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RESUMO: Os organismos que constituem a fauna do solo são de grande relevância para 

os compartimentos serapilheira-solo, por atuarem em importantes processos, como 

fragmentação do material vegetal, decomposição e ciclagem de nutrientes. A pesquisa foi 

desenvolvida na Fazenda experimental do Colégio Técnico de Floriano (PI), situada sob 

as coordenadas 06º46’01”S e 43º01’21”O, cujo objetivo foi observar a abundância e 

diversidade da fauna edáfica em diferentes sistemas de produção de forragens. Os 

sistemas avaliados foram capim-Massai (Panicum maximum cv. Massai), capim-

Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça), capim-Elefante roxo (Pennisetum 

purpureu, Schum), capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. 

purpureum Schum) e cerrado nativo, como área de referência. Para a 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%. Foram avaliados os índices de riqueza total 

(S); riqueza média; os índices de Shannon e Pielou e o número de indivíduos armadilha 

dia-1. Os sistemas de capim-Elefante Roxo e capim-Elefante Carajás, proporcionou um 

acúmulo de organismos superior aos sistemas de capim-Tifton e capim-Mombaça. O 

campim-Elefante roxo proporcionou o maior número de espécie. Os maiores valores do 

índice de Shanon foram associados ao capim-Elefante Carajás e os maiores valores de 

equitabilidade foram associados ao capim-Mombaça. O incremento de resíduos vegetais 

proporcionados pelos sistemas de capim-Elefante Roxo e capim-Elefante Carajás 

promoveram benefícios de número de indivíduos, riqueza de espécies, índice de 

Shannon e de Pielou para a fauna do solo, em relação aos demais manejos. 
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INTRODUÇÃO  
 

Os organismos que constituem a fauna do solo são de grande relevância para os 

compartimentos serapilheira-solo, por atuarem em importantes processos, como a 

fragmentação do material vegetal, decomposição e ciclagem de nutrientes, devido ao 

movimento desses organismos no solo (CORREIA e ANDRADE, 1999). 

A expressão fauna do solo é definida como uma sociedade de invertebrados que 

vivem todo o seu ciclo de vida ou apenas uma parte dele no solo, (ASSAD, 1997). A fauna 

edáfica pode ser dividida em micro, meso e macrofauna de acordo com seu tamanho 

corporal. 

A camada serapilheira é composta por folhas, galhos, flores, frutos e outras 

partes da vegetação, junto a alguns restos de animais em diferentes períodos de 

decomposição, depositados no chão. Essa camada tem como função insolação térmica, 

tornando melhor as condições térmicas dos horizontes mais profundos do solo, retenção 

de água, atuando como simplificador dos efeitos da erosão provocada pela água. Além 

disso, a camada serapilheira proporciona a existência de uma grande variedade de 

nichos para a fauna edáfica, (FARIA; BRUN e FERRARI, 2015). 

A camada orgânica formada pela serapilheira tem sido a principal responsável 

pela ciclagem de nutrientes, pois o ambiente formado pela serapilheira e o solo é a área 

em que ocorre todas as etapas da decomposição da matéria orgânica e ciclagem de 

nutrientes. Á medida que acontece a decomposição da serapilheira ocorre a liberação 

dos nutrientes ao solo e, consequentemente a disponibilização para as plantas e 

organismos presentes nele. (FARIA; BRUN e FERRARI, 2015) 

O termo ciclagem de nutrientes biogeoquímico refere-se ao ciclo dos nutrientes 

que as plantas absorvem do solo através das suas raízes e que ao se decomporem voltam 

a fornecer esses nutrientes na camadas mais superficiais, (FARIA; BRUN e FERRARI, 

2015), portanto pode-se dizer que este é um sistema de reciclagem da natureza. 

O objetivo do presente trabalho foi observar a abundância e diversidade da 

fauna em diferentes sistemas de produção de forragens. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
O manejo intensivo e inadequado do solo pode resultar em diminuição de sua 

qualidade, com consequências ambientais, sociais e econômicas, assim, é necessário 

concentrar esforços na gestão dos recursos do solo, visando garantir o seu uso racional, 
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com vistas a satisfazer as necessidades atuais e das gerações futuras (SOUSA NETO et al., 

2013). A qualidade do solo é fator imprescindível para o aumento da produtividade, 

sendo conceito de qualidade do solo, a capacidade deste funcionar dentro dos limites 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 (DORAN, 1997). 

A mudança do ambiente natural por sistemas de cultivos incorre na alteração 

dos atributos químicos, físicos e biológico do solo. Os atributos biológicos do solo por 

serem mais sensíveis, demonstram com maior facilidade as alterações a qual a área foi 

submetida (DORAN, 1997). 

A fauna do solo é um dos bioindicadores da qualidade do solo e do ambiente 

facilmente alterada por mudanças que ocorre nos ecossistemas naturais e agrícolas, seja 

de forma natural (secas, entre outros) ou antrópico (manejo inadequado), sendo 

indicada para avaliação de mudanças no ecossistema (MARTINS et al., 2017). Uma vez 

que, apenas a mudança na cobertura vegetal 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). 

A fauna invertebrada desempenha importantes funções no solo, como a 

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

nutrientes e controle da cadeia trófica, sendo tais funções vitais para o desenvolvimento 

vegetal e consequentemente para contribuição de um ecossistema equilibrado 

(LAVELLE et al., 1992). Diante disso, são poucas as informações a respeito da fauna 

invertebrada em solos do bioma Cerrado no estado do Piauí e principalmente no 

município de Floriano, tornando necessária a execução de pesquisas, visando contribuir 

para a formação de um futuro panorama estadual de resultados faunístico do solo.  

 
METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi desenvolvida na Fazenda experimental do Colégio Técnico de 

Floriano (PI), situado sob as coordenadas 06º 46´01” S e 43º 01’21” O. Foram 

selecionadas cinco coberturas vegetais distintas: capim-Massai (Panicum maximum cv. 

Massai), capim-Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça), capim-Elefante roxo 

(Pennisetum purpureu, Schum), capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. 
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x P. purpureum Schum) e cerrado nativo, como área de referência, visto que é uma área 

preservada sem nenhum manejo. 

A coleta da fauna edáfica foi realizada em maio de 2018, final do período 

chuvoso na região. Para efetuar a captura dos organismos foi utilizado armadilhas do 

tipo “Pitfall”, confeccionadas com garrafa pet, contendo três aberturas laterais na parte 

superior do recipiente, pela metodologia descrita por Moldenke (1994), adaptada por 

Aquino et al. (2006). Em cada sistema foram instaladas sete armadilhas em forma de 

transecto, onde permaneceram durante sete dias. Em cada armadilha foram adicionados 

200 ml de uma solução conservante de formol a 4% para conservar os organismos 

capturados. 

No laboratório ocorreu a triagem manual com auxilio de lupa binocular e 

microscópio. A fauna foi identificada e quantificada, em placas de Petri, ao nível de 

grandes grupos taxonômicos. A fauna edáfica foi avaliada pelo número de indivíduos por 

armadilha-¹ dia-¹, riqueza total (S), que corresponde ao número de grupos identificado e 

riqueza média, que representa o número médio de indivíduos por armadilha. O número 

total de grupos taxonômicos presentes foram avaliados pelo índice de Shannon (H), que 

leva em consideração a diversidade maior ou menor de espécies, sendo definido pela 

seguinte fórmula: H = -∑ pi x log pi, em que pi = ni/N; ni = valor de importância de cada 

espécie ou grupo; N = total dos valores de importância; para análise de equitabilidade 

utilizou-se o índice de Uniformidade de Pielou, por meio da seguinte expressão: U = 

H/lognS, onde H corresponde ao índice de Shannon, n é o número total de indivíduos na 

comunidade e S é o número total de espécies encontradas em cada sistema. (ODUM, 

1988). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os sistemas com capim-Elefante roxo (Pennisetum purpureu, Schum) e capim-

Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. purpureum Schum) 

proporcionaram o maior número de indivíduos por armadilha por dia (Tabela 1). Isso 

pode estar relacionado à presença de maior fonte de nutrientes para a fauna, devido ao 

volume de cobertura vegetal produzido pelas variedades do capim Elefante. Além disso, 

o microclima proporcionado pela serapilheira permite um microhabitat ideal para o 

desempenho dos organismos. O capim-Elefante roxo (Pennisetum purpureu, Schum) 
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proporcionou o maior número espécies, sendo 30% superior aos capim-mombarça 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Densidade de fauna e riqueza da fauna epígea em sistemas de produção de 

forragens no sul do Piauí.  

Sistemas de manejo 
Indivíduos  

armadilha-1 dia-1 

Riqueza 

Total 

Riqueza 

Média 
Shannon Pielou 

Capim-Massai 103,71 ± 1,8 bc 15 10 3,02 0,77 

Capim-Mombaça 82,80 ± 3,5 c 14 9 3,00 0,79 

Capim-Elefante Roxo 153,77 ± 2,1 a 20 12 3,07 0,71 

Capim-Elefante Carajás 141,40 ± 4,0 a 16 10 3,10 0,78 

Cerrado nativo 106,61 ± 1,5 b 17 9 2,71 0,66 

*Médias seguidas por uma mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Friedman 

(P<0,05). Ind. Arm. dia-1: Indivíduos por armadilha por dia. 

 

A camada orgânica formada pela serapilheira é uma grande fornecedora de 

nutrientes para os ecossistemas florestais. Esta camada se dá pela quantidade de 

material que cai da parte aérea da vegetação e pela decomposição deste material 

(ANDRADE; TAVARES E COUTINHO, 2003). Diante disso, observa-se que as práticas de 

manejo do solo podem influenciar na quantidade de organismos invertebrados do solo, 

pois a fauna edáfica é sensível a essas práticas. 

A menor abundância de organismos foi registrada no sistema com capim-

Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) e capim-Massai (Panicum maximum cv. 

Massai), essa redução pode está relacionada à retirada da vegetação e a aplicação de 

herbicida (Atrazine 1L-1. ha-1), respectivamente (Tabela 1). 

O sistema com capim-Elefante Carajás (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. x P. 

purpureum Schum) mostrou uma maior diversidade de espécies representada pelo 

maior valor no índice de Shannon (3,10) quando comparado aos outros sistemas de 

manejo. O sistema com capim-Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça) apresentou 

uma equitabilidade superior aos demais manejos. A presença de árvores nativas na área 

de capim-Mombaça (Panicum maximum cv. Mombaça), proporcionando uma 

heterogeneidade de serapilheira fazendo com que apresente maior qualidade e 

quantidade de nutrientes para a fauna, possibilitando uma maior diversidade e uma 

maior distribuição de indivíduos por espécie. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O incremento de resíduos vegetais proporcionados pelos sistemas de capim-

Elefante Roxo e capim-Elefante Carajás promoveram benefícios de número de 

indivíduos, riqueza de espécies, índice de Shannon e de Pielou para a fauna do solo, em 

relação aos demais manejos. Áreas cultivadas com capim de corte sem manejo específico 

podem reduzir a abundância e diversidades de organismos da fauna epígea. 
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