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Resumo

A macrofauna do solo é caracterizada como “engenheira do ecossistema” estando ligada diretamente ao
processo de bioturbação, constituindo assim um grupo de organismos que afeta a disponibilidade de recursos
para outras espécies por meio de mudanças físicas no seu habitat, do transporte e movimentação do solo
criando estruturas acima e dentro deste que permanecem por décadas. Diante do exposto, o presente trabalho
foi realizado com o objetivo de caracterizar a diversidade da macrofauna num remanescente urbano de floresta
estacional em recomposição, no semiárido paraibano. Utilizando armadilhas do tipo Pitfall. Foram encontrados
1206 espécimes, dentro das seguintes classes da macrofauna: Diptera realizam decomposição, trituração e
incorporação de material ao solo; Olighachaeta atuam na ciclagem de nutrientes no solo; Isopoda realizam
fragmentação, decomposição promovendo ciclagem de nutrientes e aumento de biomassa microbiana;
Diplopoda atuam realizando fragmentação e decomposição aumentam a atividade microbiana e elevam as
taxas de mineralização de nutrientes no solo.
Palavras chave: solo, bioindicadores, bioturbação

1. INTRODUÇÃO
A Paraíba apresenta um mosaico vegetacional e faunístico biodiversificado e associado,
que reúne espécies vegetais de Florestas Estacionais, do bioma de Floresta Atlântica e
Caatinga. Contudo, por apresentar um Clima Tropical subúmido, as espécies de Caatinga são
mais dominantes, neste ambiente. (PEREIRA et al, 2017).
Todo esse mosaico vegetacional é reflexo do solo, este é um recurso não renovável,
vital para a produção de alimentos e também para o balanço global e funcionamento dos
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ecossistemas. A cadeia trófica está organizada em diferentes níveis, de acordo com o tamanho
dos indivíduos e se baseia fundamentalmente nas relações entre os micro-organismos e os
invertebrados,

que

vivem

permanentemente

ou

passam

algumas

fases

de

seu

desenvolvimento, no solo ou na serapilheira, mesmo em ambientes decíduos como a
Caatinga. Sendo assim, estes representam um grande conjunto de organismos, que estão em
constante interação e cujas atividades influenciam, em grande parte, as propriedades físicas e
químicas do solo (SILVEIRA et al., 2016; BRITO et al., 2016; CASTRO et al., 2016).
As condições da paisagem existentes no bioma Caatinga podem ser mensuradas por
meio do uso de bioindicadores, que é uma das alternativas para o monitoramento ambiental.
Assim, estes grupos indicadores ambientais são espécies ou grupos de espécies, que
respondem previsivelmente à perturbação ambiental ou a mudanças nas condições do
ambiente (MOURA, 2010).
Entre estes grupos estão a macrofauna edáfica, invertebrados com mais de 10 mm de
comprimento e/ou 2 mm de diâmetro, que vivem no solo durante toda a vida ou em algum
estágio do seu ciclo biológico, os quais medem ou refletem o status ambiental ou a condição
de sustentabilidade do ecossistema. O estudo da macrofauna do solo tem papel importante no
bioma Caatinga, pois permite compreender os mecanismos de adaptação, tensão e sucessão
nos ecossistemas que vivem nesse bioma num arranjo complexo, constituído pela associação
de diversos elementos que resultam na paisagem identificada que pode ser natural, degradada
ou em recuperação (HOFFMANM et al. 2009; SWIFT et al., 2010; KORASAKI et al., 2013).
Apesar da importância desses organismos para o equilíbrio dos ecossistemas, poucos
estudos se debruçaram na avaliação dos seus efeitos bioindicadores em perturbações naturais
e antrópicas na paisagem da Caatinga. Nesse contexto, a identificação do grau de conservação
e/ou transformação da paisagem da Caatinga, via estudo da macrofauna vem a despertar o
interesse de diferentes áreas do conhecimento, uma vez que o solo é um recurso natural vital
ao funcionamento do ecossistema terrestre e representa um balanço entre fatores físicos,
químicos e biológicos.
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Dessa forma essa pesquisa buscou obter e analisar indicadores biológicos
(bioindicadores), utilizando a macrofauna como elemento-chave para avaliar os impactos de
origem antrópica, analisar as transformações e seus efeitos e recuperação de áreas degradadas
no perfil histórico da paisagem da Caatinga.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Caracterização da Área de estudo

O experimento foi realizado no Campus I, da Universidade Federal de Campina Grande,
que se localiza no município de Campina Grande-PB (Figura 01). A área é formada por uma
vegetação de espécies de Caatinga e de Floresta Estacional de porte arbóreo arbustivo. A área
está incluída na abrangência do Semiárido brasileiro, apesar disso, por estar acima de 500
metros de altitude, acima do nível do mar, possui Clima Tropical Quente e Seco, ou
subúmido, segundo Thornthwaite e Mather (1955) (FRANCISCO et al, 2015).
Além disso, a altitude de 552 metros, proporciona temperaturas de 25ºC durante o ano.
A umidade relativa do ar está entre 75 a 82 %. O período chuvoso começa em fevereiro a
termina em agosto (LIMEIRA, 2008). A base geológica é composta por rochas magmáticas e
metamórficas, com relevo suave ondulado, e os solos predominantes (Figura 2) são do tipo
Luvissolos, Gleissolos e Neossolos Flúvicos (PEREIRA et al, 2017).

Figura 1 - Localização da área de estudo. Autor: CORREIA, I.M.G., 2017.
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Gleissolos

Figura 2 - Mapa de representação dos solos da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG Campus I.
Autor: Ailson de Lima Marques

3.2 Procedimentos do experimento

Todo experimento e desenvolvimento do projeto possui base técnica e teórica de acordo
com o Guia prático de biologia do solo (DIONISIO et al, 2016) e o Manual para coleta de
macrofauna do solo (AQUINO,A.M., 2001). A coleta da macrofauna edáfica foi realizada por
meio de armadilhas tipo Pitfall, estas foram adaptas a recipientes de isopor, que foram
dispostos a cerca de 10 cm de altura e 10 cm de diâmetro no nível do solo, de tal forma que,
os animais ao se locomoverem, caem acidentalmente nesses recipientes. Foram instaladas um
total de 20 armadilhas em três pontos distintos (Figura 5): a) área verde urbana em
regeneração, próximo a Unidade de Engenharia Elétrica; b) canal do lago, próximo a
Biblioteca Central; c) área de várzea do canal de resíduos domésticos e industriais, próximo
ao Ginásio de Esporte
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Figura 5 - Espacialização dos Pontos da Coleta da Macrofauna do Solo na UFCG – Campus I

Em cada armadilha colocou-se uma solução de aproximadamente 100 ml de álcool a
70% e 5 ml de detergente preparadas no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Geografia
(LAEP), da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/ UAG/CH, Campus I (Figura
3: A), estas após instaladas permaneceram no campus durante 5 dias em diversos pontos da
área (Figura 3: B, C & D), a amostragem foi realizada no período seco da região, de 09 a 13
de outubro de 2017, onde a média mensal de precipitação foi de 28,7 milímetros (mm) (Figura
4). A identificação e contagem em grupos funcionais de ordens (Figura 3: E & F), foi
realizada no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Geografia (LAEP). Os insetos coletados
foram armazenados em álcool a 70%. A macrofauna pós separada foi identificada ao nível de
grandes grupos (Ordens) utilizando chaves de identificação de Barnes (1984) e Borror, e
Delong (1969).
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A macrofauna do solo foi separada em grupos funcionais como Decompositores,
Herbívoros, Predadores (HÖFER et al., 2000) e ainda em Engenheiros do ecossistema
(JONES et al., 1994; LAVELLE, 1997). Realizou-se ainda a análise de variância conjunta
através do teste de comparação simples múltipla de médias com Skott-Knott ao nível de 5%
de significância de erro.
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Figura 3 - Panorama da coleta de macrofauna edáfica; A: preparação da solução aquosa de álcool a 70% e
detergente; B: Escavação da área para colocação das armadilhas; C: Inserção da solução aquosa e D: Armadilha
preparada e posta no solo. Autor: John Evaristo da Silva (2017).
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Figura 4 - Precipitação Mensal de 2017 do Município de Campina Grande. Autor: CORREIA, I.M.G., 2017.
Base de Dados: AESA, 2018

Para análise da paisagem e dos dados obtidos, foram utilizadas duas teorias da
biogeografia, a teoria Geossistêmica e a Ecologia de Paisagens, fez-se uso ainda do método
hipotético dedutivo. Os procedimentos de mapeamento, tratamento e espacialização dos
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resultados dessa pesquisa foram feitos com uso do software: Google Earth, Quantum Gis e
ArcGIS 10, licenciados para o Laboratório Multiusuários de Tecnologias da Informação
Aplicadas às Ciências Humanas, do Centro de Humanidades da Universidade Federal de
Campina Grande (Lab-INFO-CADIGEOS).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Das 20 armadilhas instaladas nos três pontos amostrais foram capturados um total de
1206 espécimes (Figura 7), dos grupos herbívoros ou fitófagos, predadores, saprófagos e
detritívoros. Estas classes da macrofauna consideradas verdadeiros engenheiros dos
ecossistemas realizam ciclagem de nutrientes, aumento de biomassa e atividade microbiana,
fragmentação, trituração, decomposição e incorporação de material ao solo elevando assim as
taxas de mineralização de nutrientes.
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Figura 7- Descrição dos espécimes de macrofauna capturadas. Autor: Iluliane Maria Gadelha Correia 2017.

As Larvas registradas nas áreas amostrais são seres, que podem viver por vários anos no
solo, até alcançar a vida adulta, contudo não foi possível classifica-los, devido estarem em
estágio inicial, o que impossibilita a identificação das mesmas em grupos funcionais
específicos. Deste modo, estas podem atuar na ciclagem e incorporação de nutrientes aos
solos e no controle biológico de bactérias e fungos. Segundo SWIFT et al. (2010), não existe
consenso sobre o conceito de grupos funcionais e este pode ser modificado, conforme o
objetivo da análise realizada. Para definir os grupos funcionais geralmente é utilizado o
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critério trófico, mas também pode ser utilizada a função específica, que os organismos
desempenham, ou os processos específicos mediados por eles.
A Tabela I E II apresentam os grupos funcionais coletados baseados no critério trófico,
conforme BROWN et al. (2001) e também os grupos funcionais baseados na função dos
organismos, conforme SWIFT et al. (2010).
Os grupos funcionais estabelecidos por BROWN et al. (2001) são baseados no
critério trófico, conforme segue: (1) Fitófagos: consomem e digerem tecidos vivos
de plantas; (2) Onívoros: alimentam de matéria orgânica de origem animal e
vegetal; (3) Detritívoros: alimentam-se de matéria orgânica em decomposição; (4)
Geófagos: alimentam-se de terra e de húmus; (5) Rizófagos: consomem e digerem
tecidos das raízes de plantas; (6) Predadores: alimentam-se de outros organismos
vivos, regulando suas populações; (7) Parasitas: alimentam-se às custas de
organismos hospedeiros. SWIFT et al. (2010), por sua vez, trabalham com o
conceito de grupos funcionais-chave e estabelecem dez grupos funcionais, cinco dos
quais podem ser aplicados aos macroinvertebrados:(1) Herbívoros (= fitófagos):
consomem e digerem tecidos vivos de plantas, incluindo as brocas de tranco e os
sugadores de seiva; (8) Engenheiros do ecossistema: têm forte impacto físico sobre o
solo, realizando o transporte deste, construindo estruturas e formando poros; (9)
Transformadores de serrapilheira: fragmentam os detritos vegetais, tornando os mais
acessíveis aos microrganismos decompositores, ou promovem o crescimento de
microrganismos nas fezes peletizadas; (6) Predadores: alimentam-se de outros
organismos vivos, regulando suas populações; (10) Pragas: atacam as plantações,
causando prejuízos econômicos; (11) Polinizadores: transferência do pólen entre as
flores masculinas e femininas que garante a produção de frutos e sementes e a
reprodução de diversas plantas.
Tabela I - Organismos da macrofauna do solo, taxonomia e grupos funcionais. Fonte: Modificado de BROWN et
al. (2001; 2009) e SWIFT et al. (2010).

IBSN: 978-85-7282-778-2

Página 8

Analisando as três áreas amostrais foram registradas, que no local (área de várzea do
canal de resíduos domésticos e industriais - C), houve a maior diversidade de Formigas,
Aranhas, Besouros e Larvas, sendo a mais que na área de A, isto se deve a maior
profundidade de solos, possuindo cobertura vegetal de Poaceae (gramas) e árvores esparsas.
Enquanto que na área B (canal do lago), por apresentar o solo mais encharcado, registrou a
menor diverdidade. Nas três áreas é perceptível a predominância de formigas, seguidos das
aranhas e besouros (Figura 8 A, B e C).

Figura 8 - Descrição dos espécimes de macrofauna capturadas por área de amostragem. A: área verde urbana em
regeneração; B: canal do lago, próximo a Biblioteca Central; C: área de várzea do canal de resíduos domésticos e
industriais, próximo ao Ginásio de Esporte. Autor: Iluliane Maria Gadelha Correia 2017.

É possível correlacionar o maior número da ordem Hymenoptera na área „C‟, que se
justifica por ali encontrar-se a maior abundância de material orgânico doméstico e industrial,
em variados estágios de decomposição. Prontamente estes dejetos disponíveis são vetores
mecânicos (praga doméstica) de organismos patogênicos (bactérias e fungos), a comunidade
circundante (praça de alimentação da universidade).
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A expressiva presença da Ordem Coleoptera permite a realização tanto das funções de
revolvimento do solo rico em húmus (Neossolo Flúvico), como polinização e brocação de
sementes. A Diptera vem a realizar decomposição, trituração e incorporação de material ao
solo; Olighachaeta atua na ciclagem de nutrientes no solo; Isopoda realiza fragmentação,
decomposição promovendo ciclagem de nutrientes e aumento de biomassa microbiana;
Diplopoda atua realizando fragmentação e decomposição, aumentam a atividade microbiana e
elevam as taxas de mineralização de nutrientes no solo
As formigas, minhocas, besouros e os tatus de jardim são caracterizados como
“engenheiros do ecossistema” por serem os principais responsáveis pelo processo de
bioturbação, decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e polinização,
possibilitando assim quando em condições saudáveis do meio o equilíbrio entre o sequestro
de carbono no solo e dinâmica ecológica.
Na região do semiárido, a literatura dos últimos 10 anos tem demonstrado que as Ordem
Hymenoptera (Formigas) é a que mais se sobressai na região, seguida da Ordem Coleoptera
(Besouros), o que se confirma com a análise de variância empregada. Nesse contexto,
salienta-se ainda o número inexpressivo de alguns grupos funcionais, porém, foi demonstrado
através da análise de variância que há biodiversidade. Assim, pode-se convir que há uma alta
biodiversidade no solo com poucos exemplares de pragas.
4. CONCLUSÃO
A diversidade da macrofauna identificada apresenta a grande biodiversidade de organismos em
concomitância com sua mais diversas funções uma área remanescente de floresta estacional em
recomposição. A taxonomia como bioindicadora indica nessa pesquisa que há aporte intenso de
material orgânico provindo no esgoto (por isso temos mais herbivoros), porém esse material orgânico
não está sendo decomposto (menor número de engenheiros e detritivos) e mineralizado
(decompositores). Há uma diversidade exuberante, porém com bioturbação no solo comprometida
(alto déficit de minhocas), com isso a taxa de formação de solo está comprometida e os processos
pedogéneticos naturais interrompidos ou alterados.
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