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Seção: Ecologia Vegetal

MASSA DE RAÍZES FINAS EM DIFERENTES TIPOS DE USO DO SOLO, EM ALTAMIRA-PA
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As raízes finas (< 5mm), são órgãos responsáveis pela a aquisição de nutriente e água para as plantas e 
representam uma pequena porcentagem da massa total das árvores, mas a produção de raízes representa 
uma grande parcela da produtividade primária líquida total anual na maioria dos ecossistemas. As raízes 
finas podem responder de diversas formas aos diferentes tipos de uso do solo. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a diferença na massa de raízes finas (< 5mm) entre três diferentes tipos de uso do solo. O trabalho 
foi realizado no Sitio Carvalho, no município de Altamira – PA. O solo é do tipo Latossolo Vermelho distrófico 
de textura média. Foram implantadas randomicamente 15 parcelas de 10x50m, sendo cinco em floresta 
primária explorada seletivamente (FP), cinco florestas secundária proveniente de pastagem (FS) e cinco 
parcelas em área de pastagem (PS). Foram coletadas aleatoriamente quatro repetições de amostras de solo 
de aproximadamente 196 cm³ a cada dez cm de profundidade (A=10cm, B=20cm, e C=30cm) por parcela. 
As raízes finas foram triadas manualmente e posteriormente secas em uma estufa a 70 °C, para a obtenção 
da massa seca. Não houve diferença significativa entre a massa de raízes finas encontradas nas diferen-
tes áreas amostradas. A massa de raízes finas foi significativamente maior na camada mais superficial do 
solo, em todos os locais amostrados (FP: A= 35,14g/m²; B= 16,68g/m²; C= 17,43g/m²; FS: A= 27,03g/m²; 
B= 13,98g/m²; C= 9,73g/m²; PS: A= 42,09g/m²; B= 12,35g/m²; C=8,42g/m²). Não houve diferenças entre as 
profundidades B e C (ANOVA, p
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