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RESUMO: A utilização da Palma Forrageira (Nopaleacochenillifera) e do Sorgo Forrageiro FS 

15 como lavoura xerófila é um exemplo de que o cultivo das espécies adaptadas às condições 
edafoclimáticas pode ser uma alternativa viável à oferta de volumosos para a pecuária regional 
no período seco do ano.Objetivo-se a avaliar a diversidade e a riqueza da macrofauna edáfica 
como indicadora da qualidade do solo no semiárido alagoano, foram realizadas avaliações no 
período chuvoso. O experimento foi conduzido na Fazenda São Pedro no município de Poço das 
Thincheiras em Alagoas.As observações foram feitas em uma área de 0,4ha e 0,64ha, para o 
plantio de palma míudae sorgo forrageiro respectivamente, utilizando vinte pontos de coleta fixos, 
o solo das áreas possui uma textura areno-argiloso. Para a avaliação da macrofauna, foram 
utilizadas armadilhas Provid contendo 200 mL de uma solução de detergente a uma 
concentração de 5% e 5 gotas de Formol P.A. onde permaneceram no campo por um período de 
quatro dias (96 horas). As armadilhas foram enterradas de modo que os bordos das quatros 
aberturas ficassem ao nível da superfície do solo. Na avaliação quantitativa da macrofauna, 
foram mensurado o número total de organismos (abundância de espécimes) e qualitativamente, 
mediante a diversidade. Foram capturados indivíduos pertencentes a dez Ordens distintas. A  
avaliação da macrofauna edáfica ajuda a explicar os processos que ocorrem nos solos 
resultantes do impacto antrópico. As formigas (Hymenoptera) predominaram entre os indivíduos 
da macrofauna do solo. 
 
Palavras chave: abundancia, diversidade, organismos do solo. 
 
ABSTRACT: The use of spineless cactus (Nopaleacochenillifera) and Sorghum Forrageiro FS 15 
as plantxerofilais an example of what the cultivation of species adapted to the edaphoclimatic 
conditions may be a viable alternative to bulky to offer regional animalsduring the dry season of 
the year. Objective is to assess the diversity and richness of soil macrofauna as an indicator of 
soil quality in semiarid Alagoano, evaluations were conducted during the rainy season. The 
experiment was conducted at Fazenda São Pedro in the municipalityPoço of Thincheiras of 
Alagoas. The observations were made in an area of 0,4ha and 0,64ha, for planting palm petite 
and sorghum respectively, using twenty sampling points fixed, the soil of the areas has a sandy 
clay texture. For the evaluation of macrofaunaProvid traps were used containing 200ml of a 
detergent solution with a concentration of 5% formalin and 5 drops P.A. which remained in the 
field for a period of four days (96hours). The traps were buried so that the four edges of the 
openings stay at the level of the soil surface. The quantitative assessment of macrofauna were 
measured the total number of organisms (abundance of specimens) and qualitatively by diversity. 
Captured individuals belonging to ten different orders. The evaluation of the soil macrofauna help 
explain the processes that occur in the soil resulting from human impact. The ants (Hymenoptera) 
predominated among individuals of soil macrofauna. 
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INTRODUÇÃO  

Os invertebrados são importantes no consumo e na decomposição da matéria orgânica, 
assim como constituem fonte alimentar para muitas outras espécies animais. Outros possuem 
grande variedade de poros e outras estruturas organo-minerais (macro-agregados, montículos e 
ninhos) que possuem o efeito de descompactar o solo, facilitando a infiltração da água, nutrientes 
em solução e oxigênio para as plantas. Muitos são predadores, com potencial para serem 
usados como controle biológico de pragas agrícolas (MOREIRA, SIQUEIRA E BRUSSAARD, 
2008). A macrofauna do solo inclui os organismos invertebrados maiores que 10 mm de 
comprimento (LAVELLE et al., 1997) e/ou com diâmetro corporal maior que 2 mm (SWIFT et al., 
1979) atuantes no conjunto serapilheira solo em pelo menos um estágio do seu ciclo biológico 
completo. 

A macrofauna invertebrada do solo desempenha um papel-chave no funcionamento do 
ecossistema, pois ocupa diversos níveis tróficos dentro da cadeia alimentar do solo e afeta a 
produção primária de maneira direta e indireta. Altera por exemplo, as populações e atividade de 
microrganismos responsáveis pelos processos de mineralização e humificação e, em 
consequência, exerce influência sobre o ciclo de matéria orgânica e a disponibilidade de 
nutrientes assimiláveis pelas plantas (DECÄENS et al., 2003). Os organismos da macrofauna 
respondem às diversas intervenções antrópicas realizadas no ambiente (LAVELLE e SPAIN, 
2001). Portanto, a densidade e a diversidade desses organismos, assim como a presença de 
determinados grupos específicos em um sistema, podem ser usadas como indicadores da 
qualidade dos solos (BARROS et al., 2003).Objetivou-se com este trabalho avaliar a diversidade 
e riqueza da macrofauna edáfica no período chuvoso, como indicadora da qualidade do solo no 
semiárido alagoano. 

 
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
O presente trabalho foi realizado na fazenda São Pedro na zona rural do município de 

Poço das Trincheiras - AL. No período chuvoso, entre os meses de julho a setembro de 2014. O 
município está inserido na região semiárida, mesorregião do Sertão Alagoano e microrregião de 
Santana do Ipanema. O tipo de clima é semiárido quente com chuvas de verão segundo Köppen, 
com precipitação pluvial de 612 mm ano

-1
, situada nas coordenadas geográficas 09° 18' 46" de 

latitude Sul e 37° 17' 09" longitude Oeste, há 195 km da capital. O  solo é areno-argiloso de 
media fertilidade. O local ocupa uma área de 15 hectares, na qual é dividida em 0,4ha, para o 
plantio de palma forrageira (Nopaleacochenillifera) no sistema super adensado e 0,64ha de sorgo 
forrageiro. 

Na área experimental foram realizadas coletas no período chuvoso (julho/agosto/setembro 
de 2014) da macrofauna invertebrada do solo, em 20 pontos de determinação, mediante 
utilização de armadilhas do tipo Provid (GIRACCA et al., 2003; FORNAZIER et al., 2007) 
constituída por garrafa PET com capacidade de 2L, contendo quatro orifícios com dimensões de 
2,0 x 2,0 cm na altura de 20 cm de sua base, contendo 200 mL de uma solução de detergente a 
uma concentração de 5% e 5 gotas de Formol P.A. (Formaldeído).  

As armadilhas foram enterradas de modo que os orifícios ficassem ao nível da superfície 
do solo e foram mantidas no mesmo local para todas as coletas (ALMEIDA et al., 2007) 
permanecendo no campo por um período de quatro dias (96 horas) (DRESCHER et al., 
2007).Posteriormente, as armadilhas foram recolhidas e o material coletado foi lavado em 
peneira de 0,25 mm e com o auxílio de lupa e pinças, foi feita a contagem e identificação dos 
organismos da ordem dos grandes grupos taxonômicos. Os organismos encontrados com mais 
de 10 mm de comprimento ou com diâmetro corporal superior a 2 mm foram extraídos e 
armazenados numa solução de álcool a 70%.Na avaliação quantitativa da macrofauna, foi 
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mensurado o número total de organismos (abundância de espécimes) e qualitativamente, 
mediante a diversidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Ao observar as duas áreas de estudo Área I com Palma Forrageira e II Área do Sorgo 

Forrageiro FS 15, no município de Poço das Trincheiras, verificou-se que os indivíduos da 
macrofauna encontrados nas áreas de estudo foram distribuídos em dez ordens taxonômicas. Os 
grupos de organismos mais representativos da macrofauna edáfica em ordem decrescente 
foram: Hymenoptera (62,81%), Diptera (20,28%), Araneae (7,72%), Thysanura (3,16%), Larvas 
(1,96%),Orthoptera (1,26)e Coleoptera (1,19%).Além desses, outros três grupos de organismos 
(adultos e/ou formas jovens) estiveram presentes na área estudada, com frequência inferior a 1% 
(Tabela 1).Observou-se grande número de formigas, dentro da Ordem Hymenoptera, capturadas. 
Segundo Wink et al. (2005), estes indivíduos representam o grupo taxonômico dominante na 
maioria dos ecossistemas, estando presente nos mais diferentes habitats. Essa afirmação foi 
constatada pela sua ocorrência em toda a área experimental, dados semelhantes encontrados 
por Albuquerque (2012). 

 
Tabela 1. Relação dos grupos encontrados de indivíduos amostradas nas áreas I Palma 

Forrageira (Nopaleacochenillifera) e II Sorgo Forrageiro (FS 15), no município de 
Poço das Trincheiras - AL. 

Grupo 
Faunístico 

Nome popular 

Número de Indivíduos por Ambiente 

I II I+II 

NI % NI % NI % 

Hymenoptera Formigas, vespas e abelhas 331 51,72 564 71,85 895 62,81 
Diptera Moscas e mosquitos 175 27,34 114 14,52 289 20,28 
Araneae Aranhas 70 10,94 40 5,10 110 7,72 

Thysanura Traça do solo 25 3,91 20 2,55 45 3,16 
Larvas larvas 14 2,19 14 1,80 28 1,96 

Coleoptera Besouro, joaninhas etc. 7 1,10 10 1,27 17 1,19 
Orthoptera Grilos, gafanhotos, 

esperanças 
6 

1,00 
12 

1,53 
18 

1,26 
Acarina Ácaros 4 0,10 8 1,02 12 0,84 

Chilopoda Centopeia e lacraias 4 0,10 1 0,01 5 0,35 
Diplópode Piolho de cobra 4 0,10 2 0,03 6 0,42 

Total  640 100 785 100 1425 100 

 

Com relação à riqueza (número de grupos taxonômicos) observou-se que o grupo 
taxonômico Hymenoptera foi o que apresentou os maiores números de indivíduos coletados nas 
duas áreas estudadas com (62,81%). Este grupo mostra-se relevante para a comunidade da 
fauna do solo, por outro lado, o hábito social e a repartição do trabalho entre classes os tornam 
apenas indicativo de sua atividade. Em seguida Diptera (20,28%) foi o segundo grupo dominante, 
esta proporção pode ser justificada pela alimentação dos indivíduos através de matéria orgânica 
em decomposição, além de outros hábitos alimentares como pragas e inimigos naturais de 
insetos. Houve grupos faunísticos que tiveram uma menor ocorrência, com apenas um indivíduo 
por área. Souto (2006) menciona que os grupos faunísticos que aparecem em menor número, 
provavelmente estão restritos a ambientes mais favoráveis, mas, apesar disso, são de grande 
importância no processo de decomposição da matéria orgânica. 

 

CONCLUSÃO 
 

A abundância da macrofauna do solo corresponde a seguinte ordem: 
Hymenoptera>Diptera>Araneae>Thysanura>Larvas>Coleoptera>Acarina>Orthoptera>Chilopoda
>Diplópode.Nas áreas estudadas apresenta-se degradada o que pode ser constatado pela 
dominância de um grupo faunístico (Hymenoptera). 
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