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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre parâmetros químicos do solo e 
serrapilheira com a macrofauna edáfica em floresta nativa (FN) e agroflorestal (AF).  
A área de estudo está localizada no município de Paranaguá no litoral do Paraná na 
região de Alexandra às margens da rodovia estadual PR-508 em uma propriedade 
rural de agricultura familiar na Colônia São Luiz no período mais seco do ano.  
Foram realizadas três repetições aleatórias em uma única coleta em cada sistema 
de uso ou cobertura vegetacional, onde o solo foi coletado pela metodologia TSBF 
(Tropical Soil Biology and Fertility) modificado e a serrapilheira foi coletada com um 
gabarito de 50x50 cm. O material coletado foi triado e analisado identificando 
indivíduos de acordo com sua ordem taxonômica. Foram determinados os índices de 
diversidade de Shannon (H), equitabilidade de Pielou (e) e dominância de Simpson 
(D). E os parâmetros químicos do solo como matéria orgânica, fósforo, potássio, 
cálcio, magnésio, pH e alumínio trocável, além da umidade. As variáveis químicas e 
biológicas foram analisadas estatisticamente (ANOVA). Em solo de floresta (FN) o 
grupo com maior frequência relativa foi Isoptera com 35,71%, e em serrapilheira 
Hymenoptera com 56%. Em solo de agrofloresta (AF) o grupo com maior frequência 
relativa foi Oligochaetas com 61,01% e em serrapilheira Isopoda com 40%. O teste 
de Duncan a 10% não mostrou diferença de Shannon, mas apresentou diferença de 
Pielou e Simpson. Há maior concentração de P, Ca, Mg e porcentagem de umidade 
em serrapilheira  do que em solo em todos os sistemas. A matriz da ACP mostra que 
em solo de agrofloresta (AF) onde há maior índice de Simpson (D) e há associação 
com maior concentração de alumínio (Al) e menor umidade quando comparado com 
solo de floresta (FN).  
PALAVRAS-CHAVE:  agrofloresta, bioindicadores do solo, ecologia edáfica, 
macrofauna edáfica, qualidade do solo. 
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EDAFIC MACROFAUNA IN THE SOIL-LITTER INTERFACE AND THE 
RELATIONSHIP WITH CHEMICAL PROPERTIES OF A SPODOSOL  UNDER TWO 

DIFFERENT SYSTEMS OF CONSERVATION AND LAND USE IN T HE 
PARANAGUÁ CITY - PR  

 
ABSTRACT 

The aim this study was to evaluate the relationship between soil chemical 
parameters and litter to the soil macrofauna in native forest (FN) and agroforestry 
(AF). The study area is located in the Paranagua city, on the coast of Paraná, in 
Alexandra region on the banks of the state highway PR-508 in a farm of family 
farming in the Colony São Luiz in the dry season. Three random repetitions were 
performed on a single sample in each system use or vegetation cover, where the soil 
was collected by the methodology TSBF (Tropical Soil Fertility and bilogy) modified 
and the litter was collected with a template of 50x50 cm. The material collected was 
sorted and analyzed identifying individuals according to their taxonomic order. Were 
determined Shannon diversity index (H), Pielou Evenness (e) and dominance of 
Simpson (D). And chemical parameters of the soil and organic matter, phosphorus, 
potassium, calcium, magnesium, and aluminum exchangeable pH, addition of 
moisture. The chemical and biological variables were analyzed statistically (ANOVA). 
In forest soil (FN) the group with the highest relative frequency was Isoptera with 
35.71%, and Hymenoptera litter with 56%. In soil agroforestry (AF) the group with the 
highest relative frequency was 61.01% with Oligochaetas and Isopoda litter with 
40%.The Duncan test at 10% shows no difference in Shannon, but was different 
evenness and Simpson. There is a higher concentration of P, Ca, Mg and moisture 
percentage in litter than in soil on all systems. The PCA matrix shows that in soil 
agroforestry (AF) where there is greater Simpson index (D) there is associated with a 
higher concentration of aluminum (Al) and lower WET when compared with forest soil 
(FN). 
KEYWORDS:  agroforestry, Bioindicators of soil, edaphic macrofauna, edaphic 
ecology, soil quality. 

INTRODUÇÃO 
Em função dos processos de decomposição e lixiviação da serrapilheira, os 

nutrientes podem ser carreados para o solo e novamente absorvidos pelo sistema 
radicular das árvores e das espécies do sub-bosque (POGGIANI 2000). A 
serrapilheira é o material biogênico, definido como o conjunto dos restos vegetais 
em estado original, ou em diferentes fases de decomposição, e é importante fonte 
de nutrientes do solo. A serrapilheira é a principal fornecedora da matéria orgânica 
para solo, sendo que a parte da planta que fornece as maiores porções de material 
que compõe esta serrapilheira, são às folhas, em qualquer ecossistema. Os 
compartimentos, solo e serrapilheira possuem em seu interior uma fauna muito rica, 
composta por representantes da meso e macrofauna e a fauna do solo depende 
diretamente desta serrapilheira, principalmente na época mais seca SILVA et al., 
(2009).  

As funções ecológicas dos principais grupos edáficos descritos por MELO et al., 
(2009) são muito utilizados na avaliação do solo através da diversidade da biota, 
podendo ser relacionada com a qualidade química, física e biológica. MELO et al. 
(2009) também definiram a classificação dessa biota de acordo com o tamanho, 
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utilizando como critério básico o diâmetro corporal dos animais. Onde a microfauna 
possui (<0,2mm), a mesofauna (de 0,2 a 2,0 mm) e a macrofauna (>2,0 mm), este 
último grupo representado por mais de 20 grupos taxonômicos, sendo os principais 
cupins, formigas, minhocas, aranhas, piolhos de cobra, centopéias, entre outros. 
Além do diâmetro existe um critério importante para avaliar a qualidade ambiental do 
solo que é por meio da função ecológica que se divide em detritivoria, predatismo e 
revolvedores de solo.  

A fauna edáfica também desenvolve importante papel na decomposição de 
serrapilheira para posterior transferência de nutrientes para o solo e também 
apresenta intensa atividade na camada superficial do horizonte mineral dos solos, 
essa atividade está diretamente envolvida com a temperatura, umidade e substrato, 
onde as fases de decomposição alternam-se com os microrganismos MORSELLI, 
(2009). Sendo assim, a macrofauna edáfica pode indicar fatores de qualidade em 
solos sob diferentes ecossistemas submetidos a diferentes sistemas de cobertura 
vegetal e uso, (BARETTA et  al., 2010).  

GE et al., (2014) estudaram diferentes sistemas de cobertura do solo na costa da 
china e também observaram que o sistema de uso do solo determina efeitos 
significativos da diversidade e composição da comunidade de macrofauna 
invertebrada do solo. É possível estabelecer correlação significativa entre 
macrofauna edáfica e variáveis ambientais, o que é explicada em boa parte por 
atributos químicos e microbiológicos em floresta com Araucária, (BARETTA, 2007). 

A hipótese levantada para este trabalho foi a de que o efeito do sistema de 
cultivo, agrofloresta é similar a uma floresta nativa, devido ao baixo nível de 
perturbação do solo, embora algumas características edáficas quando alteradas 
podem causar algum impacto, mas mesmo assim os grupos funcionais podem agir 
como bioindicadores nestes ambientes. Sendo assim, a análise do comportamento 
da macrofauna edáfica pode servir como parâmetro para bioindicador da qualidade 
ambiental. Desta forma, o trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da cobertura 
vegetal, em dois diferentes sistemas, floresta nativa (FN) e agroflorestal (AF), sobre 
distribuição de grupos da macrofauna edáfica e sua relação com os atributos 
químicos do solo em uma propriedade rural no município de Paranaguá – PR 

MATERIAL E MÉTODOS  
Área de Estudo 

O estudo foi desenvolvido em uma propriedade rural na colônia São Luiz, 
numa região chamada de Alexandra, no município de Paranaguá, as margens da 
rodovia estadual 508, denominada Alexandra-Matinhos, no litoral do Paraná (Figura 
1). A coleta foi realizada no período mais seco do ano, que é o inverno. Na 
propriedade há áreas de cultivo orgânico, uma área de agrofloresta em estágio 
inicial de implantação e uma área de preservação legal, sendo, as duas últimas, 
alvos desse estudo. A propriedade está em uma área de Floresta Ombrófila Densa 
das Terras Baixas na planície litorânea do Paraná, com solos predominantemente 
do tipo Espodossolo dentro de uma área de proteção ambiental chamada de APA de 
Guaratuba e na borda do Parque Nacional Saint Hilaire⁄Lange. As atividades de 
produção nesta área são restritivas devido a inserção em uma área de proteção 
ambiental e pelo fato de estar na borda de um parque nacional, por isso, atividades 
alternativas agroecológicas e de sistemas agroflorestais configuram-se como 
possibilidades de produção, emprego e geração de renda nessa área. 
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FIGURA 1 – Mapa e localização do litoral do Paraná destacando a área de estudo.  
Adaptado de IBAMA⁄IAP⁄SEMA 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2298 

Coleta e amostragem 

 A coleta foi realizada nas áreas de reserva legal da propriedade com floresta 
nativa (FN) e na agrofloresta (AF) em estágio inicial de implantação. Foi realizada 
uma coleta no período de inverno, época mais seca, com três repetições aleatórias 
em cada sistema de uso ou cobertura vegetacional, onde o solo foi coletado pela 
metodologia proposta pelo TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) proposto por 
Anderson & Ingram (1993) modificado com monolito de 25x25x25cm em 
profundidade única de 25cm para análise de macrofauna invertebrada. E a 
serrapilheira foi coletada com um gabarito de 50x50 cm sobrepondo o monolito. O 
solo e a serrapilheira foram embalados e transportados até o laboratório de 
Biologia/Ecologia do Instituto Federal do Paraná, o material foi triado manualmente 
em 48 horas após a coleta com o auxilio de pinças e lupas de mão para extrair 
animais da macrofauna invertebrada.  

Os animais extraídos foram acondicionados em frascos devidamente 
identificados contendo álcool 70% para conservação e posterior identificação, que se 
deu em grandes táxons ao nível de ordem taxonômica. Foi avaliado o 
comportamento ecológico da macrofauna determinando números de indivíduos por 
grupo (táxon) e número total de indivíduos por sistema determinando assim a 
frequência relativa em cada sistema. Além dos índices de diversidade de Shannon 
(H), de equitabilidade de Pielou (e) e Dominância de Simpson (D), foram 
determinados também os parâmetros químicos, matéria orgânica (MO), fósforo total 
(Melich), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio trocável (Al) por 
colorimetria e análise com espectrofotômetro UV/VIS e pH (CaCl2) com peagâmetro 
de bancada. Como parâmetro físico foi determinada a umidade gravimétrica (%).  

Os índices de diversidade de Shannon (H), equitabilidade de Pielou (e) e 
dominância de Simpson (D) foram calculados a partir das fórmulas: 

Índice de Shannon (H) 

H’ = - Σpi(log pi) 
onde: 
pi = valor importância número de grupos (táxons) 
log = base 10 ou neperiano 
A diversidade H’ é essencialmente adimensional. 

Índice de Pielou: 
J’ = H' (observado)⁄ H' (máximo) 
onde: 
H’máximo é a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as 
espécies apresentarem igual abundância. 
H’ máximo = log S                 e S = número total de espécies 
 
 Índice de Simpson 

Ds = 1 -[Σni(ni-1)/N(N-1)] 

Onde: 

ni = Número de Indivíduos da i- ésima espécie 
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N = Número total de indivíduos amostrados 

pi = Número de indivíduos da espécie i dividido pelo número total de indivíduos de 
todas as espécies 

Análises estatísticas 

Utilizou-se análise estatística paramétrica para análise de variância (ANOVA) 
das médias dos parâmetros químicos e físicos do solo com teste de Scott-Knott a 
5% de significância e o teste de Duncan a 10% para os índices ecológicos entre os 
diferentes sistemas e compartimentos do solo. Também foram aplicados testes não-
paramétricos para analisar agrupamentos hierárquicos de táxons nos diferentes 
sistemas de uso, Floresta (FN) e Agrofloresta (AF) em solo e serrapilheira. E análise 
de componentes principais (PCA) para entender o nível de relação entre as variáveis 
biológicas, químicas e físicas utilizando o programa estatístico R.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 mostra a frequência relativa com todos os grupos (ordens) de 
invertebrados edáficos encontrados no solo e na serrapilheira das duas áreas 
estudadas representando dois sistemas, floresta nativa (FN) e agrofloresta (AF). Em 
floresta nativa (FN) a ordem Isoptera foi o grupo que apresentou a maior frequência 
relativa em solo com 35,71%, seguido de Coleóptera e Hymenoptera ambas as 
ordens com 14,28%. Em serrapilheira a ordem com maior frequência relativa foi a 
Hymenoptera com 56% seguida de Coleóptera e Isopoda com 10,4% e 8,8 % 
respectivamente.  

Em agrofloresta (AF) o solo apresentou a maior frequência relativa de 
Oligochaetas com 61,01% também observado em diferentes sistemas por 
MARQUES et al. (2014), quando comparados aos sistemas, seguida de Chilopoda 
com 16,94% e Aranea e Isopoda ambas as ordens com 5,08%. Em serrapilheira a 
ordem com maior frequência relativa foi Isopoda com 40% de frequência relativa, 
seguida de Hymenoptera com 15,55% e o terceiro grupo mais numeroso foi Aranea 
com 11,11%. Marques et al. (2014) também observaram alta frequência de aranhas 
em serrapilheira quando compararam os sistemas cultivo de eucalipto, cafeicultura e 
mata ciliar.  

Alguns grupos (ordens) de macrofauna se destacaram em número de 
indivíduos quando comparados, como é possível observar em serrapilheira sob 
floresta nativa (FN) e na serrapilheira sob agrofloresta (AF). A alta frequência de 
Hymenoptera, corroborado por ALVES et al. (2008), que observaram maiores 
frequências em Hymenoptera, Oligochaetas e Coleópteros em sistemas com 
adubação organomineral. SILVA et al. (2014) observaram alta dominância de 
Hymenoptera em diferentes sistemas de cultivo florestal. Esta alta frequência indica 
atividade de detritivoria e fragmentação de material vegetal que se deposita sobre o 
piso da floresta.  

PEREZ et al. (2013),  estudaram decomposição da liteira e relacionaram com 
a qualidade do material que compõe o litter, mas, principalmente com a biota do 
solo. Também foi possível observar a alta frequência de Oligochaeta em solo sob 
agrofloresta (AF) em estágio inicial, este fato pode estar relacionado com a umidade, 
pois, o solo da agroflorestal (AF) é menos úmido do que o solo da floresta nativa 
(FN) (Figura 5), o que pode estar favorecendo a preferência por este ambiente, pois 
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a umidade mais alta geralmente está associada com ambientes mais ácidos e as 
minhocas em geral têm preferência por solos menos ácidos. Embora não se perceba 
esta relação quando se observa a tabela 5 que mostra a mesma acidez no solo dos 
dois sistemas. Além disso, o solo foi drenado para poder iniciar o plantio de palmito 
pupunha no sistema de cultivo agroflorestal, podendo ter mudado algumas 
características edáficas que oportunizaram o aumento de indivíduos de animais da 
ordem Oligochaeta.  

LIMA et al. (2010), estudando a relação entre macrofauna e atributos 
químicos do solo em diferentes sistemas de manejo, também observaram maior 
ocorrência de minhocas em agroflorestas quando comparado com outros sistemas 
de manejo e mata nativa e atribuíram a ocorrência de engenheiros de ecossistemas 
devido ao manejo que oportuniza estes grupos. Há também uma tendência na 
diminuição do teor de alumínio (Al) no solo devido as características dos coprólitos 
das minhocas, embora algumas espécies colaborem para o aumento do alumínio e 
essa tendência foi observada por BARTZ et al. (2010), corroborando com este 
trabalho pois em solo sob agroflorestal (AF) teve maior concentração significativa de 
alumínio (Al) quando comparado com solo de floresta (FN).  

SCHWARZ et al. (2015) ao estudarem a diversidade de espécies de árvores e 
a relação com a diversidade de minhocas encontraram relação positiva entre estas 
variáveis onde a contribuição de espécies de árvores para a liteira podem aumentar 
ou diminuir a palatabilidade das minhocas, além de poder acidificar mais ou menos o 
solo. 
TABELA 1  – frequência relativa (%) de indivíduos (ordens) de 

macrofauna em solo e serrapilheira de floresta nativa e 
agroflorestal. 

Floresta Nativa (%) Agrofloresta (%)  
Ordem Solo Serrapilheira  Solo Serrapilheira  

Amblypygi 3,57 0,8 0 0 
Aranea 3,57 4 5,08 11,11 

Blattodea 3,57 3,2 0 6,66 
Chilopoda 7,14 2,4 16,94 2,22 
Coleoptera 14,28 10,4 3,93 4,44 
Dermaptera 0 0,8 2,00 0 
Diplopoda 3,57 0,8 0 4,44 

Diptera 0 0,8 0 0 
Gastropoda 0 3,32 3,93 6,66 
Hemiptera 3,57 2,4 0 2,22 
Homoptera 0 0,8 0 0 
Hirudinea 0 0 0 2,22 

Hymenoptera 14,28 56 2,00 15,55 
Isopoda 3,57 8,8 5,08 40 
Isoptera 35,71 0,8 0 0 

Oligochaeta 7,14 0 61,01 2,22 
Orthoptera 0 2,4 0 2,22 

Pseudoescorpione 0 1,6 0 0 
Turbellaria 0 0,8 0 0 
Total (%) 100 100  100 100 
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Análise de agrupamento hierárquico para macrofauna edáfica 

 A análise de agrupamento mostrou a similaridade entre os sistemas em 
relação à abundância da macrofauna edáfica por meio da distância mediana entre 
os números de organismos por grupo ou ordem taxonômica. Desta forma, a 
serrapilheira da floresta nativa (FN) e na agrofloresta (AF) são similares e se 
agrupam hierarquicamente sobre o solo da floresta nativa (FN) e da agrofloresta 
(AF) (Figura 2). Este fato é reforçado pelos dados da tabela de frequência relativa na 
(tab. 1) onde a maior abundância de grupos (ordens) está na serrapilheira nos dois 
sistemas, floresta nativa (FN) e agrofloresta (AF).   

 

FIGURA 2 - Diagrama de Cluster, apresentando o agrupamento hierárquico e 
mostrando as distâncias de ligação da abundância de grupos (ordens) 
entre os diferentes sistemas, solo e serrapilheira na floresta nativa (FN) 
e na agroflorestal (AF).  

Índices ecológicos 

Os resultados da análise de variância pelo teste de Duncan a 10% mostraram 
que estatisticamente o índice de Shannon é o mesmo em floresta (FN) e agrofloresta 
(AF), tanto no solo como na serrapilheira e, portanto, não há diferença de 
diversidade de grupos (ordens) no solo nestes dois sistemas.  Pereira et. al. (2012) 
encontraram maiores índices de diversidade em quintal agroflorestal na época seca 
quando comparado com outros sistemas de cultivo e mata nativa.  
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Os valores do índice de Pielou são maiores em solo de floresta e serrapilheira 
de agrofloresta, mostrando que nestes sistemas há maior equitabilidade de grupos 
(ordens). E o índice de Simpson é maior em solo de agrofloresta (AF) seguido da 
serrapilheira da floresta (FN) evidenciando que há maior dominância de grupos 
nestes compartimentos. De maneira geral onde há maior equitabilidade, e os grupos 
(ordens) se distribuem melhor pelo sistema, há menor dominância de grupos e o 
contrário também pode ser observado. Este fato fica evidente quando se observa a 
tabela de frequência relativa (tab.2) onde a frequência é maior em solo de 
agrofloresta (AF), com a maior ocorrência de Oligochaetas indicando grupos 
dominantes, e em serrapilheira de floresta (FN) com maior porcentagem de 
Hymenoptera.  

Mesmo não apresentando diferença estatística no índice de Shannon (H), foi 
possível observar que o solo sob floresta nativa (FN) e serrapilheira sob agrofloresta 
(AF), apresentaram maiores valores desses índices. PINHEIRO et al. (2014) 
observaram que a abundância e riqueza da macrofauna foram maiores no solo que 
na serrapilheira no período chuvoso e maiores na serrapilheira que no solo no 
período seco. MOÇO et al., (2005) e PINHEIRO et al. (20014) encontraram maior 
diversidade de grupos em sistemas mais conservacionistas e com decréscimo de 
equitabilidade e diversidade à medida que os sistemas são manejados de forma 
menos conservacionista.  

O índice de Pielou (e) apresentou diferença significativa entre as média, 
portanto, há uma mudança de equitabilidade no solo dos dois sistemas. Isso se deve 
provavelmente por causa da conversão da floresta nativa (FN) em agroflorestal (AF), 
o que deve ter alterado as características físicas e químicas do solo e ocasionou 
mudança na equitabilidade de grupos. O solo estudado tem alta umidade e para uso 
agrícola o solo é drenado para oportunizar a entrada de culturas utilizadas na 
agrofloresta. SOUTO et al. (2008) relacionaram a distribuição da mesofauna edáfica 
com umidade e temperatura do solo em ecossistema semi-árido. LIMA et  al. (2010) 
observaram que há um aumento na diversidade e equitabilidade de grupos de 
invertebrados e melhoria de atributos químicos em sistemas agroflorestais quando 
comparado com sistemas convencionais. 
 
TABELA 2  - Análise estatística de variância (ANOVA) entre as médias dos índices 

ecológicos de diversidade de Shannon (H), de equitabilidade de de 
Pielou (e) e de dominância de Simpson (D) calculados para cada 
sistema, solo e serrapilheira sob floresta nativa (FN) e agrofloresta 
(AF). 

Índices 

Unidade Amostral Shannon (H) Pielou (e) Simpson (D) 
Solo Floresta  1,59 a 0,86a 0,35b 
Serrapilheira Floresta 1,41 a 0,76ab 0,64ab 

Solo Agrofloresta  1,08 a 0,64b 0,92 a 
Serrapilheira Agrofloresta 1,61 a 0,87a 0,36b 
Médias seguidas por uma mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente 
pelo teste de Teste de Duncan a 10%. 
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Atributos químicos do solo 

A análise de variância pelo teste de Scott-Knott a 5% mostrou que não há 
diferença significativa na concentração de matéria orgânica no solo e na 
serrapilheira da floresta (FN) e na agrofloresta (AF), embora a agrofloresta tenha 
apresentando a maior média. Quanto ao fósforo foi possível observar que o maior 
teor estava na serrapilheira de floresta (FN) com 53,33 mg/dm³ seguido do solo de 
agrofloresta (AF) e da serrapilheira da floresta (FN) com 23,00 e 22,00 mg/dm³ 
respectivamente.  

O potássio apresentou maiores teores na serrapilheira quando comparado 
com o solo nos dois sistemas, agrofloresta (AF) e floresta (FN). Os teores de cálcio e 
magnésio são maiores em solo quando comparados com a serrapilheira e isto 
ocorre nos dois sistemas, floresta (FN) e agrofloresta (AF). Quanto aos teores de 
alumínio foi observado que houve diferença significativa, onde o solo da agrofloresta 
(AF) apresentou 3,23  cmol/dm³ com o maior teor deste elemento, seguido do solo 
de floresta com 2,06 com  cmol/dm³. A serrapilheira apresentou os menores teores 
de alumínio nos dois sistemas.  

Os menores valores de pH foram observados no solo dos dois sistemas 
floresta (FN) e agrofloresta (AF), e os maiores em serrapilheira também nos dois 
sistemas. Sendo assim, os valores apresentaram diferença estatística significativa 
onde o solo é mais ácido do que a serrapilheira nos dois sistemas. Quanto ao fator 
físico umidade foi possível observar que o solo de floresta é o ambiente com maior 
umidade quando comparado com o solo da agrofloresta e a serrapilheira nos dois 
sistemas, com 82,9% de umidade, apresentando diferença significativa. A 
serrapilheira da floresta (FN) apresentou umidade semelhante ao solo da 
agroflorestal (AF), e o ambiente menos úmido foi a serrapilheira da agrofloresta com 
45,8 % de umidade.  

LIMA et al. (2010), observaram correlação significativa entre os atributos 
químicos do solo e a macrofauna invertebrada do solo, sob os diferentes sistemas 
de manejo, e evidenciaram similaridades entre os sistemas agroflorestais, com seu 
agrupamento resultante da melhoria nas características químicas e da abundância e 
riqueza da macrofauna invertebrada do solo. 
 
QUADRO 1 -Parâmetros químicos distribuídos em solo e serrapilheira de floresta e 

agrofloresta 
Unidade 
amostral 

(MO) 
Matéria 

Org. g/dm³ 

P Mehlich 
mg/dm 3 

K 
cmol/dm 3 

Ca 
cmol/dm 3 

Mg 
cmol/dm 3 

Al 
cmol/dm 3 

pH 
CaCl2 

Umidade 
(%) 

Solo Floresta 52,93a 7,83c 0,19b 0,66b 0,53b 2,06b 2,9b 82,9a 
Solo 
Agrofloresta 

50,16a 23,00b 0,20b 0,53b 0,36b 3,23a 2,8b 69,2b 

Serrapilheira 
Floresta 

52,93a 22,00b 0,50a 3,1a 1,63a 1,03c 3,6a 73,4b 

Serrapilheira 
Agrofloresta 

53,83a 53,33a 0,84a 3,1a 2,46a 0,63c 4,6a 45,8c 

Médias seguidas por uma mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre pelo teste de 
Scott-Knott a 5%.  

Análise de Componentes Principais (ACP) 
A matriz da ACP (Análise de Componentes Principais) (Fig. 3) mostra que as 
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variáveis foram distribuídas em dois componentes principais e explicaram a maior 
porcentagem da variabilidade entre os diferentes sistemas. Podendo observar que 
em solo de agrofloresta (AF) onde há maior índice de Simpson (D) há associação 
com maior concentração de alumínio (Al) e menor umidade quando comparado com 
solo de floresta (FN). A relação entre o maior número de minhocas em solo de 
agrofloresta foi mostrada na (Tab. 2) e este ambiente está associado a maior 
concentração de alumínio e dependendo da condição química e física do solo pode 
ocorrer esta relação (BARTZ et al., 2010).     Pode-se observar também que em solo 
de floresta (FN) e serrapilheira de agrofloresta (AF), onde há maior índice de Pielou 
(e), há maior índice de Shannon (H) e estes ambientes se relacionam com umidade 
mais alta mostrando associação com índices, indicados também nas (tab. 2 e quadro 
1).  

LUDWIG et al. (2012) observaram maiores índices de Shannon para 
mesofauna em épocas com maior precipitação. Pode assim, perceber que a 
diversidade e equitabilidade de grupos (táxons) estão relacionadas com maior 
umidade. LIMA et al. (2010) também observaram esta relação devido a sensibilidade 
a seca pelas espécies de diferentes táxons. A serrapilheira de agrofloresta (AF) está 
associada com os maiores índices de fósforo, cálcio e magnésio que também está 
associado aos ambientes menos ácidos.   

 

FIGURA 3:  Análise estatistica multivariada – análise de componentes principais (PCA) 
considerando variáveis químicas e biológicas no solo e na serrapilheira nos dois 
sistemas floresta (FN) e agrofloresta (AF). 
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CONCLUSÃO 
As maiores frequências relativas foram em solo de agrofloresta (AF) com 

61,01% de Oligochaetas> em serrapilheira de floresta (FN) com 56,00% de 
Hymenoptera> em serrapilheira de agrofloresta com 40% de Isopoda>solo de 
floresta (FN) com 35% de Isoptera, estas frequências corroboram com os índices 
ecológicos mostrando que há alta dominância em solo de agrofloresta (AF) e solo de 
floresta (FN) demonstrado pelo índice de Simpson (D). Não há diferença de 
diversidade entre os sistemas de acordo com Shannon (H) e a maior equitabilidade 
foi encontrada onde há menor dominância de grupos, solo de floresta (FN) e 
serrapilheira de agrofloresta (AF).   

De acordo com os agrupamentos hierárquicos ilustrados pelo diagrama de 
cluster a serrapilheira da floresta nativa (FN) e da agrofloresta (AF) são similares e 
se agrupam hierarquicamente sob o solo da floresta nativa (FN) e a agrofloresta 
(AF). 

Relacionando os parâmetros químicos edáficos com a macrofauna há maior 
concentração de P, Ca, Mg e porcentagem de umidade em serrapilheira do que em 
solo em todos os sistemas.  

A matriz da ACP mostra que em solo de agrofloresta (AF) onde há maior 
índice de Simpson (D) e há associação com maior concentração de alumínio (Al) e 
menor umidade quando comparado com solo de floresta (FN).  
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