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Resumo 
 
O Pantanal é detentor de grande variedade de ecossistemas e diversidade de 
nichos ecológicos de condições diversas, nos quais proliferam diferentes tipos de 
vegetação que condicionam uma fauna especial. A mesofauna edáfica consiste 
na principal via de reciclagem natural de material vegetal e animal em 
decomposição podendo ser reconhecidos como bioindicadores de qualidade de 
vida do solo, uma vez que promovem a reintegração de minérios a este e por 
conseqüência sua fertilização, o que é importante tanto para plantas nativas 
como para cultivadas. Este estudo foi feito a 15 m do Rio Miranda objetivando 
identificação da riqueza biológica da serapilheira da mata ciliar. Foram coletadas 
28 unidades amostrais em nove pontos de coleta; em oito pontos foram 
retirados três unidades amostrais e em um ponto quatro unidades. Fez-se uso 
de funis de Berlese modificados para armazenagem dos indivíduos encontrados 
para posterior análise em laboratório. Através da triagem das 28 unidades 
amostrais foi encontrada uma média total de 167,43 indivíduos. Dentre esses 
foram observados várias espécies do Phyllum Arthropoda, tais como: Acari, 
Collembola, Diplura, Protura, Aranhas, Pseudoescorpiões, Insecta (larva, ninfa e 
adulto) e Miriápodes (quilópodes e diplópodes) entre outros, tais como anelídeos 
e crustáceos. Pôde-se observar uma grande variedade de espécies após 24, 48 e 
72 horas de exposição, baseando-se no fato de que dependerá do grau de 
umidade da serapilheira. 
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Abstract 
 
The Pantanal is the holder of a large variety of ecosystems and diversity of 
ecological niches of various conditions, which proliferate in various vegetation 
types that affect a particular fauna. The soil mesofauna is the main route of 
natural recycling of plant and animal material in decomposition can be 
recognized as bioindicators of soil quality of life, since they promote the 
reintegration of this mineral and therefore his fertilization, which is important 
both As for native plants to grown. This study was done 15 meters from the Rio 
Miranda aiming to identify the biological richness of the litter of riparian 
vegetation. 28 sample units were collected in nine sampling points; eight points 
in three sample units were removed and at one point four units. Was use of a 
Berlese modified for storage of individuals found in the laboratory for further 
analysis. Through the screening of the 28 sample units found an average total of 
167.43 individuals. Among these were observed several species of Phyllum 
Arthropoda, such as: Acari, Collembola, Diplura, Protura, Spiders, 
pseudoscorpions, Insecta (larva, nymph and adult) and Myriapoda (millipedes 
and Centipede) and others, such as annelids and crustaceans. It could observe a 
great variety of species after 24, 48 and 72 hours of exposure, based on the fact 
that it depends on the moisture content of litter. 
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Introdução 
 
Localizado no interior da América do Sul, o 
Pantanal matogrossense ou simplesmente 
Pantanal é uma densa planície aluvial a 
sudoeste do Estado de Mato Grosso e 
noroeste do Estado do Mato Grosso do 
Sul, entre os meridianos 55º e 58º de 
longitude oeste e os paralelos de 16º e 
22º de latitude sul. 
 
A vegetação pantaneira não é homogênea 
e chega a ser considerada como 
“Complexo do Pantanal” formado por 
trechos de florestas, cerrados e campinas, 
diretamente influenciados pela ação dos 
solos, inundações e topografias, 
destacando-se os carandazaias e os 
paratudais que consistem em aglomerados 
de uma mesma espécie de vegetais. 
 
Nos capões e mata ciliar a vegetação 
predominante é o carandá Copernicia 
australis, buriti Mauritia vinefera, aroera 
Astronium sp., Figueiras Fícus sp., Angico 
vermelho Piptadenia sp., Ipê roxo 
Tabebuia heptaphylla, cambará Voschysia 
sessifolia.  
 
Assim, no Pantanal, existe um número 
muito grande de nichos ecológicos de 
condições diversas, nos quais proliferam 
variados tipos de vegetação, cada um, por 
sua vez, condicionando uma fauna 
especial. 
 
O processo de degradação se inicia ainda 
nas folhas vivas que envelhecem e 
continuam em uma constante 
decomposição até a completa reintegração 
do solo. Estima-se que 15% desse 
processo seja feito pela fauna edáfica. “A 
mesofauna compreende os invertebrados 
com diâmetro do corpo inferior a 2 mm” 
(SWIFT et al., 1979). A acumulação de 
serapilheira intercepta luz, sombreando 
sementes e plântulas e reduzindo a 
amplitude térmica do solo. Ao reduzir a 
temperatura do solo e ao criar uma 
barreira à difusão do vapor d’água, a 
serapilheira reduz a evaporação do solo. 
Ao contrário, pode também reduzir a 
disponibilidade de água, retendo uma 
considerável proporção de água da chuva 
que chegaria ao solo. Pode ainda impedir 
a chegada de algumas sementes e 
dificultar o crescimento de plântulas 
(Facelli & Pickett 1991). 

A mesofauna edáfica, segundo Dunger, 
1956; Bzuneck, 1988; Sautter, 1995 e 
Vieira et al.,1997, “tem um papel de 
catalisadora da atividade microbiana na 
decomposição de matéria orgânica; bem 
como exercem uma importante função no 
processo de humificação do solo”. 
 
Segundo, Singh & Pillai (1975) “a 
mesofauna edáfica é composta 
basicamente de colêmbolos (Collembola), 
ácaros (Acari) além de coleópteros, 
dípteros, himenópteros, isópteros 
(Insecta), alguns crustáceos e 
miriápodes”. Os mais numerosos são os 
Oribatei e os Collembola, sendo que, 
juntos, constituem de 72% a 97%, em 
número de indivíduos, da fauna total de 
artrópodes do solo. 
 
Poucas pesquisas foram realizadas a 
respeito da mesofauna edáfica do 
Pantanal sul matogrossense sendo este 
levantamento um dos pioneiros.  
Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
amostrar e reconhecer os organismos da 
mesofauna edáfica de serapilheira da Mata 
Ciliar à margem do Rio Miranda no 
Pantanal Sul, região do Abobral. 
 
Material & Métodos 
 
Área de Estudo 
 
O local de coleta escolhido (Figura 1) foi a 
Mata Ciliar localizada a 200 m da 
BEP/UFMS, aproximadamente 15 m de 
distância da margem do Rio Miranda, na 
Latitude 19°34’31.79”S, Longitude 
57º01’00.54”O. Apresenta vegetação 
arbórea, arbustiva e semiarbustiva. 

 
 

 

Figura 1. Área de Estudo 
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Amostragem 
 
As amostras de serapilheira foram 
coletadas no dia 19/11/2009. Fez-se uso 
de 28 funis de Berlese (modificados), 
medindo 27 cm de comprimento, 5 cm de 
diâmetro na parte mais alargada, que por 
sua vez é constituída de uma parte 
cilíndrica que mede 5cm de comprimento 
por 5 cm de diâmetro. Entre essa parte 
afunilada de 22 cm de comprimento há 
uma tela de arame separando-as, com 
malha de 2 mm. Como a amostragem é 
muito fácil e simples pode-se coletar um 
grande número de amostras em curto 
período de tempo, tendo-se como 
vantagem evidente uma alta eficiência de 
extração de microartrópodes e pouca 
necessidade de mão de obra. 
 
Análise dos dados 
 
No total foram coletadas, aleatoriamente, 
28 unidades amostrais em nove pontos de 
coleta; em oito pontos foram retirados 
três unidades amostrais e em um ponto 
quatro unidades. 
 
As amostras (funis de Berlese) 
supracitadas foram colocadas dentro de 
sacos plásticos, os quais foram levados ao 
laboratório e submetidos a uma mesa de 
exposição (improvisada) composta de uma 
grade de madeira onde foram colocados 
os funis, sobre eles cerca de 40 cm de 
altura (do objeto) cinco lâmpadas de 25 W 
cada, que permaneceram acesas durante 
três dias (24, 48 e 72 h). Abaixo de cada 
funil foi colocado um frasco plástico 

branco de 5 cm de altura por 4 cm de 
diâmetro, contendo álcool a 70%, 
etiquetados com o ponto de coleta e nome 
do coletor, para posterior triagem.  
A mesa expositora foi coberta com um 
tecido (TNT), com o objetivo de evitar a 
entrada de organismos externos, atraídos 
pela luz. 
 
A triagem consistiu na separação, 
contagem e identificação dos organismos 
em 8 grandes grupos do filo Arthropoda 
(Acari, Collembola, Diplura, Protura, 
Aranea, Pseudoescorpião, Insecta e 
Miriápodes). Para execução desta etapa foi 
utilizado um microscópio estereoscópico, 
uma seringa com agulha de ponta 
amassada e placa de Petri.  
Os resultados foram baseados na 
observação da diversidade e quantificação 
dos organismos encontrados. 
 
Resultados  
 
Através da triagem das 28 unidades 
amostrais foi encontrada uma média total 
de 167,43 indivíduos. Dentre esses foram 
observados várias espécies do Phyllum 
Arthropoda, tais como: Acari, Collembola, 
Diplura, Protura, Aranhas, 
Pseudoescorpiões, Insecta (larva, ninfa e 
adulto) e Miriápodes (quilópodes e 
diplópodes) entre outros, tais como 
anelídeos e crustáceos. 
 
Os resultados da diversidade edáfica 
encontrados na serapilheira às margens 
do Rio Miranda são apresentados na 
Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Nº Médio de Indivíduos da mesofauna edáfica extraídos nos períodos de 24, 48 e 72 h em 
Serapilherira-Pantanal Sul-MS, 2009. 

Períodos 

Organismos 24hs 48hs 72hs TOTAL 

Acari 7,25 23,5 24,6 55,35 

Collembola 6,12 9,7 8,2 24,02 

Diplura 0,12 0 0 0,12 

Protura 0,37 0,4 0,1 0,87 

Aranhas 0,12 0,5 0,4 1,02 

Pseudoesc. 0,25 0,4 0,2 0,85 

Insecta larva 0,36 1,8 4,2 6,36 

Insecta ninfa 0 0,5 0 0,5 

Insecta adulto 8,12 31,5 36,5 76,12 

Diplopode 0,12 0,2 0 0,32 

Quilopode 0 1 0,4 1,4 

Outros 0 0,2 0,3 0,5 

TOTAL 22,83 69,7 74,9 167,43 
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Levando em consideração o número de 
espécies, a proporção de cada grupo 
funcional foi relativamente semelhante 
nas coletas em 24, 48 e 72 horas. 
 
Discussão 
 
A serapilheira é particularmente 
importante por atuar na superfície do solo 
como um sistema de entrada e saída 
recebendo entradas via vegetação e, por 
sua vez, decompondo-se e suprindo o solo 
e as raízes com nutrientes e matéria 
orgânica, sendo essencial na restauração 
ecológica (EWEL, 1976). 
 
Essa grande diversidade só é possível 
graças a grande quantidade de espécies 
vegetais e clima variável que o Pantanal 
oferece dando a esses indivíduos uma 
dieta e um habitat apropriados para seu 
desenvolvimento. 
 
A quantidade e biodiversidade da 
mesofauna devem estar ligadas a imensa 
quantidade de alimentos e condições 

ambientais ideais para sua sobrevivência, 
já que o local apresenta muitos vegetais 
em decomposição e umidade 
relativamente alta (sem incidência de luz). 
Esse fator contribuiu para selecionar um 
solo favorável à ciclagem de nutrientes, 
harmonicamente constituído de folhagens, 
detritos e restos de vegetais, embora 
durante o ano hidrológico 2008/2009 
tenham sido verificados alguns registros 
de precipitação mensal com valores 
próximos ou acima da média em algumas 
regiões da BAP, houve o predomínio de 
valores de precipitação média mensal 
abaixo da média histórica na Bacia 
(BOLETIM... 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 
2009d, 2009e, 2009f). 
 
Os resultados apresentados conforme 
Tabela 01 e Fig. 02 mostram a média do 
número de organismos da liteira 
encontrados. Foi analisado o tempo de 
extração na mesa expositora e os 
organismos foram retirados após 24, 48 e 
72 horas de exposição. 

 

 

Figura 2 - Nº Médio de Indivíduos da mesofauna edáfica extraídos nos períodos de 24, 48 e 72 h em 
Serapilherira-Pantanal Sul-MS, 2009 

 
Nota-se que houve uma semelhança entre 
os três períodos de exposição (Figura 3), 
pois houve maior incidência de Insetos 
adultos, seguido por ácaros e Collembola, 

o qual apresentou uma presença 
considerável. 
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Figura 3 - Porcentagem de Organismos 
 
 
Pôde-se verificar também que quanto 
maior o tempo de exposição da 
serapilheira sob a luz, maior é o número 
de indivíduos extraídos, apesar de que 
entre 48 e 72 horas a proporção de 
organismos capturados terem sido a 
mesma. Portanto, com 48 h temos um 
tempo ideal para verificar a mesofauna 
em se tratando das mesmas condições 
climáticas. 
Por outro lado, diante dos resultados 
apresentados, pôde-se considerar que 24 
h de exposição é um tempo relativamente 
curto, já que nas amostras de 48 e 72 h 
de exposição obteve-se um maior número 
de indivíduos das espécies. Isso ocorre 
porque nas 24 h ainda encontramos certa 
umidade nas amostras o que não acontece 
num período maior de exposição. 
 
Embora não tenham ocorrido diferenças 
entre os períodos em relação à ausência 
de algum representante dos grupos, não 
podemos afirmar que se podem extrair os 
representantes dos grupos mais comuns 
em 24 h baseando-se no fato de que 
dependerá do grau de umidade da 
serapilheira. 
 
Conclusão 
 
A quantificação da deposição de 
serapilheira e o acúmulo de manta 
orgânica são etapas importantes dos 
estudos de ciclagem de nutrientes. A 
riqueza biológica da serapilheira da mata 
ciliar do Rio Miranda, Bacia do Rio 
Paraguai, recebe pouca notoriedade de 
estudos, embora tenha sido encontrado 
um grande número de espécies do 
Phyllum Arthropoda, tais como: Acari, 
Collembola, Diplura, Protura, Aranhas, 
Pseudoescorpiões, Insecta (larva, ninfa e 
adulto) e Miriápodes (quilópodes e 
diplópodes) entre outros, tais como 
anelídeos e crustáceos. Em estudo 
comparativo de 24, 48 e 72 horas de 
incidência de organismos no funil de 

coleta evidenciou-se que a quantidade 
desses indivíduos está intimamente 
relacionada à umidade do solo, mostrando 
maior número de organismos em 48 horas 
de exposição. 
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