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1 RESUMO 

 

O reconhecimento e a identificação da fauna e flora de uma área, em especial 

de uma unidade de conservação, é de fundamental importância para proteger e 

conservar a biodiversidade local. O presente trabalho foi desenvolvido numa 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) que implantou um sistema 

agroflorestal (SAF) com o intuito de desenvolver um sistema de produção de 

alimentos e produção de mudas de forma sustentável, respeitando os princípios da 

própria natureza. O principal objetivo deste projeto foi quantificar a densidade e 

diversidade de grupos da fauna edáfica (em especial a meso e a macrofauna) do 

solo sob diferentes sistemas de produção e ocupação, comparando os tipos de solos 

analisados. Foram selecionadas cinco áreas: uma agrofloresta (SAF),  uma área de 

pastagem, uma área de  mata preservada, um espaço utilizado como horta e uma 

área de plantação de eucalipto, implantada há cerca de 12 anos. Quando se 

comparam o número de espécies diferentes presentes em cada área amostrada, 

observa-se que na agroflorestal aparecem 11 grupos diferentes; na área de mata 

preservada 10 grupos;  na plantação de eucalipto 09 grupos; na horta 08 grupos  e 

na área de pasto apenas 06 grupos. De acordo com os Índices de Shannon que 

representam a riqueza e Índice de Pielou que representa a equitabilidade, a área 

mais biodiversa é a de plantação de eucalipto, seguida pela área de mata 

preservada e da agroflorestal. A menos biodiversa é a área representada pela horta. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento e a identificação da fauna e flora de uma área, em especial 

de uma unidade de conservação, é de fundamental importância para proteger e 

conservar a biodiversidade local.  

Trabalhos de inventário de fauna e flora desenvolvidos anteriormente na 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Serrinha (Bragança 

Paulista – SP), buscaram conhecer a biodiversidade lá existente e, com isso, 

contribuir para a elaboração do plano de manejo da referida Unidade de 

Conservação. 

Entre as atividades desenvolvidas na Reserva, há a implantação de um 

sistema agroflorestal (SAF). A intenção é desenvolver um sistema de produção de 



alimentos e produção de mudas de forma sustentável, respeitando os princípios da 

própria natureza. 

Quando comparados com a agricultura convencional, os sistemas 

agroflorestais apresentam como principais vantagens o fornecimento frequente de 

adubos verdes, o controle de ervas daninhas e a fácil recuperação e manutenção da 

fertilidade dos solos, uma vez que mantém uma grande variedade na fauna edáfica 

de forma simultânea ou em sequência temporal e que promovem benefícios 

econômicos e ecológicos.  

O solo possui uma fauna edáfica que está inserida em todas as suas 

camadas, contribuindo para a existência de todos os seres vivos do ambiente. Ela 

exerce papel fundamental na decomposição do material vegetal, na ciclagem de 

nutrientes e na regulação indireta de processos biológicos do solo. As relações 

estabelecidas entre os diversos tipos de fauna edáfica (micro, meso e macrofauna) 

são fundamentais para a manutenção da fertilidade e produtividade dos 

ecossistemas (PINHEIRO, et al., 2011; CORREIA e OLIVEIRA (2000 on line)).  

 

3 OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste projeto foi quantificar a densidade e diversidade de 

grupos da fauna edáfica (em especial a meso e a macrofauna) do solo sob 

diferentes sistemas de produção e ocupação, comparando os tipos de solos 

analisados. Foram selecionadas cinco áreas: agrofloresta (SAF),  área de pastagem, 

uma área de  mata preservada, um espaço utilizado como horta e uma área 

destinada a plantação de eucalipto, implantada há cerca de 12 anos. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada em cinco áreas antrópicas distintas. Três delas 

localizam-se na Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Serrinha situada 

no Bairro da Serrinha em Bragança Paulista – S.P.: um Sistema agroflorestal (SAF), 

que possui cerca de 800m2 , uma área destinada à pastagem de bovinos e uma área 

de mata preservada. 

Outra área analisada foi uma utilizada por muito tempo como uma horta, no 

pátio da Viverde – Escola de Educação Básica, também em Bragança Paulista. 



A quinta área analisada foi uma propriedade destinada à plantação de 

eucalipto há cerca de 12 anos, localizada no município de Pedra Bela – S.P.  

Para as coletas utilizou-se a armadilha trampa Provid (ANTONIOLLI et al., 

2006), armadilha essa específica para coleta de organismos com deslocamento 

vertical (figura 1). 

 
Figura 1: Método de armadilha Provid 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

Cada armadilha ficou exposta no campo por um período de sete dias, 

contendo em seu interior 200 ml de álcool 70% mais 3-5 gotas de formol a 2%. Elas 

ficaram enterradas no solo de modo que os bordos dos frascos ficassem ao nível da 

superfície do solo (figura 2). 

 
Figura 2: Armadilha para coleta da fana edáfica enterrada na área de pastagem da Fazenda 

Serrinha. 

 

Foram utilizados cinco pontos amostrais em cada área de estudo com 

espaçamento de 10 metros entre os pontos. Após cada coleta, foi realizada a 

identificação e a contagem dos organismos no laboratório de Química e de 



Microscopia da Faculdade de Ciências e Letras de Bragança Paulista (FESB) 

(Figura 3).  

 
Figura 3: Material separado e pronto para identificação e contagem. 

 

Os dados de fauna obtidos foram submetidos à análise estatística utilizando 

os índices de Shannon e Pilou para riqueza e equitabilidade, respectivamente.  

 

6 RESULTADOS  

 

 As armadilhas foram colocadas nos meses de junho a setembro de 2016 nas 

cinco áreas escolhidas. Depois de devidamente recolhidos e já conservados em 

frascos com álcool 70% e formol 2%, os animais foram levados ao laboratório da 

FESB para serem separados e os grupos identificados. 

A tabela 1 mostra os números de organismos encontrados nas armadilhas da 

agrofloresta, do pasto, da mata preservada, da horta e da plantação de eucalipto, 

respectivamente.  

Como foram 5 armadilhas contendo 200 ml de álcool 70%, o volume total para 

cálculo de densidade é, portanto, 1 litro (1.000 ml). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1: Grupo de seres vivos encontrados, suas respectivas quantidades e locais. 

 

A figura 4 mostra a distribuição do número de indivíduos encontrados em 

cada uma das cinco áreas amostradas. 

 

Figura 4: Distribuição do número de indivíduos encontrados nas cinco áreas amostradas. 
Agrofloresta com 865 indivíduos, pasto com 1.150 indivíduos, mata preservada com 192 indivíduos, 

plantação de eucalipto com 144 e horta com 54 indivíduos. 

 

Quando se comparam o número de espécies diferentes presentes em cada 

área amostrada observa-se que na agroflorestal aparecem 11 grupos diferentes; na 

Fauna edáfica 
 

Agrofloresta Pasto Mata Horta Plantação 
eucalipto 

Ácaro  07 16 - - - 

Anfípoda 13 - 03 10 - 

Aranha  

Barata  (Dictyoptera) 

54 

04 

08 

- 

12 

03 

05 

01 

14 

01 

Besouro (Coleoptera) 04 667 36 02 27 

Borboleta (Lepidoptera) - - 02 - - 

Cigarra (Homoptera) - - - - 01 

Colembola/Diplura/Protura ± 600 339 - - 17 

Díptero (Diptera) 10 - 58 24 30 

Diplura - - - 01 - 

Formiga (Hymenoptera) 130 118 72 09 48 

Gafanhoto/grilo (Orthoptera) 04 02 05 01 03 

Isopoda (tatuzinho) 34 - - - 03 

Larva de insetos 05 - 03 - - 

Minhoca - - 01 - - 

Symphyla - - - 01 - 

 
TOTAL de indivíduos 

 
865 

 
1150 

 
195 

 
54 

 
144 

 
DIVERSIDADE 

 
11 grupos  

 
06 grupos 

 
10 grupos  

 
08 grupos 

 
09 grupos 



áreas de mata preservada 10 grupos;  na plantação de eucalipto 09 grupos; na horta 

da horta aparece 08 grupos diferentes e na área de pasto apenas 06 grupos. A 

figura 5 mostra a distribuição dos diferentes grupos de fauna encontrados em cada 

área amostrada. 

Quando estudos sobre diversidade são realizados, deve-se levar em 

consideração não somente o número de indivíduos encontrados, mas sim a 

diversidade de espécies presentes. Como pode-se observar, apesar da área de 

pasto ter o maior número de indivíduos (1.150), nessa área também encontrou-se o 

menor número de grupos de espécies diferentes (apenas 06 grupos). 

Em contrapartida, a área da horta apresentou apenas 54 indivíduos coletados, 

mas distribuídos em 08 grupos diferentes de espécies. 

Há consenso entre diversos autores que a diversidade da fauna edáfica deve 

ser medida não somente pela riqueza do número de indivíduos mas também pelos 

diferentes grupos que aparecem no solo, indicando assim maior equilíbrio e 

manutenção da fertilidade do mesmo. 

 

Figura 5: Número das diferentes espécies encontrados nas áreas amostradas: Agrofloresta 
(11 grupos diferentes); mata preservada (10 grupos)  plantação de eucalipto (09 grupos diferentes); 

horta (08 grupos) e pasto (06 grupos diferentes). 

 

O número de indivíduos da agrofloresta não foi o maior encontrado (865 

indivíduos contra 1.150 indivíduos encontrados no pasto), mas a diversidade 

apresentada pela agrofloresta representa maior riqueza, pois foram identificados 11 

grupos de seres vivos diferentes contra somente 6 grupos da área de pasto. Isso 



também pode ser identificado na área de mata nativa com 195 indivíduos divididos 

em 9 grupos diferentes. 

A diversidade de espécies está originalmente associada a uma relação entre 

número de espécies diferentes encontradas (riqueza de espécies) e à distribuição do 

número de indivíduos entre as espécies (equitabilidade). No entanto, em um sentido 

mais amplo, a própria riqueza de espécies pode ser utilizada como uma medida 

geral da diversidade (CASTRO, 2010). 

Para o cálculo de riqueza e equitabilidade foram utilizados os índices de 

Shannon e Pielou. 

Foi utilizado para tanto o  programa em Linguagem Python para efetuar o 

cálculo dos  Índices de Diversidade:  H’, H’max, H,  Hmax  (Shannon) e  J e J’ 

(Pileou). 

A Tabela 2 ilustra os resultados dos parâmetros de diversidade calculados. 
 
 
Tabela 2:  Índices de Diversidade das Espécies, por região. 

Fauna  edáfica Agrofloresta Pasto Mata Horta Plantação 
eucalipto 

H 1,097 1,015 1,516 1,609 1,716 

 H’ 0,476 -0,036 0,694 -1,631 0,768 

J 0,457 0,566 0,690 0,732 0,781 

J’ 0,457 0,046 0,728 -1,709 0,805 

Total de indivíduos 865 1150 192 54 144 

Número de espécies 11 06 09 08 09 

 

 De acordo com os Índices de Shannon que representa a riqueza e Índice de 

Pielou que representa a equitabilidade, a área mais biodiversa é a de plantação de 

eucalipto, seguida pela área de mata preservada e da agroflorestal. A menos 

biodiversa é a área representada pela horta. 

 

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho mostrou que os representantes da fauna edáfica aprecem 

em todos os tipos de solo. São animais importantes na manutenção da fertilidade do 

mesmo uma vez que fragmentam detritos, controlam populações de agentes 

causadores e vetores de doenças, disponibilizam nutrientes para os fungos e 

bactérias além de serem importantes indicadores da integridade do solo.  

Dentre os animais descritos vale ressaltar alguns que não são comumente 

conhecidos. Os anfípodas, por exemplo, são crustáceos pequenos frequentemente 

encontrados em grande número e alta diversidade em ambientes úmidos. Já os 

dipluros e proturos são insetos sem olhos e sem asas que medem de 0,5 a 2,5 mm e 

alimentam-se de bactérias e fungos. Não são, entretanto, muito determinantes para 

a manutenção da biologia do solo (BERUDE et al., 2015). Os mesmos autores 

referem-se aos colêmbolos como importantes insetos indicadores da qualidade do 

solo pois são dentrtívoros alimentando-se de matéria orgânica em decomposição, 

algas, fungos e bactérias. Existem em grande quantidade nas camadas superficiais 

do solo, ajudam a controlar e a dispersar fungos, servem de alimentos a outros 

artrópodes e são sensíveis a alterações ambientais.  

Os organismos da macro e mesofauna do solo são decompositores e 

contribuem para melhoria das condições físicas do solo, promovendo a 

fragmentação inicial dos resíduos vegetais depositados e facilitando o ataque pelos 

microrganismos (protozoários, fungos e bactérias), que têm a função da 

decomposição dos resíduos, ciclagem dos nutrientes e formação da matéria 

orgânica. 

Os grupos faunísticos mais importantes do solo, por seu número, diversidade, 

abundância de espécies e atividade, são Acarina (Acari Oribatei) e Collembola. A 

relevância de ambos é devida principalmente a sua participação em processos como 

a decomposição da matéria orgânica vegetal e na reciclagem de nutrientes do solo, 

além de funcionarem como indicadores das condições do meio.  

No presente levantamento, os colêmbolos foram abundantes no sistema 

agroflorestal, quando comparados as outras áreas. O número de ácaros, entretanto, 

foi menor em todas as áreas pesquisadas, aparecendo mais no pasto (16 indivíduos) 

e na agroflorestal (07 indivíduos). 



As aranhas e besouros que também aparecem com frequência, servem como 

controladores biológicos de pragas, que o siriri (fase alada dos cupins) indica que a 

terra está muito seca, que as formigas por cortarem as folhas, criam um jardim 

subterrâneo de fungos o que é de extrema  importância para o solo, que as baratas 

ajudam na decomposição de matérias orgânicas e que os ácaros consomem matéria 

morta.  

 No presente estudo as duas áreas mais biodiversas foram as destinadas a 

plantação de eucalipto e  mata preservada. Como a plantação de eucalipto já existe 

há cerca de doze anos, o solo já está em equilíbrio, fato mostrado pela fauna rica e 

equilibrada encontrada na área. Isso também é demonstrado na área de mata 

preservada, o que já era esperado. 

 Já na área destinada à agroflorestal, o número de indivíduos é alto, mas ainda 

há necessidade de mais tempo para a mesma atingir o equilíbrio. Vale ressaltar que 

o sistema agroflorestal na referida área foi implantado há pouco mais de um ano e, 

com certeza atingirá o equilíbrio em pouco tempo. 

 O pasto, embora antigo, representa um tipo de solo que, apesar de grande 

número de indivíduos, não apresenta diversidade. Isso pode ser explicado pela 

vegetação específica que predomina nesse tipo de área, destinada a alimentação de 

animais de criação. 

 A área da horta utilizada encontra-se em processo de recuperação. 
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