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RESUMO – Este trabalho analisou a presença de organismos artrópodes no solo e substrato entre 
os meses de agosto de 2008 e março de 2009 numa pequena parcela no semi-árido Potiguar. A 
metodologia empregada consistiu na coleta de amostras de solo em três pontos a 5 cm e 10 cm de 
profundidade e do substrato presente na superfície. A precipitação no período foi registrada 
automaticamente em intervalos de cinco minutos. Observou-se que a quantidade de organismos da 
fauna edáfica, representada por doze grupos de artrópodes, estava associada principalmente às 
condições climáticas e à presença da água no solo. Além disso, observou-se um aumento gradual na 
diversidade e quantidade de organismos em função do aumento da disponibilidade de água no solo. 
A predominância das Ordens aracnídea indica que estas espécies estão mais bem adaptadas às 
condições climáticas da região. 
 
 
 
ABSTRACT – This study analyzed the presence of arthropods organisms into the soil and 
substrate between 2008-august and 2009-march in a small Potiguar semi-arid plot. Applied 
methodology consisted of soil and substrate sample collection on three points at 5 cm and 10 cm 
depth. Precipitation data was recorded automatically at 5-minutes intervals. It was observed a 
positive feedback involving soil fauna and annual vegetation species. Edaphic fauna was 
represented by twelve arthropods groups. Moreover, it was observed a gradual increase in 
individual’s diversity and quantity as a function of soil water availability. Aracnidea orders 
predominance indicates that these particular species seem to be more adapted to regional climatic 
conditions than the others. 
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INTRODUÇÃO 

A disponibilidade da água é um dos principais fatores que regem os processos biológicos 

nos ecossistemas da região semi-árida, sejam eles de ambientes terrestres ou aquáticos. Tal fato 

interfere diretamente na atividade metabólica, desencadeando ciclos evolutivos de pequena 

duração, em virtude da disponibilidade de oferta alimentar e substratos de desenvolvimento. Nesta 

região, a disponibilidade hídrica é controlada pelos eventos de precipitação, na qual as populações 

bióticas no solo atuam com uma resposta imediata (Resco,V. & Ferrero-Serrrano, A., 2008).  

Caracterizado por ciclos secos acompanhados de ciclos chuvosos, o fator climático na 

região semi-árida tem uma interferência bastante acentuada nos processos biológicos. A atividade 

biológica no solo é regida pela presença de água e de nutrientes.  

  Sob condições climáticas extremas, uma parte da população biótica desaparece quando o 

potencial de umidade do solo alcança um valor critico. Esses organismos, por sua vez, são 

consumidos pelos organismos sobreviventes quando as condições de umidade do solo se modificam 

(Kemp, 2003). 

Estudos anteriores realizados na mesma parcela experimental demonstraram um rápido 

crescimento da vegetação herbácea poucos dias após o inicio da estação chuvosa, indicando uma 

clara dependência da água como elemento desencadeador dos processos biológicos. A vegetação 

efêmera germina e desenvolve todo o ciclo vegetativo anual durante o período chuvoso, vindo a 

desaparecer algumas semanas após as ultimas chuvas na região (Moreira et al., 2009; D’Odorico & 

Porporato, 2005; Larcher, 1995).   

Na região semi-árida, o solo se apresenta heterogêneo em suas propriedades físicas, o que 

evidencia a sua importância como habitat para os organismos, no qual, o substrato presente na 

superfície do solo, por sua vez, é um elemento que atua regulando a distribuição das populações, 

promovendo a geração de biomassa e nutrientes orgânicos para as comunidades.  Este trabalho tem 

o objetivo de analisar a presença de organismos artrópodes no solo e no substrato durante um 

período que compreendeu as estações seca e chuvosa na região, entre os meses de agosto de 2008 e 

março de 2009 numa pequena parcela no semi-árido Potiguar. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo está situada a 300 km de Natal, na região do Seridó, estado do Rio Grande do 

Norte. A parcela experimental está inserida na área da bacia experimental de Serra Negra do Norte, 

com 2,108 km2 (coordenadas 6°34’42”,S; 37°15’56”,W). Maiores detalhes sobre a bacia 

experimental podem ser encontrados em Moreira et al. (2006). A área da parcela experimental é 

0,025 ha (5m x 50m) e a altitude media é 205 m acima do nível médio do mar. A área da parcela é 
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cercada para impedir o acesso de animais. A declividade media da parcela é 2,5%, com algumas 

pequenas variações no micro-relevo ao longo do eixo principal. O solo na parcela não apresenta 

horizonte A bem definido; são solos compactados e bem drenados, com profundidade variando 

entre 0-1,5 m, tipo luvissolo crômico e distribuição bimodal, com distribuição granulométrica  

variando entre silte e pedregulho. Na área da parcela foram instalados equipamentos automáticos 

de monitoramento da precipitação (pluviógrafo) e do escoamento superficial (linígrafo de bóia 

instalado num reservatório construído na saída da parcela).  

 No período correspondente ao inicio da estação chuvosa, há uma prevalência dos processos 

de erosão laminar pela ausência de vegetação herbácea, quando ocorre o destacamento e transporte 

de sedimento. Aproximadamente 20% da área da parcela é composta de afloramento de rocha e 

pedras acomodadas como resultado dos processos de lixiviação e intemperismo. O substrato 

orgânico presente na superfície constitui um ambiente favorável à atividade biológica vegetal e 

animal. A precipitação média anual correspondente ao período entre 1995 e 2005 foi igual a 689 

mm, apresentando alta variabilidade interanual. Alem disso, aproximadamente metade dos eventos 

chuvosos nesse período ocorreu sob a forma de tormentas de alta intensidade. 

Para a observação da dinâmica da fauna na parcela foram escolhidos dois períodos estacionais entre 

janeiro de 2008 e março de 2009. O primeiro, a estação seca, ficou representada por coletas nos 

meses de agosto, setembro e novembro de 2008. Durante a estação chuvosa os meses nos quais 

ocorreram coletas e levantamentos foram fevereiro e março de 2009. As datas de coleta estão 

apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Cronograma das coletas da fauna e temperatura do solo. 

 

5 cm 10 cm
8/8/2008 15:30 33 32
17/9/2008 10:15 42 42

13/11/2008 10:00 45 40
13/2/2009 10:30 36 34
20/3/2009 10:00 29 28

TEMPERATURA (°C)DATA HORA

 
 Na área da parcela foram selecionados três pontos de coleta de amostras de solo e de 

substrato, sendo um em cada extremidade e outro no centro. Foram coletadas amostras de solo a 

0,05 m e 0,10 m de profundidade, respectivamente, as quais foram acondicionadas para análise em 

laboratório. Em três pontos diferentes, foram coletadas amostras do substrato presente na superfície 

do solo, num quadrante com 0,30 m x 0,30 m de área. Além da coleta de amostras, foram 

realizadas medidas da temperatura do solo a 5 cm e 10 cm de profundidade, utilizando um 

termômetro digital, inserido no solo para realização de leitura após um período de 2 minutos. 
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Todo o material coletado foi acondicionado e submetido a análise biológica no Laboratório 

de Entomologia da UFRN com o objetivo de identificar os principais grupos de Artrópodes 

presentes no solo e substrato. Para isso, foram utilizadas as chaves de identificação taxonômica 

específicas [Zeppelini-Filho & Bellini (2004), Buzzi (2005), Triplehorn & Johnson (2005)]. 

O material coletado obedeceu aos procedimentos de triagem, contagem e identificação de 

organismos presentes nas amostras de solo e substrato, com utilização de bandeja com luz artificial, 

pinças metálicas, placas de Petri, tubos de ensaios e estéreo-microscópio.  

Além deste procedimento padrão, foi utilizado o funil de Berlese-Tullgren para a retirada 

dos organismos não encontrados na primeira etapa da triagem. Posteriormente, os artrópodes 

encontrados foram mantidos em tubos de ensaio contendo álcool/etanol a 70° (v/v) e identificados 

ao nível de Ordem.  

 

RESULTADOS 

 

Distribuição temporal da precipitação 

O comportamento da precipitação diária na parcela durante o período de estudo pode ser 

observado na Figura 1. É possível observar uma importante concentração de eventos na primeira 

quinzena do mês de abril/2008, com a ocorrência de eventos mais espaçados após esse período, o 

que indica a sazonalidade na distribuição da precipitação. A primeira campanha de coleta de 

amostras, realizada em 08/08/2008, caracterizou-se por um período seco com duração de 38 dias, 

capaz de produzir importante redução na disponibilidade de água no solo, com reflexos na 

vegetação herbácea.  

Os meses seguintes refletem a ausência de eventos chuvosos na região, com exceção de um 

evento isolado ocorrido em 12/12/2008. A distribuição temporal dos eventos demonstra a 

ocorrência de estação seca bem caracterizada no período de estudo, abrangendo 165 dias, cujo 

efeito refletiu-se no aumento gradual do déficit de umidade no solo. A estação chuvosa em 2009 

teve início na segunda quinzena do mês de janeiro, com a ocorrência de eventos de grande 

magnitude. A esse período inicial seguiu-se um intervalo de 17 dias sem a ocorrência de eventos de 

chuva.  

O aumento da umidade no solo refletiu-se no florescimento das espécies anuais presentes na 

parcela. Ao período mencionado seguiram-se dias de concentração de chuvas de grande magnitude 

nos meses de fevereiro e março. A última amostra foi coletada em 20/03/2009. A distribuição 

temporal dos eventos numa escala diária juntamente com a indicação de coleta de amostras está 

apresentada na Figura 1. 
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Figura 1. Comportamento da precipitação diária na área da parcela experimental, Estação 

Ecológica do Seridó, município de Serra Negra do Norte, entre janeiro de 2008 e março de 2009. 

 

 

Fauna presente no solo e substrato 

A artropodofauna observada nas coletas realizadas na Estação Ecológica do Seridó refletiu a 

influencia dos diferentes períodos sazonais. Os organismos observados nas amostras puderam ser 

classificados em doze táxons diferentes: Homoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, 

Orthoptera, Psocoptera, Embioptera, Diptera, Collembola, Ácari, Araneae e Geophilomorpha. 

Fotos de alguns exemplares encontrados na parcela juntamente com sua classificação taxonômica 

em nível de Ordem estão apresentadas na Figura 2. 

 Muito embora a fauna edáfica tenha apresentado boa diversidade de Ordens de insetos 

(nove ordens), observou-se o predomínio de um determinado grupo presente no substrato durante o 

período chuvoso, representado pelo grupo ácaro (Ácari), conforme apresentado na Figura 2. Cabe 

observar a influencia da vegetação (espécies anuais) e a sua relação com os grupos Ácari, 

Collembola e Orthoptera, encontrados principalmente no substrato orgânico presente na superfície..

 Além disso, observou-se uma maior abundancia da fauna durante o período chuvoso se 

comparada ao período de estiagem. A presença dos organismos desta fauna no solo mostrou 

redução com o aumento da profundidade, neste caso, independentemente da sazonalidade, como 

pode ser observado na Tabela 2. 
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 Ordem Coleóptera 
 

 Ordem Orthoptera 
 

 Ordem Himenóptera 
 

 Ordem Orthoptera 
 

Figura 2. Fotos de exemplares encontrados na parcela juntamente com sua classificação 

taxonômica em nível de Ordem. 
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     Solo 

 DATA ORDEM 
Substrato 

5 cm 10 cm 

08/08/2008 Homóptera 6     

  Hemíptera 1    

  Hymenoptera 4    

  Araneae 8     

17/09/2008 Homóptera     

  Hemíptera 2    

  Hymenoptera   2 
  Araneae     

  Coleoptera 1    

  Orthoptera 6    

13/11/2008 Hymenoptera 2 3   

  Araneae  2   

  Psocoptera 1    
  Collembola 6   1 

13/02/2009 Embioptera  1   

  Acari 12 1   
  Psocoptera  1   

20/03/2009 Hymenoptera 1     
  Araneae 2    

  Acari 1036 13 10 

  Collembola 10 3 1 

  Embioptera 4 1   
  Diptera 1    

  Geophilomorpha  2 1 

  TOTAL 1103 27 15 
 

Tabela 2. Ordens de artrópodes presentes no substrato e no solo a 5cm e 10cm na parcela 

experimental da Estação Ecológica do Seridó, município de Serra Negra do Norte (RN) durante 

agosto de 2008 a março de 2009. 

 

 Além disso, observou-se um aumento expressivo do numero de organismos presentes no 

solo associados à ocorrência de precipitação e conseqüente aumento da disponibilidade de água no 

solo, principalmente dos grupos Acari, Collembola e Geophilomorpha, com claro predomínio do 

grupo Acari. 
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Figura 2. Distribuição das Ordens Arthropoda por estação climática na área da parcela 

experimental, Estação Ecológica do Seridó, município de Serra Negra do Norte (RN), entre janeiro 

de 2008 e março de 2009. (Ordem Ácari ÷ 10). 

 

CONCLUSÕES 

Observou-se que a presença de organismos da fauna edáfica, representada por doze grupos de 

artrópodes, estava condicionada principalmente às condições climáticas e à presença da água no 

solo. Além disso, observou-se um aumento gradual na diversidade e quantidade de organismos em 

função do aumento da disponibilidade de água no solo. A fauna de solo observada durante o 

período de estudo pertence na sua maior parte às Ordens da Classe Insecta. Apesar disso,  a Ordem 

aracnídea predominou em numero de espécies, o que indica que possivelmente essas espécies se 

encontram melhor adaptadas à temperatura e ao regime de precipitação da região semi-árida do 

Seridó Potiguar. 
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