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O  objetivo  deste  trabalho  foi  comparar  a  massa  de  raízes  em  três  paisagens
agrosilvipastoris,  de  agricultura  familiar.  As  áreas  de  estudo  localizam-se  no  estado  do
Pará  nos  municípios  de  Nova  Ipixuna-NOI  (04°45’10’’S,  49°41’20’’W),  Parauapebas–
PAL  (05°50’30’’S,  49°55’10’’W)  e  Pacajá–PAC  (03°52’40’’S,  51°10’05’’W)  e
apresentavam diferenças na cobertura  vegetal,  no histórico da ocupação,  no  tamanho das
propriedades  e  nos  sistemas  de  produção.  Em  cada  área  foram  selecionadas  nove
propriedades,  nas  quais  foram  estabelecidos  cinco  pontos  amostrais  alocados  na  maior
diagonal  da  propriedade.  Em  cada  ponto  foram  coletadas  quatro  amostras  de  solo,  na
profundidade de 0 a 10 cm com o auxílio de um trado, totalizando 540 amostras. As raízes
foram triadas manualmente. As raízes finas foram classificadas em vivas (≤ 1 mm; 1-2 mm
e 2-5  mm de  diâmetro)  e  mortas  (≤  5  mm de  diâmetro).  A  massa  seca  (g/m²)  foi  obtida
após secagem em estufa  a  75ºC durante  24  h.  Houve  diferença  significativa  entre  NOI e
PAL na classe ≤ 1 mm (Kruskal-Wallis H = 13,94; P = 0,0009) com maior massa em NOI
do que nos outros sítios (NOI = 146, 72g/m²; PAC = 125,61g/m²; PAL = 76,77g/m²). Nas
classes 1-2 mm e 2-5 mm houve diferença entre PAC e PAL (P < 0,05), sendo a biomassa
maior em PAC (1-2 mm: NOI = 33,04g/m²; PAC = 39,13g/m²; PAL = 18,83g/m²; 2-5 mm:
NOI = 31,71g/m²; PAC = 47,67g/m²; PAL = 20,68g/m²). A necromassa foi maior em PAC
(H = 12,52; P = 0,0019) do que nos demais sítios (NOI = 1,96g/m²; PAC = 8,94g/m²; PAL
=  3,78g/m²).  A  maior  massa  de  raízes  encontrada  em  PAC  deve  responder  à  maior
extensão de florestas encontradas nessa área. Em NOI apresenta mais pastagem do que nas
demais áreas fato que pode ter elevado a massa de raízes mais finas. 
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