormann et 

al., 2013), com cada parâmetro do solo que variou significativamente nos tratamentos e as 

riquezas de espécies e de grupos funcionais, a biomassa total e a biomassa de cada grupo 

funcional da macrofauna. 
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RESULTADOS 

RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE MORFOESPÉCIES E BIOMASSA DA 

MACROFAUNA  

Foram amostrados indivíduos de 16 ordens (Tabela 3.1) e 76 famílias de invertebrados, 

pertencentes a 4 classes (Insecta, Gastropoda, Diplopoda, Arachnida – Apêndice 1).  

Tabela 1: Relação da biomassa das ordens amostradas no PRAD Emborcação, 

Catalão, GO. 

Ordens 

Biomassa 

(mg) 

Araneae 550.9 

Blattodea 17579.6 

Subordem Termitidae 7703.4 

Coleoptera 7085.8 

Dermaptera 725.7 

Diptera 119.1 

Hemiptera 259.7 

Hymenoptera 4630.56 

Ixodida NA 

Lepidoptera NA 

Mantodea 40.9 

Neuroptera 4.4 

Orthoptera 3859.2 

Pulmonata 1068.2 

Scorpiones 43.2 

Polydesmida 2705.8 

Spirobolida 741 

 

A riqueza da macrofauna variou significativamente entre os tratamentos (área de 

referência, controle e topsoil) (F=23,224; p<0,001; df= 141) e entre as épocas de coletas 

(F=67,35; p<0,001; df=138). A interação do tempo com os tratamentos também foi significativa 

(F=4,592; p<0,001; df= 132; Figura 8).  
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Figura 8: Gráfico mostrando a riqueza da macrofauna de solo do PRAD Emborcação, Catalão, 

GO, em cada tratamento ao longo dos meses amostrados. Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. 

 

A área de referência apresentou a maior riqueza da macrofauna em quase todo o período 

de estudo (média de 25,41 morfoespécies em novembro 2018, de 16,83 em março 2019 e 12,91 

em agosto 2019, por parcela experimental), exceto em janeiro de 2020, quando as riquezas nos 

três tratamentos foram estatisticamente semelhantes (média de 7,25 morfoespécies por parcela 

experimental). A riqueza da macrofauna no topsoil foi estatisticamente similar à encontrada no 

controle a partir de março de 2019 (média de 7,25 morfoespécies em março, de 15,29 em agosto 

2019 e de 7,25 em janeiro de 2020 por parcela experimental). Ao longo do tempo de estudo, a 

riqueza da macrofauna diminuiu de maneira geral em todos os tratamentos. 

As ordens com as maiores biomassas foram: Blattodea, Coleoptera e Hymenoptera, 

sendo esta última predominantemente representada pela família Formicidae. Em contrapartida, 

as menores biomassas encontradas pertencem às ordens: Lepidoptera, Ixodida e Neuroptera. A 

biomassa total de macrofauna coletada foi de 39,418 gramas. A biomassa da macrofauna variou 

significativamente entre os tratamentos (F= 6,057; p=0,003; df=141) e foi maior na área de 

referência (média de 1,74g por parcela) quando comparada ao controle e ao topsoil (média de 

0,13g por parcela; Figura 9). Mas a biomassa não apresentou diferença significativa entre os 
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meses (F= 2,077; p= 0,106; df=138) e nem quando considerada a interação entre meses e 

tratamento (F=858,15; p=0,061; df= 132). 

 

Figura 9: Biomassa total de macrofauna no PRAD Emborcação, Catalão, GO, na área de 

referência, no controle e nas parcelas com transposição de topsoil. Letras diferentes indicam 

diferenças estatísticas.  

 

A representação gráfica do NMDS (Figura 10) mostrou que a composição de 

morfoespécies do controle e do topsoil apresentaram maior similaridade que a da área de 

referência, em todos os meses. 
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Figura 10: Representação gráfica do NMDS das comunidades de macrofauna de solo do PRAD 

Emborcação, Catalão, GO, entre os tratamentos, considerando-se a presença/ausência dos 

invertebrados ao longo do período de amostragem. a) novembro de 2018; b) março de 2019; c) 

agosto de 2019; d) janeiro 2020.  

RIQUEZA E BIOMASSA DE GRUPOS FUNCIONAIS DA MACROFAUNA 

A riqueza dos grupos funcionais variou significativamente entre os meses de 

amostragem (F=14.976; p<0,001; df= 138) (Figura 11a), sendo maior nos meses de novembro 

de 2018, março e agosto de 2019 (média de 3,44 grupos funcionais por parcela) e menor em 

janeiro de 2020 (média de 2,69 grupos funcionais por parcela). A riqueza dos grupos funcionais 

variou significativamente entre referência e os demais tratamentos (controle e topsoil) 

(F=13,135; p<0,001; df=141) (Figura 11b), sendo maior na área de referência (média de 3,67 

grupos funcionais por parcela) e menor no topsoil e no controle, que apresentaram valores 
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estatisticamente semelhantes (média de 3,07 grupos funcionais por parcela; Figura 3.4b). A 

riqueza dos grupos funcionais não variou quando foi avaliada a interação entre o tempo de 

estudo e os tratamentos experimentais (F=0,6302; p=0,706; df=132). 

 

Figura 11: Riqueza de grupos funcionais do PRAD Emborcação, Catalão, GO, a) nos meses 

amostrados e b) entre os tratamentos. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

Pode-se observar que a biomassa de bioturbadores (Figura 12) e de detritívoros (Figura 

3.6) variou significativamente entre tratamentos (F=10,256; p<0,001; df=141 e F=13,239; 

p<0,001; df=141, respectivamente), meses (F=6,055; p<0,001; df=138 e F=4,3547; p=0,005; 

df=138, respectivamente) e na interação meses e tratamentos (F=5,755; p< 0,001; df= 132 e 

F=4,3763; p<0,001; df=132, respectivamente). A biomassa de bioturbadores foi sempre menor 

no topsoil (médias de 68,9mg por parcela em novembro de 2018, de 157,4mg em março de 

2019 e de 30,4mg em agosto de 2019 e janeiro de 2020) e foi maior na área de referência em 

novembro de 2018 e em janeiro de 2020 (médias de 660,2mg e 248,1mg por parcela 

respectivamente) e maior no controle em março e agosto de 2019 (médias de 154,8mg e 81,7mg 

por parcela respectivamente). A biomassa de detritívoros (Figura 13) foi maior na área de 

referência em quase todos os meses, com exceção de agosto de 2019, quando ela foi inferior à 

do controle (média de 54,5mg por parcela no controle e de 4,8mg por parcela na referência). A 

biomassa dos cultivadores de fungos (Figura 14) não variou significativamente na interação 

entre tempo e tratamento (F= 2,096; p= 0,057; df=132), mas os tratamentos experimentais e os 
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meses de amostragem mostraram relação significativa com a variação da biomassa deste grupo 

funcional (F= 4,6921; p= 0,008; df=141 e F= 3,038; p= 0,026; df= 138, respectivamente). A 

maior biomassa de cultivadores de fungo foi encontrada em março de 2019 (média de 4,9mg 

por parcela) e durante todo o período de estudo ela foi maior na área de referência (média de 

4,7mg por parcela). A biomassa de predadores (Figura 15) não variou significativamente na 

interação entre tempo e tratamento (F= 1,090; p= 0,371; df=132) e nem entre os meses 

(p=0,164; F= 1,728; df=138), mas variou significativamente entre os tratamentos (p=0,001; F= 

6,777; df=141), sendo sempre menor no topsoil (média de 27,7mg por parcela).  

 

Figura 12: Biomassa de Bioturbadores no PRAD Emborcação, Catalão, GO, variando entre 

área de referência, controle e topsoil ao longo dos meses. Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. 
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Figura 13: Biomassa de Detritívoros no PRAD Emborcação, Catalão, GO, variando entre 

tratamentos ao longo dos meses. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

 

Figura 14: Biomassa de Cultivadores de Fungo (CF) no PRAD Emborcação, Catalão, GO, 

variando a) entre os meses e b) entre tratamentos. Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. 
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Figura 15: Biomassa de Predadores no PRAD Emborcação, Catalão, GO, variando entre os 

tratamentos. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

PARÂMETROS DO SOLO E RELAÇÃO COM OS ATRIBUTOS DA MACROFAUNA  

A Análise de Componentes Principais (PCA) separou os três tratamentos utilizando os 

parâmetros físicos e químicos do solo (Figura 16). As variáveis do solo com maiores relações 

com o eixo 1 foram nitrogênio (1,167) e matéria orgânica (1,134), enquanto as variáveis do solo 

com maiores relações com o eixo 2 foram porosidade macro (-0,842) e porosidade total (-0,797) 

(Tabela 3.4). A área de referência foi separada pelos altos valores de cálcio, magnésio, potássio, 

boro, ferro, zinco, manganês, cobre, fósforo, matéria orgânica, porosidade total e porosidade 

macro. Já o controle foi separado pelas maiores densidades e maior compactação do solo. O 

topsoil, por fim, foi separado pela altos valores de condutividade hidráulica. As proporções 

explicadas pelos eixos 1 e 2 foram de 45% e 18%, respectivamente.  
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Figura 16: Análise de Componente Principal (PCA) com os parâmetros do solo e os 

tratamentos. Legenda: políogono preto = controle; polígono verde = área de referência; 

polígono azul = topsoil. 

Tabela 2: Relação das variáveis do solo com os eixos 1 e 2 da PCA. 

Variável do 

solo PC1 PC2 

P 0.437 -0.209 

K 0.972 0.515 

Ca 0.935 0.667 

Mg 1.107 0.545 

MO 1.134 0.102 

S -0.041 -0.657 

B 1.035 0.456 

Cu 0.202 -0.080 

Mn 0.687 -0.039 

Fe 0.673 0.148 

Zn 1.062 0.072 

N 1.167 0.073 

Compactação -0.758 0.759 

Cond. Hidr. -0.373 -0.785 

Dens. 

Aparente -0.967 0.735 

Poros. Total 0.916 -0.797 

Poros. Macro 0.888 -0.842 
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Legenda: P=Fósforo; K=Potássio; Ca= Cálcio; Mg=Magnésio; MO=Matéria orgânica; S=Enxofre; 

B=Boro; Cu=Cobre; Mn=Maganês; Fe= Ferro; Zn=Zinco; N=Nitrogênio; Cond.Hidr.=Condutividade 

Hidráulica; Dens.Aparente= Densidade Aparente; Poros. Total= Porosidade Total; Poros. Macro= 

Porosidade Macro. 

Os parâmetros de solo cuja diferença entre tempo final e inicial variou 

significativamente entre tratamentos foram: compactação (KPA) (F=13,759; p<0,001; df=24), 

pH da água (F= 18,479; p<0,001; df=24), fósforo (F=3,827; p=0,036; df=24), magnésio 

(F=4,924; p=0,016; df=24), matéria orgânica (F=4,963; p=0,015; df=24), enxofre (F=11,22; 

p<0,001; df=24), cobre (F=11,653; p<0,001; df=24) e zinco (F=14,512; p<0,001; df=24) 

(Apêndice 2). A compactação e o pH da água aumentaram no controle (+354.22KPA e +0,58, 

respectivamente) enquanto diminuíram de maneira equivalente no topsoil e na área de 

referência (-179,66KPA e -0,21, respectivamente). O magnésio e a matéria orgânica 

aumentaram mais na área de referência (+0,59cmol/dm3 e +2,07dag/Kg, respectivamente) que 

no controle e no topsoil, que apresentaram um aumento equivalente (+0,01cmol/dm3 e 

+0,18dag/Kg). O enxofre diminuiu mais no controle e no topsoil (-18,02mg/dm3) que na área 

de referência (-0,56mg/dm3). O cobre diminuiu mais na área de referência e topsoil (-

0,68mg/dm3) que na área controle (-0,06mg/dm3). O fósforo aumentou mais no controle 

(+0,46mg/dm3) que no topsoil e na área de referência (+0,34mg/dm3). O zinco aumentou na 

área de referência (+0,17mg/dm3) e diminuiu no controle e topsoil (-0,94mg/dm3).  

Os resultados da correlação de Pearson mostram mais de 70% de correlação negativa 

entre riqueza de espécies e compactação do solo (r = -0.725), entre bioturbadores e matéria 

orgânica (r = -0,764) e entre detritívoros e matéria orgânica (r = -0,753) (Tabela 5).  

 



37 

 

Tabela 3: Correlação de Pearson entre atributos ecológicos e funcionais da macrofauna e 

parâmetros físicos e químicos do solo cujas diferenças ao longo do tempo variaram 

significativamente entre os tratamentos. 

Atributos 

ecológicos e 

funcionais Estatística 

Parâmetros do solo 

Compactação pH H20 P Mg2+ MO  S Cu Zn 

Riqueza sp r -0.725 -0.075 -0.074 -0.143 0.019 -0.323 0.331 0.001 

 t -5.261 -0.378 -0.372 -0.721 0.098 -1.708 1.755 0.007 

 p <0.001 0.709 0.712 0.477 0.922 0.100 0.091 0.995 

Biomassa r -0.451 -0.264 -0.030 -0.416 -0.252 0.252 -0.034 0.135 

 t -2.528 -1.370 -0.153 -2.288 -1.305 1.303 -0.172 0.679 

 p 0.018 0.182 0.879 0.030 0.204 0.204 0.865 0.503 

Riqueza GF r -0.072 0.167 0.102 -0.302 -0.272 -0.068 0.125 -0.218 

 t -0.363 0.849 0.513 -1.583 -1.411 -0.343 0.631 -1.121 

 p 0.719 0.403 0.612 0.126 0.170 0.735 0.534 0.273 

Bioturbadores r -0.192 0.048 -0.440 -0.559 -0.764 0.118 -0.539 -0.398 

 t -0.977 0.242 -2.452 -3.378 -5.927 0.593 -3.199 -2.170 

 p 0.338 0.810 0.021 0.002 <0.001 0.558 0.004 0.0397 

Predadores r 0.092 0.253 0.055 -0.302 -0.155 -0.476 0.632 -0.194 

 t 0.462 1.308 0.275 -1.583 -0.786 -2.711 4.080 -0.987 

 p 0.648 0.202 0.785 0.126 0.439 0.012 <0.001 0.333 

Detritívoros r -0.463 0.040 -0.438 -0.546 -0.753 0.130 -0.552 -0.389 

 t -2.615 0.204 -2.437 -3.262 -5.729 0.658 -3.314 -2.112 

Cultivadores 

de Fungo 

  

p 0.015 0.839 0.022 0.003 <0.001 0.517 0.003 0.045 

r 0.313 0.103 0.088 -0.033 0.020 -0.165 0.302 -0.139 

t 1.650 0.520 0.443 -0.165 0.101 -0.838 1.587 -0.702 

p 0.111 0.607 0.661 0.870 0.919 0.409 0.125 0.489 

Legenda: Riqueza sp= Riqueza de morfoespécies; Riqueza GF= Riqueza de grupos funcionais; pH 

H2O= pH da água; P= Fósforo; Mg2+=Magnésio; MO=Matéria Orgânica; S=Enxofre; Cu=Cobre; 

Zn=Zinco. 
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DISCUSSÃO 

Em termos gerais, o topsoil apresentou valores equivalentes aos do controle no que se 

refere a biomassa e riqueza de grupos funcionais da macrofauna. No entanto, pode-se observar 

números mais elevados de riqueza de morfoespécies da macrofauna no topsoil nos meses 

chuvosos, quando houve um maior aporte de vegetação nestas parcelas (Silveira, 2020). A 

composição da comunidade de macrofauna e a proporção de grupos funcionais no topsoil se 

manteve mais similar à do controle durante todo o tempo do estudo, provavelmente devido à 

proximidade do topsoil com a área controle (Begon et al., 2006). Foi observada uma correlação 

negativa entre riqueza de morfoespécies de macrofauna e compactação do solo e outras duas 

correlações negativas entre matéria orgânica do solo e biomassa de bioturbadores e de 

detrivíroros, demonstrando que algumas mudanças em parâmetros do solo estão de fato ligadas 

a mudanças em atributos da macrofauna.  

RIQUEZA, COMPOSIÇÃO E BIOMASSA DE MORFOESPÉCIES DA 

MACROFAUNA 

A riqueza de morfoespécies no tospoil apresentou valores estatisticamente similares à 

área controle (Figura 3.1). Resultado similar foi observado por Lima et al. (2017) entre áreas 

degradadas e áreas com transposição de topsoil na Caatinga, que relacionou este fato à menor 

diversidade de serapilheira encontrada nas duas áreas, ligada à menor complexidade da 

estrutura e variedade de cobertura vegetal. No caso do uso da transposição de topsoil para a 

reabilitação de áreas mineradas (cujo solo não existe ou foi removido), Moradi et al. (2018), ao 

avaliarem pilhas de estéreis de minas de carvão e Benetkova et al. (2020), ao estudarem a 

reabilitação de pedreiras de calcário, também observaram essa equivalência de riqueza de 

macrofauna entre áreas degradadas e áreas com topsoil, relacionando-a com o fato de que a 



39 

 

estrutura do solo transposto ainda não apresentava as condições necessárias para a colonização 

por estes organismos.  

No entanto, mesmo não havendo diferenciação estatística, é possível observar neste 

estudo que os valores de riqueza de morfoespécies de macrofauna no topsoil ultrapassam o do 

controle nos meses de março de 2019 e janeiro de 2020, quando houve uma maior colonização 

pela vegetação nas parcelas de topsoil (Silveira, 2020). Uma maior diversidade de cobertura 

vegetal, assim como uma maior heterogeneidade de serapilheira associada à ela, serve como 

fonte de nutrientes e abrigo para a macrofauna (Correia & Andrade, 2008; Rovedder et al., 

2009). A baixa riqueza de morfoespécies do controle pode estar relacionada tanto à uma maior 

compactação do solo (Brown et al., 2004), quanto à uma maior simplificação do habitat, que 

reduziu a diversidade da cobertura vegetal e da serapilheira no solo e ocasionou em uma menor 

oferta de recursos e habitats, promovendo uma menor diversidade de invertebrados do solo 

(Bardgett et al., 2005; De Deyn et al., 2004; Hansen, 2000; Wardle et al., 2001). Silva et al. 

(2009) encontrou resultados similares quando comparou a riqueza da fauna de solo em florestas 

secundárias e em sistemas de monocultura, atribuindo a menor riqueza dos sistemas de 

monocultura à baixa diversidade de cobertura vegetal.  

A riqueza de espécies da macrofauna diminuiu de forma geral ao longo do tempo (Figura 

3.1), resultado também observado por Morales-Márquez et al. (2018), que acompanhou a 

variação temporal da macrofauna em uma savana por oito anos e Moradi et al. (2018), ao 

acompanharem a reabilitação das pilhas de estéreis por vinte anos. Para estes autores, a redução 

da riqueza está associada a variações temporais. Numerosas ordens de insetos apresentam 

variação temporal natural, que pode estar associada a fatores climáticos ou a disponibilidade de 

recursos alimentares, competições intraespecíficas e variações de habitats (Wolda, 1988), o que 

pode ter ocorrido no PRAD Emborcacção, Catalão, GO, durante o período de estudo.    
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A biomassa da macrofauna foi equivalente entre topsoil e controle e maior na área de 

referência (Figura 3.2). Maiores coberturas vegetais, como observado na área de referência, 

diminuem a radiação solar na superfície do solo e, consequentemente, sua temperatura, 

enquanto áreas com menores coberturas vegetais (controle e o topsoil) apresentam aumento de 

radiação solar e temperaturas mais altas (Özkan & Gökbulak, 2019; Scharenbroch & Bockheim, 

2007; Smit & Rethman, 2000). Dessa forma, os dados obtidos na presente pesquisa corroboram 

os resultados observado em outros estudos (Brown et al., 2013; Robinson & Gorman, 2018), 

na medida em que mostraram uma biomassa de invertebrados menor em solos com menores 

coberturas vegetais e sujeitos a maior radiação solar e temperaturas mais elevadas. 

Cabe destaque aos dados de composição da comunidade da macrofauna no topsoil que, 

ao contrário do esperado, apresentou em todas as coletas, a maior similaridade com a 

comunidade do controle e maior dissimilaridade com a comunidade da área de referência. 

(Figura 3.3). Esse resultado pode ser atribuído ao fato de que o processo de retirada do topsoil, 

homogeneização e instalação nas parcelas experimentais, envolve muita movimentação e 

revolvimento do topsoil (Ferreira et al., 2015), podendo impactar a presença dos invertebrados 

que estavam nesta camada superficial do solo quando foi removida. Ao ser transposto, na área 

degradada, o topsoil foi, provavelmente, colonizado pelas espécies que estavam na área 

degradada, por proximidade, seguindo a teoria de dispersão por renovação (turnover), que 

afirma que um novo espaço é colonizado pelas espécies do hábitat que o circunda (Begon et al., 

2006), podendo ter sido pouco o tempo de monitoramento deste estudo para se observar a 

chegada e estabelecimento de mofoespécies de áreas mais distantes, como as da área de 

referência. Moradi et al. (2018) também encontraram diferentes composições de comunidades 

de macrofauna em áreas de vegetação nativa e em áreas de pilhas de estéreis de carvão com 

transposição de topsoil e atribuíram a dificuldade de colonização da macrofauna a limitações 
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ainda encontradas na estrutura do solo e da vegetação, que precisam de tempo para se 

desenvolver.  

RIQUEZA E BIOMASSA DE GRUPOS FUNCIONAIS DA MACROFAUNA  

A riqueza de grupos funcionais da macrofauna foi maior na área de referência, conforme 

esperado (Figura 3.4). No entanto, ao contrário do previsto, a riqueza de grupos funcionais no 

topsoil foi semelhante à da área controle. Isso aconteceu porque o topsoil provavelmente está 

sendo colonizado pelas espécies da área controle, seguindo a teoria de dispersão turnover, já 

discutida previamente (Begon et al., 2006). Percebe-se que a perda de morfoespécies em janeiro 

de 2020 (Figura 3.1) não afetou a quantidade de grupos funcionais na área de referência (Figura 

3.4). Isso possivelmente ocorreu porque comunidades com um alto número de espécies podem 

apresentar redundância funcional, ou seja, espécies diferentes desempenhando funções 

semelhantes (Andren et al., 1995; Hooper et al., 2005). Dessa forma, a perda de espécies não 

resulta em mudanças nos processos ecológicos (Setala et al., 2005). Quanto maior a 

redundância em uma comunidade, mais fácil é para ela manter sua estrutura durante 

perturbações (Biondi, 2017). Liiri et al. (2002), ao manipularem a riqueza de algumas espécies 

de fauna de solo (Acari e Collembola) em ecossistemas artificiais, observaram que não houve 

perda de funções ecossistêmicas (influência no crescimento de Betula pendula) quando o 

número de espécies foi inferior. Laakso & Setala (1999) também obtiveram a mesma conclusão 

ao manipular outro grupo da fauna de solo, a mesofauna. Desta forma, a área de referência 

apresentou a maior estabilidade ecológica (Begon et al., 2006), sendo capaz de manter 

quantidades maiores de grupos funcionais mesmo com a perda de morfoespécies.  

Os bioturbadores (escavadores e geófagos) ingerem e transportam partículas do solo, 

movendo-as no perfil (Brown et al., 2015) e atuando na manutenção da porosidade e, 

consequentemente, no controle de absorção de água pelo solo, diminuindo sua susceptibilidade 
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à erosão (Bottinelli et al., 2015; Lavelle et al., 2006). Este grupo está associado à melhora das 

condições físicas do solo e de disponibilidade de água para raízes de plantas (Brown et al., 

2015). Os maiores picos de biomassa deste grupo funcional ocorreram justamente na área com 

mais vegetação, a área de referência (Figura 3.5). Santos et al. (2016) também encontraram essa 

tendência e destacaram a importância desses organismos em áreas nativas para o 

desenvolvimento da vegetação no solo.  

Os detritívoros desempenham papel crucial na ciclagem de nutrientes, pois alimentam-

se tanto de microrganismos quanto de restos orgânicos (plantas ou animais mortos), sendo 

importantes decompositores (Lavelle et al., 2006; Thakur et al., 2018). O pico de biomassa de 

detritívoros foi encontrado na estação chuvosa (novembro de 2018 e janeiro de 2020) na área 

de referência (Figura 3.6). Um padrão similar foi encontrado em outros estudos em regiões 

tropicais (Burgess et al., 1999; Frith & Frith, 1990; Kai & Corlett, 2002), possivelmente 

explicado pelo acúmulo de matéria orgânica durante a seca (Frith & Frith, 1990). Observou-se 

que a área degradada (controle) e o topsoil não seguem este mesmo padrão, possivelmente por 

apresentar menor disponibilidade destes recursos. 

O grupo funcional dos cultivadores de fungo é composto pelas formigas da tribo Attini, 

que cultivam fungo em seus ninhos utilizando partes vegetais, fezes, carcaças de inseto e 

matéria orgânica para alimentá-los (Lucia, 1993; Mariconi, 1970). Este grupo desempenha 

papel significativo na fertilidade e estrutura de solos tropicais (Coutinho, 1984; Brener & Silva, 

1995) e no estabelecimento e regeneração de florestas tropicais (Nepstad et al., 1996). Durante 

a época chuvosa, ocorre um aumento da disponibilidade de recursos já que a maior 

disponibilidade de água suporta um maior crescimento da vegetação (Becerra et al., 2009). Este 

fenômeno pode explicar a maior biomassa dessas formigas em março de 2019, ao final da época 

chuvosa (Figura 3.7a). A área de referência apresentou sempre a maior biomassa de 
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cultivadores de fungo, enquanto o controle e topsoil apresentaram biomassas inferiores e 

equivalentes (Figura 3.7b). Estes resultados também podem estar ligados à disponibilidade de 

recursos, que é superior onde ocorre a maior cobertura vegetal (área de referência) (Bardgett et 

al., 2005; De Deyn et al., 2004; Hansen, 2000; Wardle et al., 2001). Vasconcelos & Cherret 

(1995), ao contrário deste estudo, observaram maior quantidade de formigas cultivadoras de 

fungo em áreas em estágios mais iniciais de sucessão ecológicas, atribuindo este resultado ao 

tipo de vegetação encontrada nessas florestas secundárias, que apresentam folhas mais 

nutritivas a essas formigas que as de florestas maduras. Essa diferença nos resultados pode estar 

associada à uma baixa qualidade ambiental da área de referência deste estudo, que é cercada 

por áreas de monocultura de soja.  

Os predadores geralmente são associados à maior complexidade de interações 

ecológicas entre a fauna de solo e à uma maior qualidade do ambiente (Baretta et al., 2010). 

Isto porque esse grupo funcional possui demandas maiores de energia (Begon et al., 2006). Eles 

também intervém em outros níveis da cadeia trófica, consumindo animais no solo e interferindo 

em sua riqueza e abundância (Lavelle, 1997). Neste estudo, a área de referência e o controle 

apresentaram biomassas de predadores maiores e equivalentes, enquanto o topsoil apresentou 

valor inferior (Figura 3.8). Os resultados obtidos por Marasas et al. (2001) diferem dos dados 

obtidos neste estudo, já que encontram maior quantidade de predadores em ambientes cobertura 

vegetal permanente e atribuiu este fenômeno a maior diversidade de habitas, recursos e abrigos 

disponíveis. No entanto, a área de referência apresentou uma maior riqueza de predadores, 

enquanto o controle apresentou um único gênero de formiga (Ectatomma), correspondendo a 

aproximadamente 70% dos predadores dessa área (Apêndice 1). A simplificação do habitat e a 

menor heterogeneidade do mesmo na área controle pode estar favorecendo espécies 

oportunistas e tolerantes de formigas (Andersen, 2019), aumentando assim, a abundancia deste 



44 

 

gênero e deste grupo funcional. Coelho (2020), desenvolveu estudo com dispersão de sementes 

por formigas na mesma área de estudo, encontrando também a dominância de formigas do 

gênero Ectatomma na área degradada, atribuindo este resultado às características generalistas 

dessas formigas e à menor competição interespecífica nessa área. Lachaud (1985) também 

encontrou dominância de espécie do gênero Ectatomma em ambientes modificados (áreas de 

cultivo de café) e explicou este fenômeno com a plasticidade na estratégia de forrageamento 

dessas formigas.  

No que se refere à variação de grupos funcionais no topsoil ao longo dos meses 

amostrados, observou-se que, em novembro de 2018 e em março de 2019, os grupos com 

maiores biomassas neste tratamento eram os bioturbadores e os detritívoros. A alta biomassa 

de bioturbadores no topsoil pode estar relacionada ao fato da colonização deste tratamento estar 

ocorrendo pela área degradada que o circunda (Begon et al., 2006), este foi o grupo que mais 

predominou no controle. O maior percentual de detritívoros nesses meses iniciais pode estar 

relacionado à maior disponibilidade de recurso advinda da serapilheira transposta junto ao 

topsoil no período inicial do estudo (Lavelle et al., 2006; Thakur et al., 2018). Em agosto de 

2019, a biomassa de predadores foi a maior e representou cerca de 53% da biomassa total de 

macrofauna no tratamento. Já em janeiro de 2020, os bioturbadores voltaram a apresentar a 

maior biomassa, no entanto, os predadores ainda representavam 48%. Este aumento e 

permanência de biomassa de predadores no topsoil pode indicar um aumento na complexidade 

das interações ecológicas da macrofauna neste tratamento (Baretta et al., 2010) e uma melhora 

na qualidade do ambiente (Begon et al., 2006). Menezes (2009) comparou áreas em diferentes 

estágios sucessionais e encontrou maiores quantidades de predadores em áreas em estágios 

sucessionais mais avançados (floresta secundária estágio médio e floresta secundária estágio 

avançado), atribuindo este resultado às melhores condições ambientais destas áreas 
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PARÂMETROS DO SOLO E RELAÇÃO COM OS ATRIBUTOS DA MACROFAUNA 

Os resultados da análise de componentes principais (PCA) mostraram que a área de 

referência se separa por parâmetros de fertilidade e a área degradada (controle), por sua vez, 

está separada por parâmetros físicos (compactação) (Figura 3.9). Solos mais férteis, como o da 

área de referência, permitem um maior crescimento da vegetação, enquanto solos mais 

compactados, como o da área degradada (controle) inibem este crescimento (Wang et al., 2002). 

A vegetação é um fator importante para a manutenção da diversidade de invertebrados do solo, 

pois ela determina a produção de serapilheira, ou seja, quanto maior for a diversidade de plantas, 

maior também será a heterogeneidade da serapilheira (Correia & Andrade, 2008). Uma 

serapilheira mais heterogênea, aumenta a oferta de recursos e nichos para a macrofauna, 

permitindo sua maior diversidade (Bardgett et al., 2005; De Deyn et al., 2004; Hansen, 2000; 

Wardle et al., 2001). Vanbergen et al. (2007) amostraram a fauna de solo em seis paisagens 

abrangendo um gradiente de diversidade de cobertura vegetal por dois anos e seus resultados 

também indicaram que, em larga escala, uma maior riqueza de fauna de solo está associada a 

ambientes com maior diversidade de cobertura vegetal, atribuindo este fato à heterogeneidade 

de habitas formados nesses ecossistemas.  

A área de referência também apresentou a maior heterogeneidade nos parâmetros (tanto 

físicos como químicos) do solo, contribuindo para uma maior diversidade de plantas (A.J. 

Vanbergen et al., 2007) e, consequentemente, maior diversidade de serapilheira (Figura 3.9). A 

área degradada (controle), por outro lado, demonstrou maior homogeneidade nos parâmetros 

do solo (Figura 3.9). A simplificação ou homogeneização de habitats dificulta a coexistência 

de diferentes espécies de invertebrados, uma vez que diminui a diversidade da cobertura vegetal 

e da serapilheira no solo e reduz a quantidade de recursos e nichos (Bardgett et al., 2005; De 

Deyn et al., 2004; Hansen, 2000; Wardle et al., 2001). Dolabela et al. (2020) também 
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encontraram essa tendência ao analisar a riqueza de formigas em ambientes homogeneizados 

por monocultura e com remoção de serapilheira.  

Em relação ao topsoil, observou-se que este se individualiza, principalmente por sua 

maior porosidade (Figura 3.9). Como este tratamento apresentou baixos valores de biomassa de 

bioturbadores comparado com os outros tratamentos (Figura 3.5), acredita-se que sua alta 

porosidade pode ser atribuída ao próprio processo de transposição, pelo qual o topsoil passou, 

incluindo sua homogeneização. Estudos mostram que a homogeneização do solo aumenta a 

macroporosidade, podendo contribuir para o aumento da porosidade total (Hu et al., 2009; 

Mohawesh et al., 2017). Outro fato interessante é o menor aumento de matéria orgânica no 

topsoil e a redução de nutrientes como zinco, cobre e enxofre (Apêndice 2). Esses resultados 

podem estar associados à uma fotodegradação (Brandt et al., 2007) ou consumo desses recursos 

pela flora e fauna. Otypkova & Chytry (2006) observaram que, em alguns ambientes, o tamanho 

das parcelas experimentais influencia o estabelecimento da vegetação, de maneira que parcelas 

maiores apresentam maior cobertura vegetal. Faz-se necessário um maior tempo de estudo para 

avaliar esses efeitos.  

Na correlação de Pearson entre as variações dos parâmetros do solo e as variações nos 

atributos ecológicos e funcionais da macrofauna, encontrou-se uma correlação negativa entre a 

variação da riqueza de morfoespécies e a variação da compactação do solo (Tabela 3.4). Solos 

mais compactados diminuem a diversidade de espécies da macrofauna por favorecerem apenas 

um grupo de invertebrados, os escavadores, enquanto impedem a permanência de invertebrados 

sem estruturas cavadoras (Primavesi, 2002). Dessa forma, um aumento na compactação do solo 

pode possibilitar a presença de apenas determinadas espécies de macrofauna e diminuir sua 

riqueza, da mesma forma que uma diminuição na compactação permite uma maior diversidade 

desses organismos. Tal fato foi observado nos resultados deste estudo, ao se comparar a riqueza 
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morfoespécies da área controle (solo mais compactado), com a da área de referência (Figura 

3.1). Cabe destacar que, com um menor número de espécies da macrofauna, pode haver um 

menor número de funções ecossistêmicas desempenhadas (Isaacs et al., 2009), resultado 

também observado nos resultados deste estudo, ao se comparar a riqueza funcional da área 

controle com a da área de referência (Figura 3.4b). 

Encontrou-se, ainda, uma correlação negativa entre detritívoros e matéria orgânica 

(Tabela 3.4). As fontes principais de matéria orgânica no solo são restos de plantas e animais 

(Erdal et al., 2018) e os detritívoros se alimentam destes recursos (Lavelle et al., 2006; Thakur 

et al., 2018). O material fecal dos detritívoros é capaz de melhorar a estrutura do solo e aumentar 

a colonização pela fauna microbiana decompositora, acelerando indiretamente este processo 

(Paoletti et al., 2007). Estudos demonstram o aumento na taxa de decomposição da matéria 

orgânica correlacionado à presença de decompositores (Bradford et al., 2002a; Bradford et al., 

2002b). Tonin et al. (2018) encontraram uma tendência similar, demonstrando uma maior taxa 

de decomposição de matéria orgânica associada a uma maior diversidade de tamanhos corporais 

de detritívoros.  

Também se observou uma correlação negativa entre bioturbadores e matéria orgânica 

(Tabela 3.4). Como observou-se um aumento de matéria orgânica em todos os tratamentos 

(Apêndice 2) e estes organismos geralmente não apresentam serviços ecossistêmicos ligados à 

sua decomposição, mas sim à descompactação solo (Bottinelli et al., 2015; Lavelle et al., 2006), 

acredita-se que a matéria orgânica pode estar desempenhando efeito indireto sobre os 

bioturbadores e provocando uma diminuição na sua biomassa. A serapilheira, uma das fontes 

da matéria orgânica no solo (Erdal et al., 2018), oferece habitats e recursos para a macrofauna, 

contribuindo para a diversidade de espécies da mesma (Bardgett et al., 2005; De Deyn et al., 

2004; Hansen, 2000; Wardle et al., 2001). A coexistência de um maior número de espécies 
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pode aumentar a competição interespecífica por recursos e afetar a dinâmica de populações de 

uma comunidade (Begon et al., 2006). Dessa forma, sugere-se que o grupo funcional dos 

bioturbadores pode estar sofrendo redução de biomassa onde há maior concentração de matéria 

orgânica, devido a um possível aumento na competição interespecífica nessas áreas.  

De maneira geral, o uso de grupos funcionais neste estudo permitiu uma maior 

compreensão da capacidade reguladora destes organismos. Através deles, foi possível 

identificar quais e quantas funções ecossistêmicas foram adquiridas ou perdidas em diferentes 

tratamentos e ao longo do tempo e como a presença de alguns grupos pode estar correlacionada 

com parâmetros do solo. Muitos estudos recentes vêm utilizando diversos grupos funcionais da 

fauna de solo para entender melhor as relações ecológicas e funções ecossistêmicas 

desempenhadas em diferentes ecossistemas, seja relacionando-os com o sequestro de carbono 

e nitrogênio no solo e com a qualidade de serapilheira, ou os monitorando para avaliar seu 

impacto sobre as funções no solo (Jiang et al., 2018; Sauvadet et al., 2017; Zhu et al., 2016). 
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CONCLUSÃO 

  

O monitoramento da macrofauna de solo e dos parâmetros físicos e químicos do solo, 

realizado nos três tratamentos (área controle degradada, área de referência com vegetação 

nativa e área com transposição de topsoil) ao longo de pouco mais de um ano, mostrou algumas 

correlações interessantes. As relações significativas encontradas ao longo do período 

monitorado foram as correlações negativas entre a riqueza da macrofauna e a compactação do 

solo e entre as biomassas de bioturbadores e detritívoros e o teor de matéria orgânica no solo. 

Tais relações indicam que parâmetros do solo podem influenciar atributos da macrofauna e 

como os atributos da macrofauna, por sua vez, também podem influenciar os parâmetros do 

solo.  

O uso de grupos funcionais neste estudo foi importante para uma compreensão tanto das 

funções ecossistêmicas desempenhadas pela macrofauna, quanto da sua relação com os 

parâmetros do solo. Também como previsto, a maior quantidade de biomassa e a maior riqueza 

de morfoespécies e de grupos funcionais da macrofauna foram encontradas na área de 

referência, de mata nativa. A comunidade da macrofauna no topsoil, que passou por alterações 

ao longo do tempo, se aproximou da comunidade do controle (área degradada) e não da área de 

referência. Tal comportamento foi explicado pela proximidade do controle com o topsoil e pelo 

curto período de monitoramento.  

Tendo em vista os resultados obtidos, recomenda-se, em estudos futuros, o uso de 

parcelas experimentais maiores e um período mais longo de monitoramento, de forma a se 

compreender melhor as mudanças dos atributos da macrofauna, de parâmetros do solo e sua 

correlação.  
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APÊNDICE 1: Relação das ordens, famílias, grupos funcionais e biomassa da macrofauna 

coletada no período do estudo. 

 

Táxon 

Biomassa 

(mg) 

Grupos 

funcionais 

Araneae 550.9  

Amaurobiidae 5.5 P 

Anyphaenidae 17.3 P 

Clubionidae 69.4 P 

Ctenidae 24.8 P 

Ctenizidae 2.3 P 

Gnaphosidae 0.9 P 

Linyphiidae NA P 

Lycosidae  348.7 P 

Miturgidae 0.5 P 

Oxyopidae 11.7 P 

Palpimanidae 9.1 P 

Pholcidae 7.2 P 

Salticidae 40.8 P 

Scytodidae NA P 

Sicariidae 4.6 P 

Theraphosidae 3.2 P 

Theridiidae NA P 

Zoridae 3.9 P 

Blattodea 17579.6  

Blattellidae 9876.2  D 

Subordem Termitidae 7703.4  

Rhinotermitidae 2913.5 B e D 

Termitidae 4789.9 B e D 

Coleoptera 7085.8  

Anobiidae 0.8 NA 

Carabidae NA P 

Cerambycidae 737 D 

Chrysomelidae 104.8 NA 

Cicindelidae 50.5 P 

Corylophidae NA NA 

Curculionidae 255.9 NA 

Hybosoridae 20.2 D 

Lampyridae NA P 

Meloidae 208.9 NA 

Scarabaeidae 5109.4 B e D 

Scolithidae 8.9 D 

Silvanidae NA NA 
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Staphylinidae 474.8 P 

Tenebrionidae 111.6 D 

Zopheridae 2.1 D 

Dermaptera 725.7  

Forficulidae 725.7 D 

Diptera 119.1  

Chloropidae 20.8 D 

Culicidae  NA NA 

Dolichopodidae 11.7 P 

Mycetophilidae NA P 

Sciaridae NA P 

Simuliidae NA NA 

Syrphidae 62.8 NA 

Tabanidae 7.1 NA 

Tipulidae NA P 

Trixoscelididae 16.7 NA 

Hemiptera 259.7  

Alydidae 23.9 NA 

Cicadellidae 15.8 NA 

Cydnidae 38.3 NA 

Lygaeidae 3.8 NA 

Miridae NA NA 

Reduviidae 177.9 NA 

Rhopalidae NA NA 

Hymenoptera 4630.56  

Apidae NA NA 

Braconidae 0.7 NA 

Cephidae 30.5 NA 

Formicidae 4251.96  

 Acromyrmex 7.3 B, P e CF 

 Allomerus NA B e P 

  Atta 133.6 B, P e CF 

  Azteca NA B 

 Bepharidata NA B 

 Brachymyrmex 1.9 B 

 Camponotus 87.4 B 

 Cephalotes NA B e P 

 Crematogaster 15.9 B e P 

 Cylindromyrmex NA B 

 Cyphomyrmex NA B e P 

 Dorymyrmex 0.4 B 

 Ectatoma 3242.66 B e P 

 Gracilidris NA B 

 Hypoponera NA B e P 
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 Linepithema 30.2 B 

 Myrmecocrypta 2.2 B 

 Myrmelachista 16.2 B 

 Neoponera 144.7 B e P 

 Nesomyrmex NA B 

 Odontomachus 234.6 B e P 

 Oxyepoecus NA B e P 

 Pachycondila NA B e P 

 Pheidole 142.1 B e P 

 Pseudomyrmex 30.1 B 

 Sericomyrmex 58.4 B e P 

 Solenopsis NA B 

 Thaumatomyrmex NA B 

 Trachymyrmex 104.3 B, P, CF 

Mutillidae 126.8 NA 

Pergidae NA NA 

PolistinaNAe 13 NA 

Scoliidae 207.6 P 

Siricidae NA D 

Sphecidae NA NA 

Tenthredinidae NA NA 

Ixodida NA  

Ixodidae NA NA 

Lepidoptera NA  

Hesperiidae NA NA 

Noctuidae NA NA 

Mantodea 40.9  

Mantidae 40.9 P 

Neuroptera 4.4  

Myrmeleontidae 4.4 P 

Orthoptera 3859.2  

Acrididae 669.3 NA 

Gryllidae 3189.9 NA 

PulmonaNAta 1068.2 NA 

Subordem 

Stylommatophora 1068.2 NA 

Scorpiones 43.2  

Buthidae 43.2 P 

Polydesmida 2705.8  

Chelodesmidae 2705.8 B e D 

Spirobolida 741  

Rhinocricidae 741 B e D 

Legenda: P= Predador; B= Bioturbadores; D= Detritívoros; CF= Cultivadores de Fungos; NA= famílias 

que não apresentaram biomassa suficiente ou não estão inseridas em nenhum dos grupos funcionais. 
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APÊNDICE 2: Diferenças entre tempo final e tempo inicial de parâmetros físicos e químicos 

do solo no período de estudo. Foram representados apenas os parâmetros cujas diferenças 

variaram significativamente entre os tratamentos. 

 


