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RESUMO: A fauna edáfica é um dos principais bioindicadores da qualidade do solo e do 

ambiente, podendo ser facilmente alterada por mudanças que ocorre nos ecossistemas 

naturais e agrícolas, seja de forma natural (secas, entre outros) ou antrópica (manejo 

inadequado), sendo indicada para avaliação de mudanças no ecossistema. O objetivo 

desse trabalho foi verificar a relação entre os sistemas de forragens e a fauna edáfica no 

sul do Piauí. A pesquisa foi desenvolvida na Fazenda experimental do Colégio Técnico de 

Floriano (PI), situada sob as coordenadas 06º46’01”S e 43º01’21”O. Os sistemas 

avaliados foram capim-Massai (Panicum maximum vs. Massai), capim-Mombaça 

(Panicum maximum vs. Mombaça), capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. 

Br. x P. purpureum, purpureu schum), capim-Elefante roxo (Pennisetum schum) e 

cerrado nativo, como área de referência. Para captura da fauna foi utilizada armadilhas 

do tipo “Pitfall”, foram distribuídas em forma de transecto e ficaram nos sistemas 

durante 7 dias. Em cada armadilha foram adicionados 200 ml de uma solução 

conservante de formol a 4%. Logo após as armadilhas foram retiradas para análise e 

avaliação das espécies. Os componentes principais 1 (CP 1) e 2 (CP 2) responderam 

62,03% da variabilidade dos dados avaliados. O Componente Principal 1 (CP 1) foi 

influenciado positivamente pelos grupos Blattodea, Diplopoda, Diplura, Diptera, 

Hymenoptera e Thisanura. O capim Elefante Roxo influenciou positivamente o CP 1 e o 

CP 2 foi influenciado positivamente pelo sistema de capim Elefante Carajás e na área de 

referência. Os diferentes sistemas de uso do solo influenciaram a relação entre os 

diferentes sistemas de manejos e as espécies da fauna edáfica no cerrado Piauiense.  
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INTRODUÇÃO  

 
A qualidade do solo é uma constância essencial para o aumento da 

produtividade, além de permitir o bom funcionamento de um ecossistema natural ou 

manejado, sustentar a produtividade de plantas e animais, manter ou aumentar a 

qualidade do ar e da água e promover a saúde das plantas, dos animais e dos homens. O 

uso intenso e de forma inadequada do solo pode ocasionar a redução de sua qualidade, 

trazendo diversas consequências ambientais, sociais e econômicas, dessa forma torna-se 

necessário a intensificação de esforços que visem uma gestão de solo equilibrada, 

garantindo seu uso racional, tendo como base o desenvolvimento sustentável, ou seja, 

com vistas a satisfazer as necessidades atuais e das gerações futuras (SOUSA NETO et al., 

2013). 

Dessa forma, a fauna do solo é um excelente bioindicador da qualidade do solo e 

do ambiente, pois, a mesma é facilmente influenciada por mudanças que ocorre nos 

ecossistemas naturais e agrícolas, seja de forma natural ou antrópica, sendo 

recomendada para avaliação de transformações no ecossistema (MARTINS et al., 2017). 

Nesse sentido os indicadores microbiológicos estão diretamente interligados com a 

qualidade do solo e são importantes para dimensionar e avaliar perturbações no 

ecossistema (GUALBERTO, 2018). 

Diante do exposto, é perceptível que são poucas as informações a respeito da 

fauna epígena em solos no estado do Piauí, principalmente no município de Floriano – 

PI, nesse contexto torna-se necessário a execução de pesquisas que visem contribuir 

para construção de um futuro panorama estadual faunístico do solo. Assim, o presente 

trabalho objetivou-se em verificar a relação entre os diferentes tipos de forragens com a 

fauna edáfica no sul do Piauí. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A mudança do ambiente natural para sistemas de cultivos pode promover 

alteração nos atributos químicos, físicos e biológico do solo (PUERTA et al. 2018). Com 

isso a fauna, em especial, por serem mais sensíveis as ações humanas, evidenciam com 

maior rapidez no ambiente e, por isso, são consideradas eximias indicadores de 

qualidade do solo (PEIXOTO; SILVA; KRUGER, 2016). 



 

Anais Eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, volume 1, número 1, 2018. 

A alta sensibilidade às alterações ao ambiente é associada à cobertura vegetal 

que pode influenciar diretamente no desequilíbrio de comunidades invertebradas do 

solo com redução de abundância e diversidade, principalmente, pela perturbação do 

ambiente e pelas alterações na quantidade e qualidade da matéria orgânica do solo 

(BARETTA et al., 2014). 

São diversas, as importantes funções na qual a fauna invertebrada está 

envolvida para deixar o solo com a qualidade adequada, dentre elas pode-se destacar: a 

fragmentação de resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes, aeração, mobilização de 

nutrientes e controle de cadeia trófica. Sendo tais funções vitais para o desenvolvimento 

vegetal e, consequentemente, para um equilíbrio ecológico (INNANGI et al., 2018). 

A diversidade biológica que é medida através da variabilidade entre ás espécies 

que ocupam vários nichos ecológicos do ecossistema podem definir os bioindicadores. 

Por exemplo, os que habitam o solo apresentam sensibilidade ás praticas de manejos, 

aos impactos tanto de origem natural quanto de origem antrópica, dessa forma os 

tornam eficientes indicadores de qualidade do solo (CORREIA; ANDRADE, 2008). 

A fauna do solo é caracterizada por organismos que vivem parte ou todo ciclo de 

vida no solo, por sua vez compreende organismos invertebrados, com diâmetro acima 

de 2 mm (AQUINO; CORREIA, 2005). Dessa forma, a fauna edáfica é a parte ativa e 

sensível às interferências no meio agrícolas ocasionadas pelo manejo do solo e das 

culturas. 

Dessa forma, a qualidade do solo pode ser vista como a eficácia que um solo tem 

de conter uma vasta diversidade biológica, de modo que degrade, recicle e imobilize 

compostos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, e assim ocorra a ciclagem dos 

nutrientes presentes no mesmo (GUALBERTO, 2018). 

 
METODOLOGIA 

 
O trabalho foi realizado em uma área do Colégio Agrícola de Floriano (PI), da 

Universidade Federal do Piauí, possui as coordenadas (06°46´01’’ S) e (43°01’21’’ W), 

em Floriano-PI. A coleta da fauna edáfica foi realizada em maio de 2018, no final do 

período chuvoso. Foram selecionadas quatro sistemas de manejo do solo: capim-Massai 

(Panicum maximum vs. Massai), capim-Mombaça (Panicum maximum vs. Mombaça), 

capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. purpureum, purpureu 
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schum), capim-Elefante roxo (Pennisetum schum) e cerrado nativo (área em sucessão 

secundária), considerada como referência pelo seu estado de equilíbrio. 

Na captura dos organismos, foi utilizada armadilhas do tipo “Pitfall”, de acordo 

com metodologia descrita por Moldenke (1994), adaptada por Aquino et al. (2006). 

Estas armadilhas foram constituídas por recipientes plásticos de 15 cm de altura e 10 

cm de diâmetro, que serão enterradas no solo, com a borda ao nível da superfície. Foram 

instaladas sete armadilhas por sistema de manejo, cada uma representando uma 

repetição. Em cada uma, foram adicionados 200 ml de uma solução conservante de 

formol a 4%, para evitar a deterioração dos insetos. Após sete dias, de instaladas no 

campo, as armadilhas foram retiradas do solo e os indivíduos coletados identificados 

segundo o nível de ordem ou classe (GALLO et al. 1988; DINDAL,1990). A triagem das 

amostras foi realizada manualmente, com a coleta de todos os indivíduos com mais de 

10 mm de comprimento ou com diâmetro corporal superior a 2 mm, que foram 

armazenados em solução de álcool a 70%. A identificação e a contagem foram efetuadas 

com auxílio de lupa binocular. Os indivíduos foram classificados, conforme a classe e 

ordem, e separados de acordo com o estádio de desenvolvimento em adultos ou 

imaturos (larvas). A densidade da macrofauna edáfica foi obtida a partir da 

transformação do número de indivíduos, encontrados em cada amostra, em número de 

indivíduos por metro quadrado (indivíduos/m2). 

Para chegar aos resultados foi utilizado a Análise de Componentes Principais 

(ACP) ou PCA (Principal Component Analysis), sendo uma técnica de análise multivariada que 

pode ser usada para analisar inter-relações entre um grande número de variáveis e explicar essas 

variáveis em termos de suas dimensões inerentes. O principal objetivo destas técnicas 

é encontrar uma forma de condensar a informação contida em várias variáveis originais 

em um conjunto menor de variáveis estatísticas com uma perda mínima de informação.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Observando a Figura 1, percebe-se que foram formados dois eixos principais 

representados por CP1 e CP2. Os valores que correspondem ao CP1 e de 37,54% e CP2 e 

de 24,49%, ao somarmos CP1 e CP2 respondem eles respondem 62,03% da 

variabilidade dos dados avaliados.  
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Figura 1 - Análise de componentes principais (ACP) entre diferentes sistemas de 

produção de forragens e os principais grupos taxonômicos da fauna edáfica no sul do 

Piauí 

 
Além disso, pode-se observar que o componente principal 1 (CP1) teve altos 

valores que influenciaram positivamente pelos grupos Blattodea, Diplopoda, Diplura, 

Díptera, Hymenoptera e Thysanura, é o capim que influenciou positivamente no CP1 foi 

o capim elefante roxo, e no componente principal 2 (CP2)  foi influenciando 

positivamente pelos sistemas de capim elefante Carajás e na área de referência (mata 

nativa), onde se destacaram os grupos Pseudoscorpionida, Protura, Coleóptera, 

Formicidae e Lepidoptera. Eles influenciaram positivamente por abranger uma grande 

quantidade de serapilheira em abundância e uma grande diversidade de bioindicadores 

que indicam alteradas mudanças que ocorrem nesses ecossistemas. 

Os sistemas de capins que influenciaram negativamente foram o capim-massai e 

o capim-mombaça por terem um sistema de manejo diferente, ou seja, no capim-

mombaça por ser um ambiente quente, acontece o corte total da parte aérea da 

vegetação, o grupos que influenciou negativamente foi orthoptera (ex:grilo), pois esses 

insetos conseguem sobreviver em altas temperaturas,  já no capim-massai por ser uma 

vegetação menor e fechada a temperatura do solo se torna fria, é os grupos que se 
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destacaram foram o Collembola , Plecoptera, e Archaeognatha pois esses organimos 

conseguem sobreviver em ambientes frios. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os diferentes sistemas de uso do solo influenciaram a distribuição entre os 

grupos de espécies observadas e os manejos avaliados na área de estudo. Demonstrando 

que a ação antropica proporciona alterações no componente biológico do solo, impacto 

esse que pode ter grandes amplitudes dependendo do manejo adotado. 

Além disso, ressalta-se a importância da fauna edáfica como bioindicadores de 

qualidade do solo, além de sua influência na conservação e preservação desse bem 

natural de grande importância para a vida.   
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