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INTRODUÇÃO

As práticas de manejo do solo provocam alterações 
nos atributos físicos, químicos e biológicos, 
significando perda de qualidade e afetando a 
sustentabilidade ambiental e agrícola (Niero et 
al., 2010). Diante disso, a utilização de plantas de 
cobertura e manejo conservacionista do solo são 
práticas essenciais para preservação ambiental. 
O conjunto dessas ações é de fundamental 
importância em sistemas orgânicos, pois 
promovem condições para o desenvolvimento 
da comunidade de organismos do solo, que atua 
em diversos processos no ambiente edáfico. Os 
organismos que compõem a fauna do solo são 
sensíveis e respondem rapidamente ao manejo do 
solo (Silva et al., 2011), além do importante papel 
na avaliação das atividades antrópicas, sendo um 
importante indicador para o monitoramento da 
qualidade do solo. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito de diferentes plantas de cobertura, 
em relação à fauna epígea em área de cultivo 
orgânico de produção com berinjela (Solanum 
melongena, L.).

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Sítio do 
Sol, propriedade orgânica certificada, em parceria 
com o Laboratório de Solos e Plantas (LSP) do 
Departamento de Solos da UFRRJ, Seropédica, 
RJ. Foi adotado deliniamento experimental em 
blocos ao acaso, com três tratamentos de 
plantas de cobertura: milheto (Pennisetum 
americanum, L.), sem cobertura e um coquetel 
composto por crotalária (Crotalaria juncea, L.), 
braquiária (Urochloa brizantha, Stapf.) e milheto 
(Pennisetum americanum, L.), a cultura nessas 
áreas foi berinjela (Solanum melongena, L.), além 
disso, foi utilizada uma área de floresta secundária, 

com quatro repetições por tratamento. Para a 
amostragem da fauna utilizou-se o método de 
armadilhas “Pitfall”, que consistia em recipientes 
plásticos com 10 cm de diâmetro e 10 cm de 
altura. As armadilhas permaneceram na área por 
cinco dias, sendo necessário o uso de formaldeído 
a 4% (200mL) para conservação dos organismos. 
As armadilhas foram retiradas e levadas para 
laboratório, posteriormente a identificação foi 
feita com auxílio de lupa binocular. Os organismos 
foram identificados ao nível de grandes grupos 
taxonômicos, ordem, classe ou família.  Após a 
identificação e quantificação dos organismos foi 
calculado o número de indivíduos armadilha dia 
(ind arm-1dia-1), os índices de diversidade de 
Shannon (H = -Spi.log pi; onde pi = ni/N; ni = 
densidade de cada grupo, N = S da densidade de 
todos os grupos), equitabilidade de Pielou: e = H/
log R; em que: R = riqueza e riqueza média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em relação ao número de indivíduos por 
armadilha/dia a área sem cobertura foi a que 
apresentou o maior número de indivíduos. Quanto 
aos valores de riqueza, as áreas apresentaram 
valores decrescente sendo o maior valor 
observado para a área de milheto, enquanto na 
área sem cobertura observou-se o menor valor. 
Para os índices ecológicos de Shannon e Pielou, 
na área em que foi utilizado plantas de cobertura 
o coquetel se destacou por apresentar melhores 
índices, seguido do milheto. Lima et al. (2016) 
também verificaram maior diversidade de grupos 
da fauna do solo e atribuíram o padrão observado 
ao manejo com plantas de cobertura em área 
com consórcio com leguminosas. Por outro lado, 
na área sem cobertura verificou-se uma baixa 
diversidade e equitabilidade, podendo esse padrão 
ser explicado pelo elevado número de indivíduos 
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do grupo Poduromorpha, o que resultou em 
baixos valores de uniformidade. Para as áreas 
de coquetel e milheto também foi observado 
grande incidência do grupo Poduromorpha, 
bem como Entomobryomorpha, que exercem 
importante função detritívora, contribuindo para 
a decomposição da matéria orgânica e o controle 
das populações de microrganismos (Melo et 
al., 2009). É importante destacar que os grupos 
Formicidae e Coleoptera, embora coletados 
em menor frequência nas áreas, apresentam 
importantes funções ecológicas no processo 
de fragmentação, organização física do solo e 
controle biológico. Na área de floresta secundária, 
utilizada como referência, foram registrados os 
maiores diversidade e equitabilidade dos índices 
de Shannon e Pielou, assim como maiores valores 
de riqueza média e riqueza total, indicando 
uniformidade dos importantes grupos da fauna 
distribuídos.

CONCLUSÃO

O manejo do solo nas áreas de milheto e 
coquetel promoveram melhores condições para 
a manutenção dos organismos da fauna epígea, 
favorecendo maiores índices ecológicos de 
diversidade e uniformidade.
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