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Resumo  

PINTO, E. D. C. P. Avaliação dos efeitos do Kraft 36EC sobre a estrutura biológica do 

solo utilizando atributos funcionais de colêmbolos. 2018. 74 p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2018.  

A expansão da agricultura tem levado a utilização intensiva de agrotóxicos para o controle de 

pragas agrícolas que apresentam sérios riscos de contaminação tanto de ambientes aquáticos 

como terrestres. A contaminação da biota do solo pode causar efeitos sobre diversos 

processos ecossistêmicos tendo em vista a importância que estes organismos desempenham na 

estrutura do solo. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os possíveis efeitos do inseticida´/ 

acaricida Kraft 36EC sobre a composição da fauna edáfica total e sobre a composição da 

comunidade de colêmbolos utilizando os atributos funcionais, em uma escala temporal, 

durante dois períodos amostrais. De forma geral, ambas as estações apresentaram diferenças 

na composição da fauna edáfica ao longo do tempo, nos dois tratamentos. Os colêmbolos 

foram os organismos mais sensíveis ao inseticida. As variáveis ambientais (temperatura e 

umidade) influenciaram nos efeitos do inseticida /acaricida sobre os organismos, 

principalmente em situações extremas. Os índices de diversidade [média por atributo (mT) e 

diversidade funcional (FD)] com as morfoespécies de colêmbolos, demostraram que o 

inseticida acaricida reduziu a diversidade funcional. Tais resultados estavam relacionados 

com a dominância de espécies epiedáficas (superficiais), em relação as hemiedáficas (mais 

afetadas pelo inseticida), principalmente no vigésimo primeiro dia. A atividade alimentar 

(teste bait lamina) foi reduzida ao longo do período de exposição. Os resultados obtidos 

mostraram que mesmo em doses recomendadas o inseticida/acaricida afetou a composição da 

fauna edáfica. Além disso, esse trabalho demonstrou a importância de pesquisas que avaliam 

não apenas dados taxonômicos como também a estrutura funcional das comunidades edáficas. 

Nesse sentido, podemos predizer possíveis alterações dos agrotóxicos sobre os processos 

ecossistêmicos.  

 

Palavras-chave: Atributos funcionais. Diversidade funcional. Colêmbolos. Abamectina. 

Fauna edáfica. Processos ecossistêmicos.  

 

 

 



 
 

Abstract 

PINTO, E. D. C. P. Evaluation of the effects of Kraft 36EC on a biological soil structure, 

use functional traits of collembolans. 2018. 74 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da 

Engenharia Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2018.  

The expansion of agriculture has led to the intensive use of pesticides for the control of 

agricultural pests that present serious risks of contamination in both aquatic and terrestrial 

environments. Contamination of soil biota by these pollutants can have effects on various 

ecosystem processes in view of the importance that these organisms play in the soil structure. 

The objective of this research was to evaluate the possible effects of the acaricide insecticide 

Kraft 36EC on the composition of the total soil fauna and on the composition of the 

community of collembolans using the functional traits, over time, during the dry and rainy 

season. In general, there are differences in the composition of the edaphic fauna over time, in 

both treatments. The collembolans were the most sensitive to insecticidal organisms. 

Environmental variables can influence the effects on organisms, especially in extreme 

situations.The diversity index [average per attribute (mT) and functional diversity (FD)] with 

morphospecies collembolan, showed that the insecticide reduced functional diversity. These 

results were related to the dominance of epiedaphic species (surface), in relation to 

hemiedaphic (more affected by insecticide), especially in the twenty-first day. Feeding 

activity (test blade bait) was reduced over the exposure period. The results showed that even 

at recommended doses the insecticide affected the composition of the edaphic fauna. In 

addition, this work has demonstrated the importance of research that evaluates not only 

taxonomic data but also the functional structure of edaphic communities. In this way, it is 

possible to predict possible changes in agrochemicals on ecosystem processes. 

 

Keywords: Functional traits. Functional diversity. Collembolans. Abamectin. Edaphic fauna. 

Ecosystem processes. 
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Apresentação da Dissertação 

A presente dissertação expõe as pesquisas desenvolvidas durante o período de 

mestrado da autora, no Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada (NEEA), do Centro de 

Recursos Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA). 

O trabalho segue as normas para a apresentação de teses e dissertações da EESC/USP. 

A fim de facilitar a apresentação dos resultados obtidos, a dissertação foi estruturada nos dois 

capítulos a seguir:  

 Capítulo 1: Introdução, justificativa e objetivos: introduz uma breve revisão 

bibliográfica dos principais assuntos relacionados ao tema central da pesquisa, os 

motivos que levaram a realização da pesquisa com base no contexto explicado e seus 

principais objetivos.  

 Capítulo 2: Efeito do inseticida Kraft 36EC sobre a estrutura da comunidade edáfica 

utilizando os atributos funcionais de colêmbolos como ferramenta de avaliação: 

apresenta os resultados obtidos nessa pesquisa sobre os efeitos do Kraft 36EC sobre a 

composição da comunidade edáfica total e de colêmbolos através da utilização dos 

seus atributos funcionais, ao longo do tempo, em duas estações temporais (verão e 

inverno). 
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1. Introdução 

1.1 O solo como ecossistema 

O solo é um componente muito importante dos ecossistemas. Ele é formado na 

intersecção da litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera. Sendo regulador da maioria dos 

processos ecossistêmicos em paisagens sendo o habitat de uma grande proporção da 

biodiversidade terrestre, fornecendo a base física para inúmeras atividades humanas 

(PEREIRA et al., 2013). 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do solo (EMBRAPA, 2006), ele é 

definido como: 

Uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, 

líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por 

materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do 

manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, 

contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde 

ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por 

interferências antrópicas.  

 

Além disso, o solo é consistido de secções aproximadamente paralelas, que estão 

organizadas em camadas ou horizontes que são diferentes do material de origem inicial, 

devido a adições, perdas, translocações e transformações de energia e matéria, que ocorrem ao 

longo do tempo e sob interferências dos fatores climáticos, dos organismos e relevo 

(EMBRAPA, 2006).  

O solo é constituído por uma fração sólida, composta por minerais e matéria orgânica 

e por espaços porosos preenchidos por ar e água (figura 1). A composição e proporção desses 

componentes influenciam as propriedades físicas do solo, como textura, estrutura e 

porosidade, que por sua vez, afetam o movimento de água e do ar do solo (MCCAULEY et 

al., 2005).  

                      Figura 1 -  Componentes do solo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de McCauley et al., 2005. 
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Dentre as propriedades do solo, a textura é considerada uma das mais importantes. 

Resultante do intemperismo de diversos tipos de rocha, ela é composta por três partículas de 

minerais com diferentes dimensões: areia (2 – 0,05 mm), silte (0,05 – 0,002 mm) e argila 

(<0,002) (MCCAULEY et al., 2005). Relacionada com a capacidade do solo em reter água e 

nutrientes para plantas e organismos presentes, a textura, juntamente com a estrutura auxilia a 

entender o processo de permeabilidade do solo (TOMA et al., 2017).  

A estrutura do solo é formada pelo agrupamento das partículas minerais e da matéria 

orgânica e do espaço poroso formado entre elas. Solos compostos por argila e matéria 

orgânica formam agregados, que são partículas agrupadas em unidade estruturais maiores. 

Além disso, raízes, hifas de fungos e substâncias excretadas por fungos e bactérias são 

importantes na agregação das partículas minerais e na estrutura do solo (TOMA et al., 2017).  

A porosidade (espaços vazios entre as partículas minerais) é responsável pela 

infiltração e retenção de água, aeração, como também é o habitat dos organismos edáficos e 

local de crescimento das raízes (TOMA et al., 2017). O tamanho dos poros no solo pode 

depender do tipo de solo e influenciar a retenção de água, por exemplo: solos arenosos 

possuem muitos macroporos que drenam a água rapidamente, enquanto que solos argilosos 

possuem tanto microporos como macroporos podendo reter mais água (MCCAULEY et al., 

2005).  

A matéria orgânica do solo é composta por uma mistura de resíduos de origem vegetal 

e animal que sofre ação de microrganismos decompositores. Seu material é constituído por 

substâncias como aminoácidos, carboidratos e ácidos orgânicos e por substâncias húmicas 

(HUANG et al., 2006). Além disso, a matéria orgânica exerce influência em diversas 

propriedades do solo, como por exemplo: promovem maior agregação das partículas do solo, 

influenciando na estabilidade dos agregados, no volume e tamanho dos poros; influenciam a 

Capacidade de Troca Catiônica (CTC) devido a presença de constituintes químicos que 

podem adquirir cargas negativas de acordo com o pH do meio, dessa forma estão diretamente 

envolvidos na retenção de metais pesados, fármacos veterinários e agrotóxicos (MCCAULEY 

et al., 2005).  

Dessa forma, o solo é provavelmente um dos ecossistemas mais complexos devido a 

sua alta heterogeneidade, tanto física, como química e biológica (LAVELLE et al., 2006; 

DECAENS, 2010; PEY et al., 2014).  

 

 

 



17 
 

1.2 Biodiversidade edáfica 

A comunidade edáfica (do solo) é muito diversificada, apresentando animais de quase 

todos os táxons podendo representar um quarto de toda a biodiversidade atualmente descrita 

(PEY et al., 2014). Essa fauna pode ser classificada com base em quatro critérios: fases do 

ciclo de vida (JACOT, 1940), hábito alimentar (LAVELLE, 1996), estratégia de vida e 

diâmetro corporal (BACHELIER, 1978). Com base no diâmetro corporal, a comunidade 

biológica do solo é composta por microrganismos e invertebrados, os quais são classificados 

em microfauna (<100µm), mesofauna (100 µm a 2mm) e macrofauna (>2mm) (BRIONES, 

2014).  

A microfauna compreende organismos que habitam os espaços porosos do solo, como 

os capilares da rizosfera. Ela é composta por microrganismos, protozoários, rotíferos e 

nematóides (BELNAP, 2001; VELASCO-CASTRILLION et al., 2014). A mesofauna é 

composta por microartrópodes que habitam o solo e serapilheira. Dentre os grupos de 

organismos que compreendem a mesofauna, os ácaros e os colêmbolos são os mais 

abundantes (PEY et al., 2014). Ela também é composta por outros grupos menos abundantes 

como palpigradi, protura, pauropoda, diplura, symphyla, isoptera, formicidae, larvas e adultos 

de alguns coleópteros e díptera (KOEHLER, 1998; KANDELER et al., 1999). Já a 

macrofauna é composta por diversos insetos, aracnídeos, oligoquetas, crustáceos, diplópodes 

e miriápodes (GIRACCA et al., 2003; COLE et al., 2006; WARDLE et al., 2006). São 

organismos que devido ao seu tamanho possuem a capacidade de cavar e criar estruturas 

(ninhos, buracos, galerias e câmaras) no solo que permitem sua movimentação e 

sobrevivência (CORREIA, 2002). Tais organismos são denominados “engenheiros do 

ecossistema” devido a sua capacidade em modificar a estrutura física e química do solo 

(LAVELLE et al., 1997).  

Diversos fatores podem afetar a abundância e diversidade da fauna edáfica. Fatores 

abióticos como temperatura e umidade podem variar de acordo com a sazonalidade (estações 

do ano) e com os diferentes habitats (pastagem e mata), influenciando no ciclo de vida, nos 

recursos disponíveis e na densidade dos organismos (MANHÂES, 2011). Outros fatores que 

também podem afetar a estrutura biológica do solo são: compactação e porosidade do solo e 

quantidade de material orgânico (serrapilheira) (TIAN et al., 1993), disponibilidade de 

nutrientes, pressão osmótica, tipos de minerais e estrutura do solo (STOTAKY, 1997). 

Além disso, atividades antrópicas resultantes da prática agrícola, tais como, aração, 

adubação, incorporação de matéria orgânica, irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros, 
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podem interferir nas características físico-químicas do solo afetando os recursos disponíveis 

para sobrevivência da comunidade biológica do solo (CARDOSO, 1992).  

 

1.3 Papel da comunidade edáfica sobre as funções ecológicas do solo 

Outra forma de classificação dos organismos edáficos está relacionada aos grupos 

funcionais, o que facilita o entendimento relativo à importância de cada espécie para o 

ecossistema. Os principais grupos funcionais são: predadores, parasitas, 

detritívoros/decompositores, bioturbadores e fitófagos (BROWN et al., 2015). Cada grupo 

funcional desempenha uma função que pode afetar direta ou indiretamente as funções do solo 

e, consequentemente, os serviços prestados pelo ecossistema (LAVELLE et al., 2006).  

Os fitófagos são organismos que se nutrem das partes aéreas e raízes das plantas, 

sendo considerados pragas em algumas circunstâncias. Exemplos desses organismos são: 

nematóides fitoparasitas, formigas cortadeiras, cigarras, tesourinhas, alguns besouros, 

moluscos, ácaros, entre outros (BROWN, et al., 2015). Organismos bioturbadores ingerem ou 

transportam o solo. Nesse grupo os cupins e anelídeos são os principais representantes 

(BROWN et al., 2001; TOYOTA et al., 2006).  

Os predadores e parasitas afetam negativamente populações de outros organismos, 

incluindo amplo número de animais, como aracnídeos, besouros, ácaros, formigas, entre 

outros. Os detritívoros/decompositores são organismos que podem alimentar-se de fezes 

(coprófagos), cadáveres (necrófagos), fungos e materiais em decomposição. Nesse grupo 

incluem-se: milipéias, tatuzinhos, anelídeos, larvas de moscas, entre outros (BROWN et al., 

2015).  

Dessa forma, a atividade desses organismos pode afetar diversos processos 

ecossistêmicos, contribuindo direta ou indiretamente para os serviços e manutenção dos 

ecossistemas terrestres (LAVELLE et al., 2006), conforme a Tabela 1. A ação da fauna 

edáfica nos processos ecossistêmicos pode variar dependendo da sua abundância, da 

composição da comunidade, diversidade funcional (DE BELLO et al., 2010) e de fatores 

ambientais (BROWN et al., 2015). Desta forma, o conhecimento sobre a fauna edáfica é 

necessário no manejo sustentável do solo e conservação da biodiversidade tendo em vista a 

importância desses organismos no ecossistema.  
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Tabela 1 - Contribuição da fauna edáfica no fornecimento de bens e serviços do ecossistema terrestre 

Categoria do serviço Serviço Processo ecossistêmico 

Contribuição da fauna 

edáfica 

Produção 

Abastecimento de água 

Infiltração e 

armazenamento de água 

nos poros do solo 

Construção e manutenção 

da porosidade através da 

bioturbação 

Ciclagem de nutrientes 

Decomposição e 

umidificação 

Fragmentação, ingestão e 

estimulação da 

comunidade microbiana 

Regulação da perda de 

nutrientes 

Mineralização, alteração 

nas taxas de lixiviação, 

desnitrificação, nitrificação 

e atividade de enzimas no 

solo 

Suporte 

Formação do solo Pedogênese 

Bioturbação, deposição e 

seleção de partículas 

Produção primária 

Estimulação da atividade 

simbiótica do solo 

Seleção de simbiontes 

Proteção contra pragas e 

doenças 

Aumento no controle de 

pragas  

Controle de inundações e 

erosões 

Regulamento de 

escoamento de água 

Criação de rugosidade da 

superfície por estruturas 

biogênicas 

Infiltração e 

armazenamento de água no 

solo 

Construção e manutenção 

de porosidade através de 

bioturbação 

Regulação Regulação do clima 

Produção/ consumo de 

gases de efeito estufa 

Mudanças nas taxas de 

emissões de gases de efeito 

estufa, atreves de 

processos de 

desnitrificação respiração e 

decomposição 

Armazenamento de 

matéria orgânica no solo e 

biomassa 

Formação de substâncias 

húmicas resistentes 

Fonte: Adaptado de Lavelle et al., 2006. 
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1.4 Colêmbolos 

Colêmbolos são microartrópodes de solo, cujo tamanho pode variar entre 0,2 a 3 mm, 

eles habitam diversos tipos de habitats, desde ecossistemas desérticos até ecossistemas 

úmidos, apesar de estarem diretamente relacionados ao solo (BELLINI; ZEPPELINI, 2009). 

Os colêmbolos são o segundo grupo mais abundante que compõe a mesofauna edáfica, 

ficando atrás apenas dos ácaros (BACHELIER, 1978). Com densidade média variando em 

função do tipo, uso e manejo do solo e da vegetação, os valores médios são de 10.000 

indivíduos/m
2
 em áreas de pastagem e em áreas agrícolas, e até 100.000 indivíduos/m

2
 em 

áreas de floresta nativa (JARNADOTTIR et al., 2004; SALAMON et al., 2004; JUCEVICA; 

MELECIS, 2006; ILLIG et al., 2010; CHAUVAT et al., 2011; PEREZ et al., 2013). 

 Os colêmbolos possuem o corpo dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen.  A 

cabeça possui dois pares de antenas divididos em quatro artículos, com mandíbulas e maxilas 

encerradas na cavidade bucal e olhos compostos por ocelos. O tórax consiste em três 

segmentos, com um par de pernas em cada um e o abdômen é formado por seis segmentos, 

exibindo na sua superfície o colóforo (tubo ventral) que auxilia no controle de umidade. 

Possuem fúrcas localizadas no quarto segmento, que permitem realizar “saltos”, fugindo de 

predadores. A abertura genital e o ânus encontram-se no quinto e sexto segmento, 

respectivamente (HOPKIN, 1997) (figura 2).  

 

Figura 2 -  Esquema do corpo de colêmbolos com suas respectivas estruturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Hopkin, 1997. 

 

Estima-se um total de 24 mil espécies de colêmbolos no solo do mundo todo, sendo 

35% de espécies conhecidas (BARRIOS, 2007; BELLINGER et al., 2014). No Brasil, apenas 

270 espécies foram identificadas, das quais 56 ocorrem na Amazônia, 30 ocorrem no Espírito 
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Santo, 26 no Pará, 20 na Paraíba, 13 em Pernambuco, 28 em São Paulo e 132 no Rio de 

Janeiro (ABRANTES et al., 2010).  

Estes organismos podem ser também agrupados em três grupos (epiedáficos, 

hemiedáficos e euedáficos) (figura 3), de acordo com sua distribuição no solo, estratégias de 

vida, preferência alimentar e metabolismos (GISIN, 1943; RUSEK, 1998; PETERSEN, 

2002). 

Os colêmbolos epiedáficos são os que habitam a superfície do solo. Dentre seus 

principais representantes encontram-se os organismos pertencentes à família Entomobryidae e 

à ordem Symphypleona. Os entomobryidae são organismos com maior atividade metabólica, 

normalmente grandes (cerca de 2mm), possuem antenas, pelos e furca bem desenvolvida, 

possuem ocelos e são pigmentados (GISIN, 1943).  Já os colêmbolos euedáficos habitam o 

interior do solo, como exemplo, organismos da família Onychiuridae e alguns Poduridae. Sua 

baixa mobilidade faz com que sua atividade metabólica seja menor. São organismos 

pequenos, menos pigmentados, com número de ocelos e pelos reduzidos, e seus apêndices não 

são alongados (pernas, antena e furca) (GISIN, 1943; SALMON et al., 2014). Os colêmbolos 

hemiedáficos possuem características intermediárias entre os outros dois grupos, pois habitam 

a interface solo-serapilheira e são muito diversos, sendo compostos por quase todas as 

famílias de colêmbolos (WINCK, 2016).  
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Figura 3 - Esquema da forma de vida dos colêmbolos e suas características físicas e 

comportamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de Filho; Baretta, 2016.  

A dieta alimentar dos colêmbolos é composta por inúmeras fontes, sendo, os 

microrganismos e fungos, associados a matéria orgânica do solo e serapilheira, as fontes 

principais para a maioria das espécies (CASTAÑO-MENESES et al., 2004). Pode-se 

encontrar grupos que se alimentam de substância vegetal ou animal em decomposição, de 

algas e liquens e material vegetal fresco (DALY et al., 1998).  Devido ao seu tamanho 

 

Euedáfico 

 * Corpo pequeno  

* Geralmente brancos (sem 

pigmentação)  

* Sem olhos (redução ou ausência de 

ocelos)  

* Furca reduzida/ausente 

 * Antenas e pernas reduzidas  

* Ausência de pelos e escamas  

 * Preferência por alta umidade 

 * Sensíveis a flutuações do 

microclima 

Hemiedáfico 

 * Com coloração e sem padrões  

* Olhos desenvolvidos, porém 

reduzidos (número reduzido de 

ocelos)  

* Sem apêndices alongados  

* Umidade intermediária 

Epiedáfico 

 * Corpo largo/comprido (médio a 

grande porte)  

* Variedade de cores e padrões  

* Olhos desenvolvidos  

* Furca, antenas e pernas 

desenvolvidas  

* Presença de pelos e escamas 

 * Preferência por baixa umidade  

* Tolerantes a flutuações do 

microclima 

Serrapilheira + Solo 

Superficial 

 

Superfície e Solo  

            Solo 

Habitat Características físicas e comportamentais 
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pequeno, podem servir de presas para outros pequenos artrópodes, como ácaros, coleópteros, 

aranhas de pequeno porte e formigas (BELLINI et al., 2009; BELLINGER et al., 2015).  

Devido ao seu hábito alimentar (microrganismos e matéria orgânica em 

decomposição), pode influenciar a ciclagem de nutrientes e fertilidade do solo. Sua baixa 

biomassa na maioria dos solos (CHAMBERLAIN et al., 2006), faz com que sua contribuição 

direta na respiração do solo e estoque de carbono seja pequena (1% da respiração total do 

solo) (COULSON et al.,1978). Porém sua contribuição na decomposição de resíduos de 

plantas e fungos influencia no reservatório de nitrogênio e carbono, devido a sua mobilidade 

no substrato durante a busca por alimentos (SCHRÖDER, 2008). Além disso, os colêmbolos 

também podem aumentar o carbono orgânico dissolvido, liberação de amônia (TEUBEN et 

al.,, 1990; COÛTEAUX, et al., 1991). Os colêmbolos também podem ser responsáveis pelo 

transporte do carbono da serapilheira para o interior do solo e nas mudanças na composição 

da matéria orgânica do solo, assim como também no aumento da transferência do carbono 

para a comunidade microbiana do solo (CHAMBERLAIN et al., 2006). Sendo assim, esses 

organismos representam grande importância na manutenção dos processos ecossistêmicos.  

 

1.5 Atributos funcionais de colêmbolos 

A biodiversidade do solo vem sendo frequentemente estudada com base na 

identificação das espécies presentes em uma determinada comunidade, com intuito de calcular 

a riqueza, diversidade, equitabilidade e dominância das espécies (LEIBOLD et al., 2004; 

HOOPER et al., 2005). No que concerne às funções do ecossistema, esta abordagem torna-se 

bastante limitante, uma vez que considera as espécies com funcionalidades únicas (MORETTI 

et al, 2009). Além disso, no caso dos colêmbolos e de muitos outros organismos, existe 

grande limitação em termos de profissionais capacitados para identificar as diferentes 

espécies, como é o caso do Brasil. 

Desta forma, os atributos funcionais vêm para complementar os dados taxonômicos, 

possibilitando ainda uma visão mais ampla da dimensão da biodiversidade (VANDEWALLE 

et al. 2010), pois descrevem as características físicas, o nicho ecológico e o papel funcional 

das diferentes espécies de organismos dentro do ecossistema (BAIRD et al., 2008). Além 

disso, os atributos podem ser divididos em atributos de resposta e de efeito, sendo que 

algumas características podem desempenhar o mesmo papel dentro de uma comunidade. Por 

exemplo, Larsen et al. (2005) demostraram em seu trabalho, que a intensificação da 

agricultura acarreta o declínio de polinização. Os autores verificaram que mediante ao 

gradiente de perturbação, o atributo tamanho corporal das abelhas, foi positivamente 
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correlacionado tanto com a probabilidade de extinção, ou seja, resposta a perturbação, quanto 

com a eficiência de polinização, ou seja efeito. Dessa forma, as abelhas maiores são 

polinizadoras mais eficientes, no entanto tem maior risco de extinção devido à perturbação 

agrícola.  

        Algumas características físicas e comportamentais que podem ser usadas para avaliar os 

atributos funcionais de invertebrados são, por tamanho do corpo e dos apêndices, ciclo de 

vida, reprodução, comportamento alimentar, hábitos, tipo de recurso utilizado, estratégia de 

fuga de predadores e de condições ambientais, entre outros (PODGAISKI et al. 2011). Na 

abordagem dos atributos funcionais dois índices são utilizados para caracterizar uma 

comunidade, são eles: diversidade funcional e média por atributo dentro de uma comunidade 

(BOTTA-DUKÁT, 2005; MASON et al., 2005; de BELLO et al., 2009). A diversidade 

funcional é calculada por meio do índice de RAO (BOTTA-DUKÁT, 2005), que sintetiza a 

soma das dissimilaridades dos atributos (dij) entre todos os possíveis pares de espécies (i e j), 

pelo produto da abundância relativa das espécies (pi,pj) na comunidade (PODGAISKI et al. 

2011) e corresponde à variação e distribuição dos atributos dentro de uma comunidade 

(BOTTA-DUKÁT, 2005; MOUCHET et al., 2010).  

            

 

   

 

   

 

 Já a média por atributo é utilizada para definir quais atributos funcionais são 

dominantes (VANDEWALLE et al., 2010). Seu cálculo é feito para cada atributo, pela média 

dos seus atributos ponderada pela abundância relativa de suas respectivas espécies, sendo xi o 

valor do atributo da i-ésima espécie (GARNIER et al., 2004; PILLAR et al., 2009; 

PODGAISKI et al., 2011).  

        

 

   

 

Para a escolha dos atributos funcionais a serem utilizados em um estudo é preciso 

avaliar as características da comunidade, levando em consideração sua importância funcional 

e a capacidade de explicar as variações dentro da mesma (PETCHEY et al., 2006). Por 

exemplo, o tamanho corporal de um colêmbolo pode ser utilizado como atributo funcional 

para avaliação de um gradiente de temperatura do solo causado por diferentes alturas de 

pastejo, uma vez que os organismos maiores têm características morfológicas (ex.: tubo 

ventral bem desenvolvido, escamas e pelos) que lhes conferem maior resistência a 
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dessecação, permitindo habitarem locais com altas temperaturas (WINCK, 2016). Exemplos 

de atributos funcionais de colêmbolos estão descritos na tabela 2.  

 

Tabela 2 -  Atributos funcionais utilizados na descrição de comunidade de colêmbolos. 

Atributos Funcionais Significado Resposta ao ambiente Efeito no ecossistema 

Pigmentação 

Preferência de habitat 

Proteção contra radiação 

Aumenta em 

áreas com vegetação 

mais aberta, alta 

luminosidade e radiação 

Ocupação de diferentes nichos 

Escama 

Preferência de habitat 

Proteção contra radiação 

Aumenta em áreas com 

vegetação mais aberta, 

alta luminosidade e 

radiação 

Ocupação de diferentes nichos 

Fúrcula 

Órgão locomotor 

Preferência de habitat 

Relacionado com a 

distribuição vertical no 

solo 

Dispersão 

Tamanho do corpo 

Preferência de habitat 

Resistência à dessecação 

Relacionado com a 

distribuição vertical no 

solo 

Pressão de consumo 

Desempenho no ambiente 

Órgão pós antena 
Órgão sensorial 

 

Disponibilidade de 

alimento 

 
Forrageamento 

Desempenho no ambiente 
 

Tricobótrios 

Órgão sensorial 

Defesa contra 

predadores 

Presença de outros 

organismos, distribuição 

de alimentos 

Migração 

Tamanho da antena 
Órgão sensorial 

 

Relacionado com a fonte 

de alimento disponível e 

habitat 

 

Migração/forrageamento 

Desempenho no ambiente 
 

Ocelos 

Órgão sensorial 

Defesa contra 

predadores 

Relacionado com a 

distribuição vertical no 

solo 

Migração/forrageamento 

Fonte: MAKKONEN et al., 2011; SALMON et al., 2014; WINCK, 2016. 
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Figura 4 - Exemplos de atributos funcionais de colêmbolos relacionados ao tipo de habitat                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de Winck, 2016. 

Além de complementarem os dados taxonômicos, os estudos que utilizam atributos 

funcionais podem ser facilmente relacionados com serviços ambientais. De Bello et al. (2010) 

observaram que atributos como tamanho do corpo, atividade de escavação e hábito alimentar 

são importantes no processo de decomposição realizado pelos organismos detritívoros e, 

portanto, são indicadores indiretos de serviços ambientais como fertilidade do solo e ciclagem 

de nutrientes.  Além da fertilidade do solo, serviços como os de polinização, dispersão de 

sementes e controle de doenças e pragas agrícolas podem ser prejudicados pela perda ou 

modificações dos atributos biológicos funcionais nas comunidades (PODGAISKI et al. 2011).  

      A integração de dados taxonômicos e funcionais vem sendo utilizada em diversos 

estudos, utilizando como modelos: plantas (PILLAR, 1999; PILLAR et al., 2003; 

CARLUCCI et al., 2012), aracnídeos (PODGAISKI et al., 2013) e colêmbolos (SALMON et 

al., 2012; SALMON et al., 2014; MARTINS da SILVA et al., 2016; WINCK, 2016), dentre 

Fonte: BRAVO, 2016. 

Atributos funcionais 

Tamanho/formato do corpo 

Tamanho das antenas 

Tamanho da fúrcula 

Tamanho das pernas 

Nível de pigmentação 

Presença de escamas 

 

Fonte: VITANZA, 2015. 

Epiedáfico 

Fonte: MURRAY, 2012. 

Euedáfico Hemiedáfico 

Fonte: MURRAY, 2012. 

Tipos de Habitat 
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outros. Porém a maioria desses estudos são focados nas modificações da paisagem, não 

levando em consideração possíveis contaminantes.  

1.6 Contaminação do solo por agrotóxicos 

Dentre os diversos usos da terra, a agricultura destaca-se como o maior, ocupando 

cerca de 38% da superfície do planeta. A expansão e intensificação dessa atividade tem 

causado diversas mudanças, tais como a substituição de florestas naturais por campos 

agrícolas e pastagens. Com a mudança dos usos surge também a utilização de produtos como 

agrotóxicos e fertilizantes, os quais podem ocasionar impactos ambientais contribuindo para a 

redução da biodiversidade e indiretamente dos serviços ecossistêmicos (FOLEY et al. 2011). 

Desde a década de 60, com a chamada “revolução verde”, a utilização de agrotóxicos e 

outras substâncias químicas foi intensificada com intuito de promover um aumento da 

produção de alimento além de combater doenças e pragas agrícolas (MAZOYER; ROUDART 

2010). Até esse período, não existia conhecimento a respeito da periculosidade do uso dos 

agrotóxicos. Situação está que se alterou em 1962, com o lançamento do livro “Primavera 

Silenciosa” da cientista Rachel Carson. Neste livro a autora relata diversos efeitos deletérios, 

ocasionados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, tanto para o meio ambiente como para 

saúde humana (CARSON, 1962). 

Embora apresentem funções de proteção dos cultivos agrícolas contra pragas, doenças 

e plantas daninhas, os agrotóxicos, bem como os xenobióticos em geral, não são seletivos a 

ponto de atingirem apenas os organismos nocivos, podendo então causar efeitos deletérios em 

organismos não alvo, além de provocarem a contaminação dos solos, águas superficiais e 

subterrâneas e alimentos, como também causar problemas de saúde humana por meio da 

intoxicação alimentar e exposição dos trabalhadores rurais (SPADOTTO et al., 2004).  

Quando lançados num determinado compartimento ambiental os agrotóxicos podem 

ficar retidos, serem transformados, ou ainda serem transportados a outros compartimentos, o 

que determinará o destino e forma de contaminação dos ecossistemas (LUCHINI; ANDREA, 

2002). No caso dos solos, o comportamento destes compostos irá depender de características 

como: propriedades físicas, químicas, condições geográficas e climáticas, composição e 

atividade microbiana e a presença ou ausência de plantas (SPADOTTO et al, 2004).  

No Brasil, o consumo desses produtos tem se intensificado ao longo do tempo, com 

um crescimento de 135% ao longo de 15 anos. Em 2000 o Brasil consumiu cerca de 170.000 

toneladas de agrotóxicos, e em 2014 esse número saltou para 500.000 toneladas 

(BOMBARDI, 2017). Em 2011, o mercado nacional de agrotóxicos movimentou cerca de 8,5 

bilhões de dólares, com um aumento de 16, 3% em relação ao ano anterior, sendo que as 
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lavouras de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar representaram 80% do total das vendas 

(CARNEIRO et al., 2015).  Em 2014 as classes de agrotóxicos mais comercializadas foram: 

herbicidas, inseticidas e fungicidas (57,99%, 12,30% e 10,62%, respectivamente) (IBAMA, 

2014).  

Além disso, cerca de 434 ingredientes ativos e 2.400 formulações de agrotóxicos estão 

registradas no Ministério da Saúde (MS) e Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo que 

dos cinquentas mais utilizados no país, vinte e dois são proibidos na União Europeia 

(CARNEIRO, et al., 2015).  

Dentre esses ingredientes ativos, encontra-se a abamectina (objeto de estudo, nessa 

pesquisa), amplamente utilizada no combate a pragas em diversas culturas. O município de 

Bom Repouso, MG, possui uma intensa atividade agrícola e ampla utilização de agrotóxicos, 

sendo o inseticida/acaricida Kraft 36EC (abamectina, i.a.) o mais utilizado. Diversos estudos 

têm sido realizados pelo Núcleo de Ecologia e Ecotoxicologia Aplicada (NEEA), quanto aos 

efeitos desses produtos sobre os organismos não-alvo (NUNES, 2010; NOVELLI, 2010; 

LIMA, 2010; MENDES, 2011; VASCONCELOS, 2014; RESENDE, 2015; VANDERLEI, 

2015; ROCHA, 2017). Contudo, esta pesquisa utiliza a situação do município de Bom 

Repouso como referência na escolha dos parâmetros a serem analisados.  

 

1.7 Kraft 36EC (i.a. abamectina) 

O Kraft é classificado como inseticida/acaricida de origem biológica do grupo químico 

avermectina, sendo formulado como concentrado emulsionável composto por 36 g de 

abamectina/L. Segundo o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit), do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, este produto está classificado em termos toxicológicos 

como grupo I – Extremamente Tóxico, e em relação a sua periculosidade ambiental este se 

encontra no grupo II – Produto muito perigoso ao meio ambiente. É utilizado em diversas 

culturas, conforme as instruções do fabricante Cheminova (tabela 3).  
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Tabela 3: Instruções de aplicação do Kraft 36EC, de acordo com o fabricante 

Culturas Alvo 
Dose 

recomendada 

Volume da 

calda L/ha 

Intervalo 

de 

aplicação 

(dias) 

Algodão 
Ácaro-branco 

Àcaro-rajado 
150 a 300 mL/ha 300 21 

Batata Larva-mindora 0,25 a 0,50 L/ha 1000 14 

Café 
Ácaro-vermelho 

Bicho-mineiro 

50 a 62,5 mL/100 

L de água 
400 14 

Citros 

Ácaro-da-falsa-

ferrugem 

Minadora das 

folhas 

Ácaro branco 

10 a 15 mL/100 L 

de água 

7,5 a 15 mL/100 L  

de água 

15 mL/100L de 

água 

2000 7 

Crisântemo Ácaro-rajado 
15 a 25 mL/100 L 

de água 
1500 a 2500 

Uso não 

alimentar 

Feijão Larva-minadora 250 a 500 mL/ha 400 14 

Maçã 
Ácaro-vermelho-

europeu 

35 a 50 mL/100L 

de água 
1000 14 

 

Mamão 

Ácaro-branco 

Ácaro-rajado 

40 a 60 mL/100 L 

de água 

20 a 30 mL/100 L 

de água 

800 14 

Morango Ácaro-rajado 
25 a 30 mL/100 L 

de água 
1000 3 

Soja Ácaro-rajado 100 a 150 mL/ha 200 14 

Tomate 

Ácaro-rajado 

Larva-minadora 

Traça-do-

tomateiro 

30 a 40 mL/100 L 

de água 

50 mL/100 L de 

água 

1000 3 

Fonte: Bula Kraft 36EC, Cheminova. 
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Seu ingrediente ativo, a abamectina, faz parte do grupo das avermectinas, que são 

utilizadas no combate a parasitas veterinários e na agricultura, na forma de agrotóxicos. A 

produção da abamectina é realizada por meio de fermentação pela bactéria Streptomyces 

avermitilis (LUMARET et al., 2012). Sua constituição é uma mistura de 80% avermectina 

B1a e 20% avermectina B2b, que são produtos homólogos resultantes da fermentação cuja 

diferença encontra-se em sua estrutura química (HALLEY et al., 1993; GERENUTTI et al., 

1997). O modo de ação dessas substâncias sobre os organismos consiste na inibição do 

neurotransmissor GABA (ácido gama-aminobutírico) levando à paralisia e morte dos mesmos 

(LUMARET et al. 2012). 

A abamectina apresenta baixa mobilidade em solos argilosos pois liga-se a suas 

partículas devido a afinidade com matéria orgânica e baixa solubilidade em água (HALLEY 

et al., 1993). Embora apresente rápida fotodegradação em água, com  meia vida de 0,5 dias ou 

menos, a abamectina no solo, em condições aeróbicas com temperatura em torno de 20°C, 

degrada mais lentamente com meia vida de 3 a 50 dias (DIONISIO et al., 2016; HALLEY et 

al., 1993) apresentando um risco potencial para os organismos não alvo do solo como 

colêmbolos, minhocas e ácaros (SUN et al., 2005; DIAO et al., 2007; JENSEN et al.,  2007; 

KOLAR et al., 2008).  

No Brasil, existem 22 formulações contendo abamectina como ingrediente ativo que 

são registradas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as quais são 

utilizadas para aplicações foliares e em sementes de mais de 20 tipos de culturas, dentre elas 

algodão, batata, café, citrus, feijões, maçãs, morangos, tomates, uvas, etc (MAPA, 2018).  
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2. Justificativa 

O Brasil se destaca como um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, devido ao 

padrão de cultivo, a monocultura, faz-se necessário uso excessivo de insumos agrícolas, tanto 

no preparo do solo como durante o período de cultivo. Os insumos agrícolas mais utilizados 

são: adubos, fertilizantes, e principalmente agrotóxicos. Embora os usos desses produtos 

trazem melhoria na produtividade e controle de pragas, seus efeitos não são seletivos e 

portanto, causam diversos problemas tanto ambientais como de saúde pública.   

Existe ainda uma grande lacuna no que diz respeito aos efeitos dos agrotóxicos no 

ecossistema terrestre, principalmente em regiões tropicais. Além disso, a extrapolação no uso 

de dados das regiões temperadas na avaliação de risco ecológico desses contaminantes em 

ambientes tropicais, pode levar a interpretações errôneas (GARCIA et al., 2007). Desta forma, 

faz-se necessária a realização de pesquisas em regiões tropicais a fim de obter dados mais 

precisos sobre o efeito dos agrotóxicos sobre a fauna edáfica local.  

Os organismos edáficos como provedores de alguns processos ecossistêmicos 

importantes têm se mostrado como potenciais indicadores de alterações das condições 

ambientais tendo em vista a sua sensibilidade frente às degradações do solo (LEWINSOHN et 

al. 2005). Dentre estes organismos, os colêmbolos têm sido utilizados como indicadores da 

qualidade do solo, considerando sua participação nos processos de decomposição e ciclagem 

de nutrientes (BARETTA et al. 2008).  

As alterações ambientais de origem antrópica, não alteram somente a distribuição da 

diversidade das espécies nos ecossistemas, mas também modificam a estrutura funcional das 

comunidades dos organismos, impactando diretamente nos processos ecossistêmicos que estes 

organismos participam (PODGAISKI et al. 2011).  

Grande parte dos estudos avaliam principalmente os efeitos causados as espécies 

isoladamente, utilizando-se somente de dados taxonômicos. Contudo, o conhecimento sobre 

as características funcionais dos organismos é importante para a manutenção da qualidade do 

solo, pois avalia a perda de funções essenciais para a provisão dos serviços do ecossistema.  

Desta forma, o estudo proposto visa não só a avaliação ecotoxicológica do inseticida 

acaricida Kraft 36 EC, mas também as implicações que isso pode trazer em termos de 

funcionamento do ecossistema, uma vez que serão analisadas mudanças na estrutura da 

comunidade biológica do solo.   
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito do inseticida/acaricida Kraft 36EC sobre a estrutura biológica do solo 

em dois períodos amostrais, utilizando os atributos funcionais de colêmbolos como 

ferramenta de avaliação. 

 

3.2 Objetivos específicos  

i. Avaliar o efeito do Kraft 36EC sobre a composição da mesofauna edáfica em 

dois períodos amostrais. 

ii. Avaliar o efeito do Kraft 36EC sobre a composição da comunidade de 

colêmbolos em dois períodos amostrais; 

iii. Avaliar o efeito do Kraft 36EC sobre a estrutura funcional da comunidade de 

colêmbolos utilizando os atributos funcionais em dois períodos amostrais; 

iv. Avaliar o efeito do Kraft 36EC sobre a atividade alimentar da fauna edáfica 

através de teste com bait-lamina em cada período amostral; 

v. Avaliar possíveis influências dos períodos amostrais sobre o efeito do Kraft 36 

na composição da comunidade edáfica. 
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1. Introdução  

O solo e seus componentes bióticos e abióticos são considerados reguladores de 

funções ecológicas importantes para manutenção e qualidade dos serviços ecossistêmicos 

(BARRIOS, 2007). Esses serviços, como água, alimento, fibra, combustível, regulação 

climática e decomposição da biomassa são importantes para garantir a sobrevivência e o bem 

estar do ser humano no planeta (SWIFT et al.,  2004).  Porém, o uso intensivo dos recursos 

naturais promove a redução da produtividade, degradação do solo, água e ar e perda da 

biodiversidade, afetando negativamente a manutenção dos serviços ecossistêmicos 

(MILLENIUM ECOSSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

Para que os serviços ecossistêmicos sejam garantidos é necessário que a qualidade do 

ambiente seja favorável e, para isto, a estrutura biológica do solo é de fundamental 

importância devido suas diversas funcionalidades nos processos ecossistêmicos como: 

ciclagem de nutrientes, armazenamento de água nos poros do solo, decomposição e 

umidificação, regulação da perda de nutrientes, regulação da infiltração de água no solo, entre 

outros (LAVELLE, 2006). 

Por meio da fragmentação da matéria orgânica, controle (por meio do consumo) e 

distribuição da comunidade microbiana, além do controle da microfauna, a mesofauna edáfica 

desempenha um papel importante nos processos de ciclagem, mineralização e imobilização de 

nutrientes ( EMMERLING et al., 2002; BARRIOS, 2007; LIIRI et al., 2012). Dentre os 

grupos de organismos que compreendem a mesofauna edáfica, os ácaros e colêmbolos são os 

dois mais abundantes (BARRIOS, 2007).  

 No intuito de complementar dados taxonômicos, além de perceber a importância da 

fauna edáfica nas funções ecossistêmicas, atributos funcionais de diferentes espécies estão 

sendo utilizados como ferramenta. Esses atributos funcionais descrevem as características 

físicas, o nicho ecológico e o papel funcional dos organismos dentro do ecossistema (BAIRD 

et al., 2008), além de expressar suas respostas ao ambiente, relacionando com sua atividade e 

função (PODGAISKI et al., 2011). 

A utilização desses atributos em estudos de comunidades pode auxiliar no 

entendimento das respostas às perturbações ambientais, uma vez que influenciam funções 

ecológicas, além de ser uma abordagem simples, rápida e preditiva (HOOPER et al., 2004). 

Alguns estudos também demonstraram que a descrição de atributos funcionais permite 

determinar quais são os mecanismos que afetam a formação e estrutura da comunidade 

(PHILIP GRIME, 2009; PILLAR et al., 2009). Com isso, seu uso na descrição dos efeitos de 
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substâncias tóxicas, pode agregar informações em nível de comunidade aos ensaios 

ecotoxicológicos (BAIRD et al., 2007; BAIRD et al., 2008). 

 Uma das fontes de contaminação do solo tem sido o uso de agrotóxicos e fertilizantes, 

dos quais podem ocasionar impactos ambientais contribuindo para a redução da 

biodiversidade e afetando indiretamente os serviços ecossistêmicos (FOLEY et al., 2011). 

Embora apresente funções de proteção dos cultivos agrícolas, esses contaminantes também 

podem afetar os organismos não-alvo. Além disso, podem ocorrer contaminação dos solos, 

águas subterrâneas e superficiais, como também problemas de saúde pública com a 

contaminação de alimentos e exposição dos trabalhadores rurais (SPADOTTO et al., 2004). 

 No Brasil, o mercado de agrotóxico tem tido um crescimento expressivo ao longo dos 

anos, colocando o país em primeiro lugar no ranking mundial desde 2008 (RIGOTTO et al., 

2014). Dentre os diversos agrotóxicos utilizados no Brasil encontra-se o inseticida/acaricida 

Kraft 36EC (i.a. abamectina), no qual é fortemente utilizado nas culturas de morango no 

combate ao ácaro rajado. Além disso, em 2014 estava entre os vinte agrotóxicos mais 

vendidos no município de Bom |Repouso, MG (SILVA, 2016), utilizado como área referência 

no uso desse inseticida, no presente estudo. Embora alguns estudos já tenham sido realizados 

acerca dos efeitos ecotoxicológicos da abamectina sobre organismos  não-alvo do solo 

(DIAO; JENSEN; HANSEN, 2007; JENSEN; DIAO; SCOTT-FORDSMAND, 2007; 

KOLAR et al., 2008; NUNES, 2010), pouco se sabe a respeito dos seus efeitos sobre a 

estrutura da comunidade edáfica.  

No presente estudo objetivou-se avaliar os efeitos do inseticida/acaricida Kraft 36EC 

sobre a estrutura biológica do solo, por meio da avaliação da comunidade de mesofauna 

edáfica, com ênfase aos atributos funcionais de colêmbolos em uma experimentação em 

campo. As amostras foram coletadas em sete períodos de exposição, sendo eles: 0, 7, 14, 21, 

28, 56 e 84 dias após a contaminação, em dois períodos distintos do ano a fim de ter uma 

avaliação do efeito temporal desse agrotóxico sobre a mesofauna edáfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2. Material e Métodos 

2.1  Área de estudo e delineamento experimental 

O experimento foi realizado nas dependências do Cento de Recursos Hídricos e 

Estudos Ambientais (CRHEA) (latitude -22° 10’ 29.98’’ e longitude -47° 54’ 5.45’’). O clima 

da região, segundo a classificação de Köppen, é uma transição entre os tipos Cwai Awi, entre 

um clima quente de inverno seco, que localmente vai de abril a setembro, e um tropical com 

verão úmido e inverno seco (TOLENTINO, 2007).  

O experimento foi dividido em dois períodos de amostragem, sendo o primeiro 

realizado de 20/01/2016 a 13/04/16 (verão) e o segundo período de 01/06/2016 a 24/08/2016 

(inverno). As áreas escolhidas para realização das coletas não possuíam histórico de 

contaminação. Foram definidas parcelas de 2 x 1 m para os seguintes tratamentos: controle 

(umedecido com água de poço) e Kraft 36EC, com três réplicas por tratamento, totalizando 6 

m² por condição. Três meses antes da distribuição das parcelas a vegetação foi retirada das 

áreas para o reestabelecimento da comunidade edáfica. A fim de evitar a contaminação 

cruzada dos agrotóxicos por entre as diferentes parcelas, foram construídos canais e colocadas 

barreiras de lona entre as parcelas dos tratamentos. Também foi mantida a vegetação nas 

bordas e entre as parcelas para servir como fonte colonizadora da fauna edáfica (Figura 1). 
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Figura 1 - Esquema da divisão das parcelas de cada tratamento nas duas estações amostrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Pinto, 2018. 

 

2.2 Aplicação do agrotóxico 

Aplicou-se o agrotóxico segundo as recomendações do fabricante, respeitando a dose e 

o intervalo de aplicação para a cultura de morango, conforme a Tabela 1. A dose 

recomendada do inseticida Kraft 36 EC para culturas de morango é de 30 ml do produto 

diluídos em 100 L de água para um hectare, com intervalo de aplicação de 7 (sete) dias, 

respeitando um máximo de 3 (três) aplicações. Para garantir a dispersão e homogeneização do 

produto na área determinada (2 x 1 m), adicionou-se 5 L de água ao solo utilizando regadores 

e a calda (solução com o agrotóxico) foi também preparada com 5 L. A aplicação da calda foi 

2 m 

1 m 

Controle 

Kraft 36EC 

Legenda 

Canais 

Barreiras  

Amostra de solo 
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feita por meio de pulverizadores Guarany de compressão prévia com capacidade de 6 L 

(Figura 2).  

Figura 2 -  Aplicação do Kraft 36EC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fonte: Pinto, 2018. 

Tabela 1 - Frequência de contaminação (aplicação do inseticida Kraft 36EC) e coleta das amostras de 

solo para extração de mesofauna. 

Dias 
Aplicação do 

Kraft 36EC 
Coleta 

0 X X 

7 X X 

14 X X 

21  X 

28  X 

56  X 

84  X 
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2.3 Coleta e extração dos organismos 

     Realizou –se as coletas do solo conforme a Tabela 1. Coletou-se amostras indeformadas da 

camada superficial do solo (primeiros 5 cm), com volume de cerca de 0,125 m
3 

(aproximadamente 10 cm
2
 de largura e 5 cm de profundidade). As coletas foram realizadas 

utilizando uma pá de jardim e colocadas em recipientes de plástico com fundo de tela (2 mm x 

2 mm) para extração dos organismos (Figura 3). Oito sub-réplicas por réplica foram 

aleatoriamente coletadas, totalizando 24 réplicas por tratamento. 

 

Figura 3 - Amostra de solo indeformada para extração de organismos da mesofauna edáfica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: Pinto, 2018. 

                                                     

Para a extração dos organismos presentes nas referidas amostras, foi construído um 

sistema de extratores, o qual funcionou com o mesmo princípio do funil de Berlese-Tülgren, 

cujo princípio de extração se dá  por aquecimento (GONZALEZ-GARAY, 1988) (Figura 4). 

Os organismos foram extraídos das amostras durante uma semana. Para a promoção do 

aquecimento do solo foram utilizadas lâmpadas incandescentes de 60W. O aquecimento a 

partir da parte mais profunda do solo coletado permitiu que os organismos pudessem escapar 

do calor pela parte mais superficial do solo. Em seguida os organismos foram então coletados 

em frascos contendo solução de ácido benzoico a 3%. A seguir à extração dos organismos as 

amostras foram triadas em álcool 70% e preservadas em glicerina para posterior identificação.  
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Figura 4 -  Extração dos organismos edáficos (adaptação da metologia de Berlese-Tulgren). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Pinto, 2018. 

 

 

2.4 Identificação da mesofauna edáfica e atributos funcionais 

Os organismos da mesofauna edáfica foram primeiramente separados em grandes 

grupos, a saber: colêmbolos, ácaros, coleópteras, formicidae, isópteras, proturas, pauropodas, 

symphylas, etc. Em seguida, os colêmbolos foram identificados em quatro grupos principais, 

sendo: Entomobridae, Isotomidae, Poduromorpha e Symphypleona, de acordo com a 

classificação de (GISIN, 1960).  

Para os colêmbolos, cinco atributos funcionais (Tabela 2) foram escolhidos. Esses 

atributos (número de ocelos, tamanho da antena, presença ou ausência de furca, pelos/escamas 

e coloração) (Figura 5) definem suas distribuições nas camadas do solo (GISIN, 1960), além 

de indicarem possíveis alterações no ambiente (MAKKONEN et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Tabela 2 – Descrição dos atributos funcionais, com suas respectivas pontuações e respostas ao ambiente.  

Atributo funcional Pontuação 
Resposta do atributo ao 

ambiente 

Desenvolvimento 

da fúrcula 

1= reduzida 

3= desenvolvida 

5= muito 

desenvolvida 

 

Preferência de habitat; 

Movimentação e locomoção; 

fuga de predadores 

 

Ocelos 

0= ausência 

1= presença 

 

Preferência de habitat 

Tamanho da antena 

1= 0<x<0,5 

tamanho do corpo 

3= 0,5<x<1 

tamanho do corpo 

5= >1 tamanho do 

corpo 

 

Preferência de habitat; 

detecção de mudanças no 

microclima 

Pigmentação 

1=branco 

3= colorido 

5=colorido com 

manchas 

 

Preferência de habitat; proteção 

contra raios UV; 

camuflagem 

Presença de pelos e 

escamas 

1=ausência 

3= presença de 

pelos 

5=presença de 

pelos e escamas 

Preferência de habitat e  

resistência à dessecação 

Fonte: Adaptado de CHELINHO et al., 2014. 
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Figura 5 – Exemplos de alguns atributos funcionais em um colêmbolo epiedáfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Caracterização do solo 

Durante as coletas das amostras do solo, foram medidos parâmetros físico-químicos 

como pH e umidade relativa. Além disso, foi colocado um datalogger HOBOware durante 

todo o período amostral no intuito de medir a temperatura do solo.  

Dados de umidade e precipitação foram obtidos a partir da estação climatológica 

localizada no campo de estudo (CRHEA). Além disso, foram realizadas análises de 

granulometria, massa específica do solo, densidade e capacidade de troca catiônica, (Tabela 

3). Todas as análises foram realizadas no Departamento de Geotecnia da Escola de 

Engenharia de São Carlos, USP.  

O solo do presente estudo é caracterizado por um solo argiloso, constituinte de 35% de 

argila, 21% de silte, 22% de areia fina, 20% areia média e 2% areia grossa. A Tabela 3 as 

principais características desse solo.  
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Tabela 3 - Caracterização do solo da área estudada 

Parâmetros Físico-químicos Valores 

Massa específica dos sólidos  (g/cm
3
) 2,937 

CTC (capacidade de troca catiônica) 

meq/100g) 
3,52 

pH (água) 5,52 

pH (KCl) 5,94 

Eh (mV) (água) +453 (oxidante) 

Eh (mV)(KCl) +291 (oxidante) 

CE(µs/cm) (água) 48,9 

CE(µs/cm) (KCl) 66,5 

Delta pH +0,42 

Nitrogênio (%) 1,82 

Fósforo (%) 2,07 

Matéria orgânica (%) 11,06 

 

 

2.6 Bait-lamina 

No intuito de avaliar a atividade alimentar da mesofauna edáfica realizou-se ensaio 

com o método de “bait-lamina” (KRATZ, 1998). Neste método, lâminas dotadas de 16 

orifícios de mesmo diâmetro e separados em 0,5 cm entre si (perfazendo um total de 8 cm) 

foram preenchidos com um substrato artificial de substâncias orgânicas e expostas 

verticalmente no solo. O consumo alimentar dos organismos é avaliado pelo desaparecimento 

do substrato durante determinado período (ISO, 2012).  

Nesta pesquisa foram colocadas 4 “bait-lamina” por sub-réplica, totalizando 12 para 

cada tratamento. Estas foram preenchidas com um substrato composto de 70% de pó de 

celulose, 25% de farelo de trigo e 5% de carvão ativado, adicionando água para formar a 
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“pasta”. Após 14 dias de exposição, o consumo alimentar foi verificado, retirando as bait-

laminas e verificando se os orifícios estavam vazios, e depois foram recolocadas. Após 28 

dias foram retiradas seis bait-laminas de cada tratamento, anotado a porcentagem consumida e 

recolocadas dois dias depois. Cinquenta e seis dias depois de terem sido inseridas, o restante 

das bait-laminas (seis) foi retirado do solo para avaliação da porcentagem de substrato 

“comida” pelos organismos.  

 

2.7 Análise estatística 

A fim de verificar as diferenças na composição das comunidades edáficas iniciais e 

após a contaminação para ambos os tratamentos (Controle e Kraft 36EC), utilizou-se a análise 

de similaridade (Anosim), somente com os dados de abundância relativa, por meio do 

programa Primer 5. Os índices de diversidade Simpson e Shannon foram calculados com o 

auxílio do programa Past 3.19 (Hammer, 2011) e as diferenças significativas entre os 

tratamentos (Controle e Kraft 36EC) foram analisadas por meio de uma análise de variância 

(ANOVA) de duas vias utilizando como fatores, os tratamentos (Controle e Kraft 36EC) e os 

períodos amostrais (0,7,14,21,28,56 e 84 dias), seguida de teste post hoc Holm-Sídák.  

Os efeitos do Kraft 36EC sobre a composição da comunidade de colêmbolos, 

utilizando os dados da abundância relativa das morfoespécies em cada tratamento (Controle e 

Kraft 36 EC) ao longo do tempo foram verificados através de uma ANOVA unidirecional 

seguida de teste post hoc Tukey. Todas as análises de variância foram realizadas no programa 

SigmaPlot 11.0. 

Os efeitos do Kraft 36EC sobre a composição da fauna edáfica ao longo do tempo 

foram analisados através da análise multivariada PRC (Principal Response Curve) descrita 

por Van den Brink e Ter Braak (1998; 1999). Essa análise é obtida através da Análise de 

Redundância (RDA). A significância foi testada por testes de permutação Monte Carlo.  

Os efeitos das variáveis ambientais frente a contaminação com o inseticida sobre a 

comunidade edáfica foram analisados através da Análise de Redundância (RDA), as variáveis 

ambientais testadas foram temperatura e umidade e utilizou-se os dados de abundância 

relativa da comunidade edáfica. Todas as análises multivariadas foram realizadas pelo 

programa CANOCO 4.5 (TER BRAAK; SMILAUER, 2002). 

Os atributos funcionais de colêmbolos foram calculados por tratamento (Controle e 

Kraft 36EC) por tempo de amostragem (0, 7, 14, 21, 28, 56 e 84 dias) para cada período 

amostral. Foram calculados dois índices: média por atributo (mT) e a diversidade funcional 
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(FD), utilizando a somatória das pontuações dos atributos individuais de cada morfoespécie 

(LFT – que define a “forma de vida”), de acordo com Vandewalle et al., (2010).  

O índice mT é a média dos valores dos atributos, que foram calculados para cada 

morfoespécie. O índice FD pode ser calculado a partir do índice de RAO, que é a soma da 

dissimilaridade dos atributos dij entre todos os possíveis pares de espécies (i e j), estimado 

pelo produto da abundância relativa das espécies (pipj) (BOTTA-DUKÁT, 2005).   

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Características climáticas dos períodos amostrais 

O primeiro período amostral ocorreu entre os dias 20 de janeiro e 13 de abril de 2016, 

que corresponde ao verão, e o segundo período amostral ocorreu entre os dias 01 de junho e 

24 de agosto de 2016, que corresponde ao inverno. Dados sobre as características ambientais 

no período de amostragem podem ser encontrados na tabela 4. De acordo com os dados 

climáticos coletados, pôde-se observar que o primeiro período foi caracterizado por altas 

temperaturas e baixa umidade (Figura 6A), enquanto que o segundo período apresentou 

baixas temperaturas e alta umidade (Figura 6B). Esses resultados demostram uma possível 

alteração climática, tendo em vista que a região de estudo é caracterizada por verão úmido e 

inverno seco (TOLENTINO, 2007).  

A alteração no clima observada durante o desenvolvimento deste trabalho pode ter 

sido uma consequência do fenômeno El Niño, que ocorreu no período de 2015-2016. O 

fenômeno que ocorreu em 2015-2016 foi considerado um dos mais intensos desde o ocorrido 

entre 1997 e 1999, superando-o em distúrbios de temperatura e pressão em algumas regiões 

(NOOA, 2017). Dentre esses distúrbios estão o aumento da temperatura em nível global, que 

altera os padrões climáticos, tornando 2015 o ano mais quente. Além disso, foi observado que 

após o El Niño houve reduções de 20 a 30% nas chuvas em países tropicais (Portal BBC, 

2016) 

Esse fenômeno climático pode alterar os ciclos hidrológicos e as condições abióticas, 

promovendo mudanças na estrutura e dinâmica das comunidades biológicas terrestres e 

aquáticas em todo o mundo (POSSAMAI et al., 2018).  
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Tabela 4 – Dados climáticos dos dois períodos amostrais. Os dados referentes ao compartimento ar, 

estão expressos pela média., onde T (temperatura); Rad. Solar (radiação solar); Prec. (precipitação); 

UR (umidade relativa). 
 

Ar Solo 

Período  
T 

(°C) 

Rad. Sol. 

(cal/cm
2
/dia) 

Prec. 

(mm) 

UR 

(%) 

T (°C) UR (%) 

Máx. Min. Méd. Máx. Min. Méd. 

Verão 25,3 388,37 5,8 78 25 21 23 22 12 17 

Inverno 20 197,85 6,2 82 22 16 19 26 23 24 

 

Figura 6 – Umidade relativa (%) e temperatura (°C) do solo durante os períodos amostrais A) Verão e 

B) Inverno  

3.2 Composição inicial da comunidade edáfica nas áreas destinadas aos tratamentos 

controle e Kraft 36EC nas duas estações amostrais. 

Considerando a composição da comunidade inicial de toda a mesofauna edáfica 

amostrada em ambos os tempos de coleta, não foram observadas diferenças significativas nas 

áreas destinadas aos diferentes tratamentos (controle e Kraft 36 EC), como pode ser visto na 

Tabela 7, por meio dos valores obtidos para riqueza de espécies em cada período e tratamento 

proposto. Além disso, os índices ecológicos estudados demostram que ambas as comunidades 

inicias nos dois períodos amostrais (verão e inverno), apresentaram estabilidade 

(equitabilidade de Pielou), diversidade de espécies semelhantes (Shannon) e baixa dominância 

de espécies (Simpson).  

Durante o verão, as comunidades iniciais (antes da contaminação), para ambos os 

tratamentos (controle e Kraft 36EC) eram compostas, em média, por 12 grupos de organismos 

(Tabela 5). Os colêmbolos e os ácaros foram os organismos mais abundantes, representando, 

juntos, 85 e 73% de todos os organismos amostrados, na área controle e na área contaminada 
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com o inseticida Kraft 36EC, respectivamente. Os indivíduos mais predominantes foram os 

ácaros, perfazendo um total de 78% nas amostras do grupo controle e 70% nas amostras 

correspondentes ao tratamento com o inseticida. Os colêmbolos, por sua vez, representaram, 

respectivamente, o segundo e o quarto grupo mais abundante na área destinada ao tratamento 

controle e ao Kraft 36EC. 

 Já no inverno, as comunidades iniciais, em ambos os tratamentos (controle e Kraft 

36EC), eram compostas em média por 11 grupos de organismos (Tabela 5).  Os colêmbolos e 

os ácaros também foram os organismos mais abundantes, juntos representaram 

aproximadamente 80 e 78% de todos os organismos amostrados, no controle e Kraft 36EC, 

respectivamente. Os ácaros, também foram os indivíduos mais predominantes, totalizando 

70% nas amostras do controle e 68% nas amostras do inseticida, enquanto que os colêmbolos 

foram, respectivamente, o segundo e terceiro grupo mais abundante no tratamento controle e 

Kraft 36EC.  

A maior representatividade da comunidade de ácaros em relação aos colêmbolos 

também foi observada em outros trabalhos (BARETTA et al., 2006; SOUTO et al., 2008; 

CHELINHO et al., 2014). Esses resultados podem estar relacionados com a capacidade que 

estes organismos têm de suportar condições ambientais adversas, como observado por Souto 

et al. (2008), em que maior abundância de ácaros foi encontrada em locais com altas 

temperaturas e baixa umidade.  Além disso, a alta capacidade de reprodução dos ácaros 

permite que eles atinjam número maior de organismos rapidamente (Almeida et al., 2014). 

Dentre a comunidade de colêmbolos, a composição dos organismos mostrou-se 

significativamente diferente (Anova, p=0,024), somente no primeiro período de coleta. 

Enquanto que no grupo controle predominaram organismos com características hemiedáficas 

(51% da família Isotomidae), na área contaminada com Kraft 36EC, 79% dos colêmbolos 

eram representantes da família Entomobridae, cujas características eram de espécies 

epiedáficas. Já durante o segundo período, ambos os tratamentos apresentaram predominância 

de espécies epiedáficas, com 60% de indivíduos da família Entomobridae no controle e 51% 

de indivíduos da mesma família no Kraft 36EC.  
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Tabela 5 - Composição da mesofauna edáfica (expressa pela média dos principais grupos 

taxonômicos), nos dois períodos amostrais. ACA, Acari; COL, Collembola; AU, Auchenorryncha; 

CHI, Chilopoda; CO, Coleoptera; FO, Formicidae; ISO, Isoptera; LA, Larvas de Coleoptera; PA, 

Pauropoda; PRO, Protura; SY, Symphyla; TY, Thysanoptera; TRI, Tricoptera. 

 

Período Tratamento ACA COL AU CHI CO FO 
ISS

O 
LA PA PRO SY TY TRI 

Verão 

Controle 128,3 11 0,33 0,67 0,33 5,67 2,67 5,67 3 5,33 1 0,67 1,6 

Kraft 36EC 41 1,67 0,33 0 0 5,67 3,67 0,67 1,33 2,33 0,33 0,33 0,6 

 

 

Inverno 

Controle 12,6 6,67 0 0,67 0,33 6,6 6,67 0,33 0 1 1,33 0,67 1,6 

Kraft 36EC 12,4 1,68 0 0 1 4,67 1,67 0,47 0 0,33 0,33 1,33 0,6 

 

Além da classificação taxonômica, também podemos classificar os organismos em 

grupos funcionais. A definição de um grupo funcional está relacionada com suas propriedades 

como morfologia, fisiologia e sua relação com os recursos e interações entre as espécies 

(BARBAULT et al., 1991). Foram definidos seis grupos funcionais (Tabela 6) segundo Silva 

et al. (2012). Devido à alta heterogeneidade de alguns organismos, eles podem estar 

relacionados com vários grupos funcionais, como é o caso dos ácaros. 

 

 Tabela 6 – Classificação dos grupos taxonômicos em relação aos grupos funcionais. 

 

Grupo Funcional Grupo Taxonômico  

Sociais Formicidae e Isoptera 

Micrófagos Collembola e Acari 

Saprófagos 

Pauropoda, Protura, 

Symphyla e 

Thysanoptera 

Predadores 
Chilopoda, 

Coleoptera e Acari 

Larvas Larvas 

Outros (sem 

funcionalidade 

conhecida) 

Auchenorryncha e 

Tricoptera 



56 
 

Durante o verão, a distribuição entre os grupos funcionais foi mais equitativa, 

enquanto que no inverno, a alta abundância do grupo formicidae, permitiu maior 

representatividade dos insetos sociais.  Tais organismos realizam funções importantes nos 

ecossistemas, como melhoria no arejamento e penetração da água no solo e fertilização 

através da incorporação da matéria orgânica no solo pela atividade de escavação e construção 

de ninhos (SILVA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012).  

Os saprófagos foram mais predominantes no verão. Esses organismos alimentam-se de 

matéria orgânica, fragmentando e transformando tal material em compostos mais simples, 

como açúcares, amido, lipídeos e proteínas. Além disso, eles podem ser chamados de 

onívoros, devido a sua variada alimentação (CORREIA; ANDRADE, 1999; SILVA et al., 

2012).  

Os micrófagos, representados pelos colêmbolos e ácaros, no presente estudo, foram 

igualmente abundantes nos dois períodos amostrais, Tais organismos, desempenham funções 

importantes nos ecossistemas, como fragmentação da matéria orgânica, produção de enzimas 

e atuam indiretamente na fertilidade do solo (BERG et al., 2004; SILVA et al., 2012; YANG 

et al., 2012), além disso atuam no equilíbrio da comunidade de microrganismos.  

 

3.3 Efeitos do Kraft 36EC sobre a composição taxonômica e funcional da comunidade 

edáfica nos dois períodos amostrais 
De forma geral, as comunidades edáficas nos dois tratamentos apresentaram mudanças 

significativas na composição de seus organismos ao longo do tempo (7, 14 ,21 ,28, 56 e 84 

dias) nos dois períodos amostrais. Os organismos pertencentes aos grupos auchenorryncha e 

pauropoda não foram encontrados no inverno (Figura 8B), porém tal fato pode ser 

característico das áreas amostradas tendo em vista a baixa abundância destes organismos 

também durante o verão.  

Alguns grupos de organismos apresentaram baixa abundância de espécies em suas 

comunidades iniciais, para ambos os períodos amostrais, não sendo, portanto, representativos 

com relação aos efeitos do Kraft 36EC sobre a comunidade edáfica geral. Tais organismos 

pertencem aos grupos: chilopoda, coleóptera, larvas, thysanoptera e tricoptera (Figura 8A e 

B). Esses resultados corroboram com outro estudo realizado na mesma região, em que estes 

organismos, com exceção dos coleópteros, tiveram pouca representatividade (CHELINHO et 

al., 2014).  

A análise de curva de resposta principal - PRC (Principal Response Curves) 

demonstrou diferença significativa para a comunidade edáfica, entre os tratamentos controle e 
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Kraft 36 EC, ao longo do tempo em ambos os períodos. No verão essa diferença foi mais 

pronunciada nos dias 14 e 21, tendo sido os colêmbolos os organismos mais sensíveis (Figura 

7A). Esses resultados também podem ser observados por meio dos índices de diversidade que, 

embora não tenham apresentado diferenças significativas, demonstraram redução na riqueza e 

diversidade (Shannon) das espécies, além de maior dominância de alguns grupos taxonômicos 

(Simpson) em relação a comunidade inicial (Tabela 7). De acordo com a análise de 

redundância (RDA), 41,2% da variação dos resultados encontrados é explicada pelos 

tratamentos (controle e Kraft 36EC) e 18,7% pelo período de exposição, tendo sido esta 

variação significativa (teste de permutação Monte Carlo, p=0,08).  

Considerando o tempo de degradação da abamectina no solo, espera-se que durante o 

intervalo de 14 e 21 dias, os organismos estiveram expostos à maior dose do inseticida testado 

(três doses recomendadas). A partir de 28 dias já se espera que tenha havido degradação do 

produto, diminuindo assim a concentração de exposição dos organismos ao inseticida 

(DIONISIO et al., 2016). O comportamento e disponibilidade dos agrotóxicos no ambiente, 

como a capacidade de sorção ás partículas do solo, mobilidade, volatilização e degradação por 

componentes bióticos e abióticos podem influenciar no seu impacto sobre a comunidade 

edáfica (BURROWS et al., 2004). Dessa forma, a alta capacidade de sorção da abamectina 

em solos argilosos, baixa mobilidade nas partículas do solo e variabilidade na degradação, 

com meia vida de 3 a 50 dias (BULL et al., 1984; GRUBER et al., 1990; HALLEY et al., 

1993; DIONISIO et al., 2016) pode ter permitido que nos períodos de contaminação (0, 7 e 14 

dias) o inseticida estivesse mais biodisponível. Já nos dias 56 e 84, de forma geral, em ambos 

os períodos amostrais, as comunidades encontravam-se sob processo de recuperação.  

Além disso, os menores valores de umidade relativa (em torno de 14%) foram 

observados no verão, o que pode ter pronunciado os efeitos observados, como apresentado por 

BANDOW et. al., (2014) para duas espécies de colêmbolos (S. curviseta e F. candida). 

Ambas as espécies apresentaram sensibilidade significativamente maior quando expostas ao 

fungicida pirimetanil em condições de seca (30% da capacidade de retenção hídrica). 

Durante o inverno, a diferença entre os tratamentos foi mais pronunciada nos dias 7, 

28 e 56 (Figura 7B). Os índices de diversidade não apresentaram diferença significativa, 

porém houve redução na riqueza e diversidade de espécies, com aumento na dominância de 

alguns grupos taxonômicos, (ex.: formicidae) em relação a comunidade inicial (Tabela 7). 

Nessa estação, 48 % da variação foi explicada pelos tratamentos e 22% pelo período de 

exposição (RDA, teste de permutação Monte Carlo p= 1). Os organismos mais sensíveis ao 

tratamento Kraft 36EC foram os pertencentes aos grupos de colêmbolos, isopteras, tricopteras 
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e coleopteras (Figura 7B). Os dois últimos grupos, no entanto, já demonstraram baixa 

frequência na comunidade inicial e o aparecimento deles ao longo do tempo pode ser devido à 

grande mobilidade desses organismos, os quais podem ter transitado entre as áreas de 

vegetação circundantes às áreas de tratamento e vice-versa.   

 

Figura 7 – PRC (Principal Curve Response) com o eixo das espécies para A) Verão e B) 

Inverno 

 

 
 

Embora os tratamentos (controle e Kraft 36EC) tenham demonstrado maior influência 

sobre a composição da comunidade, as variáveis ambientais, tais como a temperatura e a 

umidade, corroboraram com as diferenças entre os dois períodos amostrais. Este resultado já 

poderia ser esperado, uma vez que estes fatores são conhecidos por afetarem tanto a 

abundância da fauna edáfica (MIRANDA et al., 1997; GASSEN, 2000; BERUDE et al., 

2015) quanto o comportamento  dos agrotóxicos no meio ambiente (BURROWS etal., 2004). 

Para ambos os períodos amostrais foram observadas influências da temperatura e 

umidade relativa do solo sobre a resposta da comunidade edáfica frente à contaminação ou 

não do solo. A RDA para o solo controle demonstrou uma correlação negativa entre a 

temperatura e a umidade relativa do solo (Figura 8A) o que está de acordo com os dados 

medidos e apresentados no gráfico 6A, em que maiores valores de temperatura resultaram em 

umidade relativa mais baixa. No entanto, quando expostos ao Kraft 36EC, a correlação 

negativa entre a temperatura e a umidade tornou-se menos acentuada, confirmando que, para 

esta situação as alterações na composição da comunidade edáfica foram mais fortemente 

influenciadas pela contaminação. De acordo com os resultados da RDA (Figura 8), 11,7% da 
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variação dos dados é explicada pela temperatura e umidade na no tratamento controle e 9, 4% 

no tratamento com o inseticida (Figura 8A e B).  

Em ambos os casos, os grupos de organismos mais representativos da abundância total 

(colêmbolos, ácaros e formigas), bem como aqueles mais sensíveis ao inseticida/acaricida 

(colêmbolos, pauropodas, proturas e symphylas) (Figura 7A) apareceram positivamente 

correlacionados à umidade, com exceção das formigas que não foram fortemente 

influenciadas por nenhum dos dois parâmetros (Figura 8A e B). Os ácaros foram menos 

sensíveis ao agrotóxico (Figura 7B), porém nos períodos de baixa umidade e alta temperatura 

apresentaram maior sensibilidade em relação ao inverno. Outros estudos também observaram 

que em temperaturas altas, os ácaros apresentaram maior sensibilidade frente a agrotóxicos. 

Por exemplo, Jegede et al., (2017), observaram redução na reprodução do ácaro Hypoaspis 

aculeifer em testes laboratoriais com cloripirifóis e deltamedrin em temperatura de 28°C.  

Por outro lado, durante o inverno, período marcado por temperaturas mais baixas e 

alta umidade, as variáveis ambientais mostraram-se positivamente correlacionadas em ambos 

os tratamentos e a porcentagem de contribuição dessas variáveis para a explicação da variação 

da composição da mesofauna edáfica foi de 7,9% (Figura 8D). Os tempos 21,56 e 84 dias, que 

apresentaram maior correlação com essas variáveis (Figura 8D), apresentaram umidade média 

do solo de 25% e temperatura em torno de 21°C (Figura 6B). Essas condições podem ter 

favorecido aumento na abundância de alguns grupos de organismos, tendo em vista que a 

riqueza e diversidade aumentaram em relação aos demais períodos (Tabela 7).  
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Figura 8 – Análise de redundância (RDA), mostrando a distribuição dos grupos taxonômicos 

(setas azuis), frente as variáveis ambientais (setas vermelhas) ao longo do tempo, nos dois períodos 

amostrais. A) Controle (Verão), as variáveis ambientais explicaram 11,4% da variação dos dados das 

espécies; B) Kraft 36EC (Verão), as variáveis ambientais explicaram 9,4% da variação dos dados das 

espécies; C) Controle (Inverno), as variáveis ambientais explicaram 15,2% da variação dos dados de 

espécies; D) Kraft 36EC (Inverno), as variáveis ambientais explicaram 7,9% da variação das espécies 

 
 

A maior sensibilidade dos colêmbolos ao inseticida Kraft 36EC nesse trabalho, 

corroboram com ensaios laboratoriais individuais com o mesmo produto. MENEZES-

OLIVEIRA et. al. (2018) observaram que a sensibilidade do colêmbolo Folsomia candida era 

500 vezes mais elevada do que a do ácaro Hypoaspis aculeifer quando estes encontravam-se 

expostos ao inseticida (Kraft 36EC). Embora não tenha sido realizada uma identificação 

taxonômica detalhada dos ácaros, pode-se observar uma relação presa-predador entre esses dois 

organismos. Em ambos os períodos, a sensibilidade dos colêmbolos ao agrotóxico, 

principalmente no vigésimo primeiro dia, pode ter facilitado a predação por parte dos ácaros. 

Dessa forma, sua abundância reduziu, enquanto que a dos ácaros aumentou (Figura 9A e B) 
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Figura 9 - Porcentagem relativa dos principais grupos da mesofauna edáfica coletados nas áreas 

Controle e contaminada com o inseticida Kraft 36EC em diferentes tempos de exposição, durante A) 

Verão e B) Inverno  

 

A redução na abundância de grupos funcionais, como é o caso dos organismos 

micrófagos e saprófagos, representados por colêmbolos e pauropoda, protura, symphyla e 

tricoptera no presente estudo, oriunda tanto pela aplicação do inseticida quanto por eventos 

ambientais extremos (redução da umidade relativa do solo) pode influenciar processos 

importantes como o de decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes no 

ambiente terrestre.  Estes organismos micrófagos e saprófagos atuam de forma direta e 

indireta no sistema decompositor, através da fragmentação da matéria orgânica tornando-a 

disponível para outros microrganismos (MOÇO et al. 2005). Além disso, a perda de 

determinada espécie dentro de grupos funcionais específicos pode não ser compensada 

funcionalmente (BRIONES, 2015).  

Todavia, a determinação das espécies em grupos funcionais deve ser cuidadosa, 

devido as diversas funções que um mesmo grupo taxonômico pode exercer. Porém, essa 

avaliação pode fornecer uma avaliação geral da qualidade do solo, apontando grupos 

funcionais para serem avaliados detalhadamente (CORREIA et al., 2000), como realizado no 

presente estudo em relação aos atributos funcionais de colêmbolos.  
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Tabela 7 – Índices ecológicos da comunidade edáfica de cada tratamento nos dois períodos 

amostrais 

Período 

Amostral 
Tratamentos 

Tempo  de Exposição (dias) 

Riqueza 

  0 7 14 21 28 56 84 

Verão 

Controle 13* 13 13 12 11 11 11 

Kraft 36EC 11a* 13 12 7* 9* 9* 11 

Inverno 

Controle 11 11 8 9 11 10 10 

Kraft 36EC 10 6* 8 5* 7* 7* 11 

 Índice de Simpson 

Verão 

Controle 0,39a 0,39 0,38 0,30 0,32 0,33 0,34 

Kraft 36EC 0,47a 0,40 0,36 0,35 0,30 0,32 0,32 

Inverno 

Controle 0,48a 0,28 0,30 0,24 0,32 0,33 0,36 

Kraft 36EC 0,50a 0,34 0,32 0,31 0,36 0,34 0,35 

 Índice de Shannon  

Verão 

Controle 0,97a 0,98 0,96 0,94 0,96 0,97 0,98 

Kraft 36EC 1a 0,97 0,94 0,93 0,93 0,92 0,98 

Inverno 

Controle 0,96a 0,95 0,90 0,92 0,95 0,94 0,95 

Kraft 36EC 0,98a 0,85 0,88 0,84 0,86 0,90 0,93 

 Equitabilidade de Pielou 

Verão 

Controle 0,43a* 0,48 0,46 0,44 0,42 0,46 0,43 

Kraft 36EC 0,56a* 0,47 0,45 0,38 0,39 0,40 0,41 

Inverno 

Controle 0,56 0,38 0,40 0,31 0,38 0,39 0,38 

Kraft 36EC 0,58 0,30 0,35 0,28 0,30 0,31 0,34 

Os valores seguidos de asterisco (*) significam diferenças significativas entre os dois tratamentos 

p<0,05. Os valores seguidos da letra a minúscula (a) significam diferenças significativas dentro do 

mesmo tratamento p<0,05).  

3.4 Efeitos do Kraft 36EC sobre a composição da comunidade de colêmbolos nos dois 

períodos amostrais 

 Os colêmbolos encontrados no presente estudo pertenciam às ordens 

Entomobryomorpha (tendo sido classificados dentre as duas principais famílias: 

Entomobryidae e Isotomidae) e Symphypleona. Tais organismos foram separados em 
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morfoespécies baseado em suas características morfológicas (Tabela 2). Sendo que os 

organismos pertencentes aos grupos de Entomobryidae e Symphypleona possuíam 

características de espécies epiedáficas (ex,: furca bem desenvolvida, antena longa e presença 

de pêlos e escamas). Os organismos representantes do grupo Isotomidae, por sua vez, 

apresentavam características de espécies hemiedáficas (furca reduzida, ausência de pêlos e 

escamas e ausência de ocelos).  

Considerando apenas as morfoespécies de colêmbolos, foram observadas diferenças 

significativas entre as comunidades representadas nos diferentes tratamentos (Controle e Kraft 

36EC) desde o tempo inicial de coleta, antes da contaminação. No tratamento controle houve 

a presença de espécies hemiedáficas e epiedáficas, com predominância dos organismos 

pertencentes ao grupo Isotomidae (51%). Já na área correspondente ao tratamento Kraft 36EC 

a comunidade inicial era composta apenas por organismos epiedáficos, com predominância do 

gupo Entomobridae (79%). Já durante o segundo período, ambos os tratamentos apresentaram 

predominância de espécies epiedáficas, com 60% de indivíduos Entomobridae no controle e 

51% de indivíduos do mesmo grupo na área destinada ao tratamento com Kraft 36EC.  

Ao longo do tempo, e com a aplicação do agrotóxico, foram registradas mudanças na 

composição da comunidade de colêmbolos, nos dois períodos amostrais. No verão, a 

composição da comunidade edáfica no controle não sofreu alterações e foi representada tanto 

por organismos de características epiedáficas quanto hemiedáficas. Já nas áreas em que o 

inseticida foi aplicado, os organismos com características epiedáficas, apresentaram maior 

sensibilidade do que os organismos hemiedáficos nos períodos de 7 e 28 dias após a aplicação 

do produto, tendo sua abundância reduzida, em média, 16% e 20% nesses períodos, 

respectivamente.  

Já durante o inverno, não houve diferença significativa com relação à composição da 

comunidade de colêmbolos em ambos os tratamentos (controle e Kraft 36EC). Em ambas as 

situações as comunidades iniciais eram compostas tanto por espécies epiedáficas quanto 

hemiedáficas, padrão este que persistiu ao longo do período de exposição, com exceção para 

os 14 e 21 dias após a contaminação em que predominaram organismos com características 

epiedáficas (cerca de 70%). 

As respostas dos colêmbolos em ambos os períodos, pode estar relacionada ao modo 

de aplicação e comportamento do inseticida no solo, juntamente com as características 

climáticas de cada período. Diversos estudos, verificaram diferenças entre a sensibilidade de 

colêmbolos frente a determinados agrotóxicos em temperaturas e umidades do solo diferentes. 

Por exemplo, Jegede et al. (2017), observaram que o dimetoato e clorpirifós apresentaram 
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maior efeito sobre a reprodução do colêmbolo Folsomia candida a 26°C, enquanto que a 

deltametrina apresentou maior efeito a 20°C. Os autores atribuíram tais diferenças a possíveis 

taxas de degradação dos agrotóxicos em determinadas temperaturas. Em ensaios laboratoriais 

com os colêmbolos Folsomia candida e Sinella curviseta, frente a contaminação com o 

piretamil em temperaturas de 20°C e 26°C e umidade de 30%, 50% e 70%, os autores 

observaram que ambas as espécies apresentaram maior sensibilidade em solo mais secos e que 

F. candida foi mais sensível a altas temperaturas (BANDOW et al., 2014). Dessa forma, os 

resultados obtidos nesse trabalho sugerem que a baixa umidade (Figura 6A) durante o verão 

pode ter induzido maior sensibilidade dos colêmbolos ao Kraft 36EC, enquanto que as baixas 

temperaturas no inverno (figura 6B) podem ter conferido menor sensibilidade de alguns 

colêmbolos ao inseticida.  

3.5 Efeitos do Kraft 36EC sobre atributos funcionais de colêmbolos nos dois períodos 

No intuito de perceber melhor os efeitos ao nível funcional do ecossistema, os 

atributos funcionais de colêmbolos foram avaliados e os índices de diversidade baseados nas 

morfoespécies encontradas em ambos os tratamentos foram calculados. Tais índices estão 

descritos nas Tabela 8.  

Tabela 6 - Resultado dos efeitos do Kraft 36EC sobre os atributos funcionais de colêmbolos, nos dois 

períodos amostrais. Os resultados são expressos pela média por atributo (mT); índice funcional (FD), 

número de morfoespécies (n). 

Período Controle Kraft 36EC 

Verão 

Índice T0 T7 T14 T21 T28 T56 T84 T0 T7 T14 T21 T28 T56 T84 

mT 1,69    

 

1,17 

      

 

1,8 

      

 

1,57 

   

 

2,41 

      

 

2,1 

     

 

1,69      
7,48 1,51 5,67 11 2,6 3,85 3,17 

FD 

 

0,32 

    

 

0,35 

     

 

0,34 

      

 

0,39 

  

 

0,38 

      

 

0,36 

      

 

0,4 

    

0,28 0,266 0,24 0 0,32 0,29 0,3 

N 2 3 
 

3 

 

4 
4 

 

3 
4 2 2 1 1 3 2 2 

 

Inverno 

mT 

 

1,70 

 

1,67 1,68 1,71 1,71 1,72 1,69 6,25 4,22 7,85 11 5,39 5,25 6,01 

FD 

 

0,3 

 

0,34 0,39 0,4 0,28 0,39 0,37 0,29 0,36 0,34 0 0,3 0,27 0,28 

N 

 

1 

 

2 3 4 2 4 4 2 2 3 1 2 3 4 

 

Avaliando-se índices dos atributos funcionais das diferentes morfoespécies 

encontradas, pôde-se perceber, pelos altos valores da média por atributo, principalmente no 
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tratamento Kraft 36EC em ambos os períodos (Tabela 8) que os indivíduos coletados possuem 

preferência por habitat superficial ou sub-superficial (epi e hemiedáficos, respectivamente).  

No verão, o número de morfoespécies de colêmbolos no tratamento controle foi 

significativamente (Two-way anova, p<0,001) mais elevado quando comparado ao solo 

contaminado, e este padrão manteve-se constante ao longo dos períodos amostrais. Quando 

expostos ao solo tratado com o inseticida, notou-se uma diminuição drástica de 3 a 4 vezes do 

número de morfoespécies aos 14 e 21 dias após a aplicação do agrotóxico, respectivamente 

(Tabela 8). Nestes dois tempos específicos, embora fosse esperada uma maior quantidade de 

organismos de sub-superfície, devido à aplicação do agrotóxico na superfície do solo, 

prevaleceram os organismos de superfície, como pode ser visto pelos valores mais elevados 

de mT (Tabela 8). No entanto, a resposta ao agrotóxico pode ter sido também influenciada 

pelas características ambientais [temperatura do solo mais elevada e baixa umidade relativa 

(Figura 6A), o que favorece organismos de superfície, os quais já estão mais adaptados 

(presença de pêlos, escamas e tubo ventral bem desenvolvido) para estas situações ambientais 

extremas.  

O mesmo padrão de resposta foi observado no inverno. O número de morfoespécies 

não foi alterado no controle, tendo sido semelhante também ao do tratamento Kraft 36EC, 

com exceção do vigésimo primeiro dia em que uma redução de 50% das morfoespécies foi 

observada (Tabela 8). Os valores de mT, semelhantes ao longo do período experimental 

indicam que não houve mudanças relativas ao habitat das espécies encontradas, quando estas 

encontravam-se expostas ao inseticida Kraft 36EC. Assim como para o verão, os maiores 

valores de mT nos dias 14 e 21 após a aplicação do agrotóxico demonstram maior 

predominância de espécies epiedáficas (Tabela 8). Diferente do primeiro período (verão), 

podemos observar que, de modo geral, a diversidade funcional aumentou ao longo do tempo 

(Tabela 8). Esses resultados podem estar relacionados ao fato de não ter havido mudanças 

relativas ao habitat das espécies. Assim como para o verão, não houve diferença significativa 

entre os índices de diversidade.   

Quanto a diversidade funcional, podemos observar pelos valores de FD que no 

tratamento Kraft 36EC, nos tempos de maior exposição dos organismos (7,14, e 21 dias), 

houve redução de 17% da diversidade funcional (Tabela 8). Já no controle, a diversidade 

funcional aumentou ao longo do tempo. No entanto, não houve diferença significativa entre os 

valores dos índices de diversidade.  

A maior sensibilidade de organismos hemiedáficos a condições extremas de 

temperatura e umidade foi demonstrada também por Bandow et al. (2014) em testes 
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laboratoriais. Embora ambas as espécies testadas tenham apresentado maior sensibilidade ao 

fungicida pirimetanil quando expostas a condições extremas de umidade, a espécie Folsomia 

candida (características hemiedáficas) demonstrou uma variação significativamente mais 

elevada às diferentes umidades quando comparada a espécie Sinella curviseta (características 

epiedáficas).   

Características de espécies epiedáficas podem ser bioindicadoras das condições do 

ambiente. Superfícies expostas (sem cobertura vegetal) e suscetíveis a fatores extremos (ex;: 

poluição e alterações climáticas) requerem maior mobilidade dos organismos (ex.: furca 

desenvolvida e pernas longas) (MEBES; FILSER, 1997). Além disso, furca bem desenvolvida 

permite que os organismos realizem saltos, escapando de predadores acima do solo (BAUER; 

CHRISTIAN, 1987). A presença de antenas longas funciona como órgão tátil e permite a 

detecção de produtos químicos, evitando-os quando possível  (HOPKIN, 2007).  

Os atributos funcionais permitiram observar que embora a abundância de colêmbolos 

tenha aumentado ao longo do experimento, mudanças na estrutura funcional da comunidade 

foram observadas. Colêmbolos epiedáficos podem exercer maior pressão sobre a microbiota 

devido a sua abundância maior, podendo causar alterações no tamanho, composição e 

atividade dos microrganismos (CHAUVAT et al., 2014). Além disso, esse grupo de 

colêmbolos possui uma dieta alimentar bem variada devido sua grande mobilidade na 

superfície do solo. Podendo alimentar-se de fungos, bactérias, resíduos orgânicos e 

invertebrados mortos (CHAMBERLAIN et al., 2006). Uma vez fragmentados e consumidos 

os resíduos orgânicos, estes são excretados na forma de compostos menores, sendo 

aproveitados pela microbiota e microfauna, promovendo seu crescimento, ou também pelos 

outros grupos de colêmbolos (SIURSEN et al., 2004; LARSEN et al., 2007).  

Embora os colêmbolos hemiedáficos realizem funções tanto de organismos 

epiedáficos como euedáficos, a redução ou perda desse grupo, pode alterar alguns aspectos do 

solo. Winck (2016) verificou que a enzima β-glucosidase, responsável por promover a 

degradação da celulose, exercendo papel importante na ciclagem do carbono (MUÑOZ-LEOZ 

et al., 2011), é estimulada pela presença de espécies hemiedáficas, devido ao consumo de 

fungos que produzem estas enzimas, possibilitando seu crescimento e atividade no solo.  

Além disso, a composição funcional da comunidade de colêmbolos pode exercer 

influência em diferentes atividades do solo. Winck (2016) verificou o efeito da combinação 

de três grupos funcionais (epiedáficos, hemiedáficos e euedáficos) sobre parâmetros 

microbiológicos do solo e observou que as combinações dos grupos funcionais permitiram 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, possibilitando a criação de nichos 
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ecológicos que tiveram influência no aumento da atividade microbiana do solo e maior 

estimulação dos processos de mineralização de carbono e nitrogênio.  

Dessa forma, os resultados obtidos no presente estudo, demostram que a redução na 

diversidade funcional e a presença de apenas alguns grupos funcionais frente a contaminação 

com o Kraft 36EC pode ter consequências nos processos ecossistêmicos. Com isso, 

verificamos a importância dessa ferramenta em conjunto com dados taxonômicos na avaliação 

do efeito de xenobióticos no ecossistema terrestre.  

3.6 Efeitos do Kraft 36EC sobre a atividade alimentar nas duas estações amostrais  

        No que se refere à atividade alimentar dos organismos edáficos, o mesmo padrão de 

resposta foi observado para ambos os períodos amostrais, nos dois tratamentos (controle e 

Kraft 36EC). Embora a abundância total de organismos não tenha sido significativamente 

afetada ao longo do tempo quando os organismos se encontraram expostos à contaminação 

por Kraft 36 EC, a atividade alimentar destes organismos diminuiu drasticamente para ambos 

os períodos (Figura 10). Já nos controles de ambos períodos, a diminuição da atividade 

alimentar acompanhou a redução na abundância destes organismos ao longo do tempo.  

       Esse padrão de resposta, ou seja, redução da atividade alimentar frente a contaminação, 

também foi observado em outros estudos (Kools et al., 2009, Santos et al., 2011, Niemeyer et 

al., 2018).  

Figura 10 – Resultados da atividade alimentar (bait lamina) e abundância total da comunidade 

nos períodos correspondentes a atividade alimentar, durante A) Verão e B) Inverno
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4.Conclusão 

Os resultados obtidos demostraram que a utilização de agrotóxicos causou alterações 

na comunidade edáfica, sendo mais acentuada em condições climáticas extremas como alta 

temperatura e baixa umidade. Dessa forma, somente os organismos adaptados a essas 

condições não sofreram grandes alterações na sua comunidade. 

Além da estrutura biológica do solo ter sido afetada pela contaminação pelo inseticida, 

reduzindo a diversidade e riqueza de grupos taxonômicos, alterações funcionais destes 

organismos no solo também foram observadas. Essas alterações ocorreram principalmente 

sobre organismos que participam de funções relacionadas a ciclagem de nutrientes e 

degradação da matéria orgânica.  

As mudanças funcionais ocorridas com a contaminação por agrotóxico evidenciou um 

desequilíbrio ecológico na comunidade edáfica, tendo em vista a importância que cada grupo 

funcional desempenha no ecossistema. Dessa maneira, a metodologia utilizada no presente 

estudo (atributos funcionais) foi de extrema importância e mostrou-se eficiente na 

determinação de efeitos sobre a estrutura biológica do solo com consequência para sua 

funcionalidade.  

O efeito observado sobre a atividade alimentar dos organismos edáficos demonstrou 

de forma eficaz o as alterações ocorridas na comunidade biológica. Dessa forma, teste de bait-

lamina pode ser uma ferramenta eficaz em análises de risco ecológico, principalmente em fase 

de varredura. Soma-se à adequação dos resultados a rapidez e a vantagem econômica dos 

ensaios de atividade alimentar.  

Além disso, também podemos observar que alterações ambientais, seja por fenômenos 

naturais ou degradação antrópica, também podem exercer influência na distribuição das 

espécies no ambiente e na forma como os contaminantes agem sobre as mesmas. Com isso, 

conclui-se que as mudanças climáticas que vêm ocorrendo ao longo dos anos, também podem 

potencializar os efeitos dos contaminantes nos ecossistemas.  

Desta forma, a utilização de agrotóxicos, ainda que em níveis recomendados pode 

causar sérios efeitos nocivos ao meio ambiente, como perda da biodiversidade edáfica, perda 

de importantes funções e propriedades do solo como ciclagem de nutrientes, degradação da 

matéria orgânica e alterações nas atividades microbianas do solo.  

Com isso, enfatiza-se a importância da redução da utilização destes produtos, uma vez 

que as mudanças funcionais provocadas por eles podem alterar a manutenção e 

sustentabilidade do solo, causando prejuízos no fornecimento de bens e serviços oferecidos 

pelo mesmo.  
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Ressalta-se sobretudo que a metodologia de atributos funcionais seria pertinente e 

bastante útil em análises de risco ecológico de contaminantes, bem como sobre o registro e 

permissão de uso de agrotóxicos, tendo em vista, a eficiência dessa análise na determinação 

de efeitos mais minuciosos dentro da comunidade biológica.  
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