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“We abuse land because we regard it as a commodity belonging to us.  
When we see land as a community to which we belong, we may begin to use it with love and 

respect.” 
 

(Aldo Leopold) 
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RESUMO 
 
 

EFEITO DA INTENSIDADE DE PASTEJO NA ESTRUTURA DA COMUNIDADE 
DE ARANHAS DO SOLO 

 
AUTORA: Joice Aline Freiberg 

ORIENTADOR: Rodrigo Josemar Seminoti Jacques 
 
 
A fauna do solo assume um papel estratégico como bioindicadora do nível de intensificação 
que é possível imprimir ao agroecossistema. As aranhas do solo podem auxiliar na compreensão 
dos efeitos das práticas agrícolas em sistemas que buscam aliar a intensificação do uso do solo 
com a sustentabilidade. O objetivo deste estudo foi conhecer a estrutura da comunidade de 
aranhas do solo de um Sistema Integrado de Produção Agropecuária (SIPA), constituído pela 
sucessão soja-pastagem e submetido a diferentes intensidades de pastejo. O estudo foi 
conduzido em um SIPA, em São Miguel das Missões/RS, que desde a sua instalação em 2001 
é cultivado com a sucessão de aveia preta (Avena strigosa Schreb.) e azevém (Lolium 
multiflorum Lam.) para o pastejo contínuo dos bovinos no inverno e soja [Glycine max (L.) 
Merrill] para a produção de grãos no verão. O experimento compreende uma área total de 
aproximadamente 23 hectares, divididos em 14 parcelas que variam de 0,8 a 3,6 hectares, de 
acordo com os tratamentos aplicados. Os tratamentos baseiam-se em quatro alturas de pastejo: 
10, 20, 30 e 40 cm e áreas sem pastejo (SP) como testemunhas. As aranhas foram amostradas 
com armadilhas de queda (pitfall traps) em dois anos e em duas épocas: imediatamente após a 
saída dos bovinos da pastagem, em novembro de 2014 e de 2015; e imediatamente após a 
colheita da soja, em maio de 2015 e de 2016. Foram avaliadas a abundância total; a abundância 
de jovens, machos e fêmeas; a riqueza de famílias, espécies e guildas de aranhas. Os efeitos da 
altura do pasto na abundância e riqueza foram examinados através da análise de covariância, 
por modelos de regressão linear. A composição da comunidade de aranhas foi avaliada através 
de padrões de presença e ausência das espécies, famílias e guildas de acordo com o gradiente 
ambiental. Também foram realizadas análises de variância na composição das famílias, 
espécies e guildas, após pastagem e após soja, através da análise multivariada permutativa de 
variância usando matrizes de distância Bray-Curtis. Coletou-se um total de 3.055 aranhas, 
classificadas em 23 famílias e 45 espécies. A composição de famílias, espécies e guildas diferiu 
significativamente entre a pastagem e a soja. Linyphiidae e Theridiidae foram mais abundantes 
após pastagem, enquanto Theridiidae e Lycosidae foram mais abundantes após soja. Ostearius 
melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) e Mermessus sp. foram mais frequentes após 
pastagem, enquanto Styposis selis Levi, 1964 e Metaltella simoni (Keyserling, 1878) foram 
mais frequentes após soja. Após a pastagem ocorreu um maior número de aranhas construtoras 
de teia em lençol, em contraste às corredoras no solo após a colheita da soja. Os modelos 
lineares sustentam que a abundância e riqueza de aranhas do solo é fortemente influenciada 
pela altura do pasto, principalmente após a pastagem. No entanto, após a colheita da soja, os 
resíduos vegetais adicionados ao solo pela pastagem de inverno, ainda exercem influência e 
determinam, com menores valores, a variação na abundância das aranhas em função da altura 
do pasto. A redução na intensificação do manejo do pasto beneficia a abundância e riqueza de 
aranhas no Sistema Integrado de Produção Agropecuária. 
 
Palavras-chave: Araneae, biodiversidade do solo, fauna do solo, intensificação sustentável.
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ABSTRACT 
 
 

EFFECT OF GRAZING INTENSITY ON COMMUNITY STRUCTURE OF SOIL 
SPIDER  

 
AUTHOR: Joice Aline Freiberg 

ADVISOR: Rodrigo Josemar Seminoti Jacques 
 
 
Soil fauna assumes a strategic role as a bioindicator of the level of intensification that can be 
put to agroecosystem. Soil spiders can help understanding the effects of farming practices on 
systems that seek to combine the land use intensification with sustainability. This study aimed 
to know the structure of soil spider community in Integrated Crop-Livestock System (ICLS), 
constituted by soybean-pasture succession and submitted to different grazing intensities. The 
study was conducted in ICLS, São Miguel das Missões/RS, which since its establishment in 
2001 is cultivated with the succession of black oats (Avena strigosa Schreb.) and Italian 
ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) for continuous grazing of cattle in the winter and soybean 
[Glycine max (L.) Merrill] for grains production in the summer. The experiment comprises a 
total area approximately 23 hectares, divided into 14 plots that range from 0.8 to 3.6 hectares, 
according to the treatments applied. The treatments are based on four sward height 
management: 10, 20, 30 and 40 cm and areas without grazing (SP) as controls. The spiders were 
sampled with pitfall traps in two years and in two seasons: immediately after the exit of cattle 
from pasture, in November 2014 and 2015; and immediately after the soybean harvest in May 
2015 and 2016. Total abundance, abundance of juveniles, males and females, and richness of 
species, families and guilds were evaluated. The effects of sward height on abundance and 
richness were examined through covariance analysis by linear regression models. The 
composition of the spider community was evaluated through presence and absence patterns of 
species, families and guilds according to the environmental gradient using the 'Poncho' 
function. Variance analyzes were performed to families, species and guilds composition, after 
grazing and after soybean, through the multivariate analysis of variance using Bray-Curtis 
distance matrices ('adonis'). A total of 3,055 spiders were collected, classified into 23 families 
and 45 species. Families, species, and guilds composition differed significantly between pasture 
and soybean. Linyphiidae and Theridiidae were more abundant after pasture, while Theridiidae 
and Lycosidae were more abundant after soybean. Ostearius melanopygius (O. Pickard-
Cambridge, 1880) and Mermessus sp. were more frequent after pasture, while Styposis selis 
Levi, 1964 and Metaltella simoni (Keyserling, 1878) were more frequent after soybean. A larger 
number of sheet web builders were found after pasture, in contrast to the ground runners after 
the soybean harvest. Linear models suggest that the abundance and richness of soil spiders is 
strongly influenced by sward height management, especially after pasture. However, after the 
soybean harvest, the vegetal residues added to the soil by the winter pasture, still exert influence 
and determine, with smaller values, the variation in spider abundance. The reduction in 
intensification of grazing management benefits the abundance and richness of spiders in 
Integrated Crop-Livestock System.  
 
Keywords: Araneae, soil biodiversity, soil fauna, sustainable intensification. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As modificações ocasionadas pelas práticas agrícolas estão constantemente alterando a 

dinâmica e a complexidade do solo. Propriedades físicas e químicas são afetadas pelas práticas 

de uso e manejo do solo, que também podem modificar significativamente a estrutura das 

comunidades biológicas, resultando em uma redução da atividade de organismos que atuam em 

diferentes processos edáficos, como a mineralização da matéria orgânica, a estabilidade dos 

agregados, a porosidade e a ciclagem de nutrientes (SOUZA et al., 2016). Quando conduzidas 

de forma inadequada, estas práticas agrícolas implicam na redução da qualidade do solo. São 

percebidos impactos negativos na estrutura do solo, que incluem a redução da geometria dos 

poros; suscetibilidade à erosão, compactação; redução da infiltração de água e aumento do 

escoamento superficial, bem como maiores flutuações de temperatura (LAL, 2015). Além 

disso, as reduções na matéria orgânica do solo, na sua fertilidade, a perda da biodiversidade e 

aumento nas taxas de emissões de gases de efeito estufa alteram os processos que ocorrem no 

solo e colocam-no em situações de vulnerabilidade à degradação (LAL, 2015). 

Em resposta às demandas mundiais de aumento da produção de alimentos, fibras e 

energia, as práticas agrícolas tendem a se intensificar. No entanto, para que a intensificação 

buscando o aumento da produtividade não resulte em degradação do solo, esta deve ser 

estabelecida de forma sustentável, associando as preocupações sociais e ambientais. Nesse 

contexto de intensificação da agricultura, os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária 

(SIPAs) mostram-se como uma alternativa sustentável (FAO, 2010). Quando manejados 

adequadamente e com base em práticas conservacionistas de uso e manejo do solo, os SIPAs 

que integram a cultura da soja e bovinos de corte proporcionam sinergias entre os seus 

componentes e contribuem para melhorias em aspectos econômicos, sociais e ambientais 

(CARVALHO et al., 2014). Do ponto de vista ambiental são observados benefícios como a 

proteção de áreas naturais, vistas anteriormente com potencial para conversão agrícola; a 

melhoria na ciclagem de nutrientes; a proteção do solo pela cobertura vegetal que impede sua 

degradação física e também favorece a atividade da biota do solo (MARTINS et al., 2015). 

A biota do solo, e em especial a fauna edáfica, têm sido objeto de muitos estudos em 

diferentes sistemas de uso e manejo do solo (SIQUEIRA; SILVA; PAZ-FERREIRO, 2014; 

BOTTINELLI et al., 2015; BEDANO et al., 2016), visto a sua sensibilidade às práticas de 

manejo e o seu potencial de ser utilizada como parâmetro de qualidade do solo (HAVLICEK, 

2012; COYLE et al., 2017). No entanto, a literatura apresenta lacunas de conhecimento em 

SIPAs que integram bovinos de corte com a cultura da soja, sendo necessário inventariar e 
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estudar a biodiversidade do solo destes ambientes. Além disso, as pesquisas atuais não fazem 

referência à intensidade de pastejo ou a carga animal utilizada durante a fase da pastagem, com 

exceção a alguns estudos realizados na Europa (PONGE et al., 2015; DENNIS et al., 2015; 

BUCHER et al., 2016). 

Nesse sentido foi desenvolvido nos anos de 2014, 2015 e 2016 um grande projeto de 

pesquisa, financiado por diversas agências de fomento, com o objetivo de conhecer a 

diversidade e a atividade de micro, meso e macrorganismos do solo em um Sistema Integrado 

de Produção Agropecuária. Desde a implantação do experimento (2001) muitos dados físicos e 

químicos do solo, de produção dos bovinos e da soja haviam sido obtidos, porém 

desenvolveram-se poucos estudos sobre a biologia do solo. Nesse sentido foram determinados 

atributos microbiológicos (respiração do solo, atividade de enzimas, conteúdo de carbono, 

fósforo e nitrogênio na biomassa microbiana e quociente metabólico), de abundância, riqueza 

e diversidade da mesofauna (funil de Tullgren-Berleze e pitfall traps) e da macrofauna (pitfall 

traps e TSBF). 

Entre os organismos que integram a fauna do solo, a presente pesquisa avançou no 

estudo da comunidade de aranhas do solo coletadas no SIPA. As aranhas são indicadores de 

alterações ocasionadas pelas práticas agrícolas (SCHIRMEL et al., 2016) visto que a 

diversificação na paisagem e os métodos de cultivo podem aumentar ou reduzir a sua 

diversidade (SCHMIDT et al., 2005). Em agroecossistemas as aranhas são afetadas por práticas 

como o revolvimento do solo, a semeadura, a colheita, a aplicação de produtos químicos como 

herbicidas e inseticidas, o pastejo e a retirada da cobertura vegetal. É notório que a estrutura da 

vegetação exerça influência na riqueza e abundância de aranhas, pois além de criar 

microhabitats com temperatura e umidade favorável à presença destes aracnídeos, a 

complexidade vegetal dos ambientes também condiciona à maior disponibilidade de presas 

(SCHMIDT et al., 2005; DENNIS et al., 2015).  

Nesse contexto, destaca-se também, que estudos envolvendo a estrutura de comunidades 

de aranhas em agroecossistemas ainda são pouco explorados em muitas regiões do Brasil. Em 

um país com dimensões continentais, e que apresenta condições edafoclimáticas tão díspares, 

com formações vegetais complexas e uma grande diversidade biológica, tem-se a disposição 

um vasto campo para investigação científica. Diante do exposto, o presente estudo tem por 

objetivo conhecer a estrutura da comunidade de aranhas do solo em um Sistema Integrado de 

Produção Agropecuária de longa duração, constituído pela sucessão soja-pastagem e 

submetido a diferentes intensidades de pastejo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

A exigência de elevadas produtividades visando atender as demandas da sociedade em 

quantidade e qualidade de alimentos, associado às preocupações ambientais para uma 

agricultura de baixo impacto, fez com que, nos últimos anos, o setor produtivo voltasse para 

práticas sustentáveis na implantação dos modelos de produção agropecuária (AQUINO; 

CORREIA; AGUIAR-MENEZES, 2007). Foram propostas práticas de manejos 

conservacionistas como o “sistema plantio direto”1 (AQUINO et al., 2008), modelos como 

“policultivos”2, “sistemas agroflorestais”3 e “integração lavoura-pecuária” (MENDONÇA et 

al., 2013), que exploram as sinergias e complementaridades das paisagens (ALTIERI, 1999). 

Os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPAs) são modelos de produção 

que envolvem a integração sinérgica de componentes, como a produção de grãos, a criação de 

rebanhos, as plantações de florestas e os produtos florestais não madeireiros (CARVALHO et 

al., 2014). Estes componentes quando manejados adequadamente, conduzem a benefícios 

sociais, à sustentabilidade econômica e ambiental, bem como à subsistência de seus produtores 

(FAO, 2010). Segundo Herrero et al. (2010), os sistemas que integram lavoura e pecuária, 

denominados a nível nacional e de forma geral de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), 

respondem pela metade da produção de alimentos no mundo; sendo responsáveis por 50% da 

produção de cereais, 75% da produção de leite e 60% da produção de carne, além de fomentar 

                                                 
1 No Brasil, o plantio direto foi implantado em 1971, com a iniciativa do Ministério da Agricultura e agricultores 
paranaenses. O manejo baseado na implantação de culturas em solo não revolvido e protegido por restos culturais 
passou a ocupar áreas mais expressivas a partir de 1991 (FIDELIS et al., 2003). Anterior à adoção do plantio 
direto, realizava-se o plantio convencional, que além de apresentar altos custos de produção, com combustíveis, 
máquinas e implementos; ocasionava a redução da matéria orgânica através do preparo intenso do solo. Além de 
fonte de nutrientes, a matéria orgânica atua na estabilização da estrutura do solo; e com a sua redução 
potencializam-se os processos de degradação do solo, como a erosão e a redução da biodiversidade. O enfoque do 
"plantio direto" amplia-se para "Sistema Plantio Direto (SPD)", com a percepção de que a viabilidade nos sistemas 
produtivos associava a semeadura direta à rotação de culturas e à cobertura permanente do solo. Com isso, os 
resíduos que permanecem na superfície do solo reduzem o impacto físico da chuva e do vento; estabilizam a 
temperatura e umidade; auxiliam no controle de plantas daninhas e patógenos do solo, além de propiciar condições 
favoráveis à presença de microrganismos. Estes organismos por sua vez, auxiliam na decomposição e ciclagem de 
nutrientes no solo, assim como no processo de estoque de carbono e matéria orgânica, que contribui para a 
estabilização física do solo (FAO, 2015b). 
2 Na agricultura, os policultivos compreendem combinações de culturas anuais e ou perenes, como por exemplo, 
o cultivo de cereais e leguminosas associadas às frutíferas (LIEBMAN, 1999). 
3 Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) constituem-se do consórcio de espécies florestais (arbóreas, arbustivas e 
herbáceas) associadas às culturas agrícolas e/ou forrageiras em uma mesma unidade de manejo (ABDO et al., 
2008). 
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a empregabilidade em diferentes setores da cadeia produtiva. A intensificação desse modelo de 

produção se mostra como uma alternativa para incrementar a produtividade em áreas com solos 

degradados e onde há limites para a expansão de novas áreas de cultivo (HERRERO et al., 

2010).  

Os SIPAs devem ser planejados através da escolha e arranjo de seus componentes no 

tempo e no espaço (CARVALHO et al., 2014). No Sul do Brasil, as condições edafoclimáticas 

permitem integrar a rotação de culturas anuais produtoras de grãos no verão, com pastagens 

anuais ou perenes de gramíneas e/ou leguminosas no inverno. A combinação de culturas 

agrícolas e pastagens em uma mesma área proporciona cooperação entre os componentes (GIL; 

GARRETT; BERGER, 2016), e possibilita maior eficiência das terras agrícolas e dos recursos 

naturais (KUNRATH et al., 2015). Os SIPAs apresentam grande impacto social e econômico, 

pois permitem maior eficiência na operacionalização de maquinários e recursos humanos da 

propriedade, maior renda por unidade de área, redução dos riscos agrícolas e custos de 

produção. No contexto ambiental, o sistema proporciona a reciclagem de nutrientes, a redução 

na incidência de pragas e doenças e a melhoria na conservação do solo, através de boas práticas 

de manejo, como o plantio direto e a cobertura do solo (BALBINOT JUNIOR et al., 2009; 

CARVALHO et al., 2011).  

O sistema busca associar a intensificação com a sustentabilidade (CARVALHO et al., 

2011), visando incrementar a produção de grãos, carne, leite, fibras e energia (MACHADO; 

BALBINO; CECCON, 2011) de forma à responder a crescente demanda da sociedade pela 

segurança alimentar e os desafios ambientais (FAO, 2015a). No entanto, ressalta-se que as 

práticas agrícolas podem afetar positiva ou negativamente a qualidade do ambiente, conforme 

os sistemas de cultivo e as condições de exploração da paisagem (CALABRESE et al., 2015). 

A biodiversidade pode ser reduzida em função do aumento da intensidade de manejo para uma 

maior produção agrícola (BATÁRY et al., 2008). Segundo Franzluebbers et al. (2014), a 

intensificação dos sistemas agrícola e pecuário tem ocasionado a simplificação dos processos 

ecológicos com perda da biodiversidade. Porém, quando estes componentes são integrados e 

conduzidos de forma sustentável, através dos SIPAs, benefícios na dimensão ambiental podem 

ser alcançados, como: a restauração de áreas degradadas; prestação de serviços ecossistêmicos; 

aumento da resiliência ecológica; proteção e conservação dos recursos naturais e da paisagem 

nativa; melhorias na qualidade do solo, com o aumento da incorporação de carbono; ciclagem 

de nutrientes e aumento da diversidade biológica (FAO, 2010).  
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2.2 BIOINDICADORES DA QUALIDADE DO SOLO: FAUNA DO SOLO 

 

A biodiversidade funcional em agroecossistemas4 é uma estratégia ecológica utilizada 

para promover a sustentabilidade da produção e a preservação da estrutura de interações e 

processos desempenhados conjuntamente pelos organismos, populações e ecossistemas 

(ALTIERI, 1999). Esse conjunto de interações ecológicas e de ordem produtiva é sustentado 

pelo solo, um sistema aberto, complexo e dinâmico, que constantemente é perturbado por forças 

internas e externas, que determinam os fluxos de material e energia (KÄMPF; CURI, 2012). 

Entre as muitas funções, o solo é mantenedor da vida; sustenta a produção de biomassa e é 

habitat biológico de uma infinidade de grupos de seres vivos que compõem a maior reserva 

genética do planeta, e em sua maioria ainda desconhecida (AZEVEDO; PEDRON; 

DALMOLIN, 2007; ORGIAZZI et al., 2016).  

A qualidade do ambiente depende direta ou indiretamente dos processos biológicos que 

ocorrem no solo, onde os seres vivos desenvolvem os ciclos dos elementos e estabelecem fluxos 

de energia nas cadeias tróficas. Como indicadores da qualidade do solo têm-se as propriedades 

físicas, químicas e biológicas (BONE et al., 2010). De acordo com Duran e Parkin (1994 apud 

BONE et al., 2010), a qualidade do solo é definida como a capacidade do solo de funcionar, 

dentro dos limites dos ecossistemas e do uso da terra, para sustentar a produtividade, manter a 

qualidade do ambiente e promover a saúde animal e vegetal. O exercício destas funções pelo 

solo depende da integração das propriedades físicas, químicas e biológicas, e a viabilidade do 

desempenho destas funções para as futuras gerações expressa a sustentabilidade agrícola do 

solo (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009). Entre os indicadores físicos de qualidade do solo estão 

a estrutura do solo, a infiltração, a densidade do solo e a capacidade de retenção de umidade. 

(ARAÚJO; MONTEIRO, 2007) Estes indicadores relacionam-se, principalmente, aos 

processos hidrológicos, afetando a porosidade do solo, o transporte, a retenção, o 

armazenamento e a disponibilidade de água e nutrientes às plantas. O pH, a condutividade 

elétrica e o conteúdo de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio são indicadores 

químicos, e relacionam-se com a disponibilidade de nutrientes e a atividade biológica do solo. 

Dentre os indicadores microbiológicos, destaca-se a biomassa microbiana, a respiração e a 

                                                 
4Agroecossistema é a unidade fundamental de estudo, onde as relações estabelecidas entre os sujeitos, os cultivos, 
o solo, a água e os animais devem ser analisadas de forma sistêmica. Nessa perspectiva, o agroecossistema busca 
a otimização de todos os seus componentes e uma análise conjunta dos ciclos minerais, das transformações 
energéticas, dos processos biológicos e das relações socioeconômicas (CAPORAL; COSTABEBER, 2004). 
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atividade enzimática do solo que estão associados à atividade microbiana, à mineralização e à 

disponibilidade de nutrientes às plantas (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007). 

A fauna edáfica também pode ser utilizada como um indicador da qualidade do solo 

(CORREIA, 2002; WINK et al., 2005; SILVA et al., 2011; CARVALHO et al., 2016; SOUZA 

et al., 2016). No contexto biológico, para serem utilizados como bioindicadores da qualidade 

do solo, os organismos edáficos devem (1) responder com sensibilidade às práticas de manejo 

(CORREIA; OLIVEIRA, 2000; DORAN; ZEISS, 2000); (2) promover funções no solo como  

armazenamento de água, decomposição de resíduos animais e vegetais, (re)ciclagem de 

nutrientes e supressão de patógenos; (3) auxiliar no entendimento dos efeitos dos serviços 

ecossistêmicos5, como a conversão de nutrientes em formas disponíveis às plantas e a supressão 

de organismos nocivos; (4) ser útil e compreensível para aqueles que trabalham no manejo do 

solo; e (5) ser economicamente viável e de fácil mensuração (DORAN; ZEISS, 2000). 

 

2.3 FAUNA EDÁFICA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA 

 

Os bioindicadores da qualidade do solo e do ambiente podem proporcionar alertas 

precoces sobre mudanças ambientais locais e auxiliar no monitoramento de processos 

específicos nos ecossistemas (ORGIAZZI et al., 2016). Diante da sua importância, torna-se 

                                                 
5Bender et al. (2016) conceitua “serviços ecossistêmicos” como os benefícios promovidos pelos ecossistemas aos 
humanos. Segundo a FAO (2013) estes serviços podem ser classificados em quatro categorias: (1) serviços de 
abastecimento como alimentos, água, energia e recursos genéticos; (2) serviços de regulação como sequestro de 
carbono, regulação climática, decomposição, purificação do ar e da água, polinização, controle de pragas e 
doenças; (3) serviços culturais como descobertas científicas e (4) serviços de apoio como a formação do solo, 
ciclagem de nutrientes, dispersão de sementes, etc. Na abordagem de Doran e Zeiss (2000), a biota do solo 
promove serviços ecossistêmicos quando os organismos auxiliam a compreender “porque o solo funcionará, ou 
não, como desejado”. A presença ou ausência de determinados organismos pode aumentar ou reduzir a 
disponibilidade de nutrientes às plantas, seja através da ciclagem de nutrientes, ou mesmo através da simbiose com 
plantas (fixação biológica de nitrogênio). Da mesma forma, a presença de predadores no ambiente pode auxiliar 
no controle de pragas com reflexos na produtividade das culturas. As aranhas, por exemplo, podem consumir 
insetos que danificam os tecidos vegetais, como cochonilhas, gafanhotos e mariposas (ROMERO; 
VASCONCELLOS-NETO, 2007). Ademais, Ruhren e Handel (1999) observaram que a presença de aranhas da 
família Salticidae em plantas produtoras de néctar proporcionou maior número de sementes e frutos de 
Chamaecrista nictitans (Caesalpineaceae). No entanto, apesar de generalistas, aranhas podem apresentar dietas 
restritas, principalmente em monocultivos, quando há alta densidade de determinadas presas (LILJESTRHÔM et 
al., 2002). Se por um lado as aranhas são importantes agentes no controle biológico de pragas, por outro estes 
organismos podem se alimentar de outros predadores e também polinizadores. Coutinho et al. (2015) verificaram 
que a presença de aranhas na inflorescência de Byrsonima microphylla A.Juss. reduziu a duração das visitas dos 
polinizadores, o que pode afetar a formação dos frutos. Ressalta-se aqui, que a contribuição das aranhas no controle 
biológico é eficaz quando estes organismos são abundantes no agroecossistema; a predação intraguilda é baixa; as 
presas alternativas são escassas e o aumento da população de pragas é lento (PETRÁKOVÁ et al., 2016).  
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evidente a necessidade de incluir a biota do solo, e em especial a fauna do solo, em avaliações 

específicas e em estratégias de gestão para nortear as ações nos agroecossistemas. 

Na literatura especializada há relatos de estudos sobre a diversidade da fauna edáfica 

invertebrada em diferentes sistemas de uso do solo. Em SIPAs, os resultados encontrados 

divergem a respeito do impacto da integração de culturas agrícolas com a pecuária, porém 

ressalta-se que as condições de realização dos estudos são distintas quanto aos componentes 

dos sistemas integrados, a sazonalidade das avaliações, os sistemas de uso e manejo do solo, os 

métodos de coleta, bem como as condições edafoclimáticas dos locais de estudo.  

Em um sistema de integração lavoura-pecuária [sucessão com milho/soja/aveia 

preta/soja/aveia preta/braquiária (Urochloa decumbens)], Portilho et al. (2011) observaram que 

a riqueza de organismos neste sistema não diferiu da área de Cerrado e da floresta semidecídua. 

Ademais, também verificaram maior diversidade nos sistemas de ILP em relação ao plantio 

convencional, sugerindo que os sistemas integrados tenham favorecido o estabelecimento de 

novas populações de invertebrados, através da melhoria nas condições de microclima e 

disponibilidade de alimento. Da mesma forma, Santos et al. (2008) observaram que o sistema 

ILP (braquiária + milho), pastagens de sorgo e pastagem de braquiária apresentaram maior 

diversidade em relação às áreas com cobertura vegetal de mombaça e estilosantes, sendo 

encontrados, grupos relacionados à serapilheira de superfície como Araneae, Myriapoda e 

Coleoptera. Por outro lado, na região oeste do estado de Santa Catarina, fragmentos de floresta 

nativa, reflorestamento de eucalipto e pastagem (poáceas nativas e introduzidas) mostraram-se 

menos impactados e com potencial de desenvolver maior diversidade de grupos da 

fauna/serapilheira do solo, quando comparado às áreas de sistemas intensificados (plantio direto 

e ILP com rotação de soja, milho, aveia preta, azevém anual) (BARTZ et al., 2014). Da mesma 

forma, Silva et al. (2008) encontraram maior abundância e riqueza da comunidade edáfica 

invertebrada nos sistemas de menor interferência antrópica, como a mata nativa e a pastagem 

contínua, quando comparado aos sistemas de integração lavoura-pecuária (soja/aveia/ 

rotacionado a cada dois anos com Brachiaria decumbes) e cultivo convencional (soja/aveia). 

Nesse sentido, Rosa et al. (2015) verificaram que os sistemas de uso do solo com maior 

intervenção (ILP e plantio direto) também reduziram os grupos da macrofauna edáfica, sendo 

que os ambientes mais estáveis, como a floresta nativa, o reflorestamento de eucalipto e a 

pastagem perene favoreceram a biodiversidade do solo.  

No Bioma Pampa, Carvalho et al. (2016) avaliaram a abundância da macrofauna edáfica 

em sistema ILP sem pastejo (cultivado com milho e soja no verão e pastagens de aveia, azevém 

anual e ervilhaca no inverno); ILP com pastejo (pousio/soja/aveia, azevém e 
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ervilhaca/milho/aveia, azevém, ervilhaca/soja) e campo nativo com pastejo contínuo de bovinos 

e bubalinos. Para estes autores, o sistema de ILP com plantio direto, rotação de culturas e pastejo 

com carga ajustada favoreceu a abundância de grupos como Orthoptera, Coleoptera, Araneae e 

Isopoda. Além do sistema integrado favorecer a abundância da fauna edáfica invertebrada, 

auxiliando na sua recomposição, o sistema pode ainda contribuir na formação de agregados 

estáveis e na fertilidade do solo (SILVA et al., 2011; SALTON et al., 2015). 

Cabe destacar que em SIPAs que associam culturas produtoras de grãos com pecuária, 

há a preocupação com o manejo adequado dos animais na fase da pastagem, de forma a evitar 

a compactação do solo e possíveis implicações na cultura em sucessão (MARTINS et al., 2015). 

Nesse sentido, o pastejo pode ocasionar impactos positivos ou negativos à biota do solo, 

dependendo do manejo utilizado. Em pastejo com maior densidade de animais por área, os 

efeitos relacionados ao pisoteio, à compactação, à redução da cobertura do solo, à competição 

de recursos e à redução de abrigos se potencializam. Contrariamente, benefícios são 

ocasionados quando as plantas são estimuladas à produzir maior quantidade de raízes para 

suprir a demanda da parte aérea, e como resultado, liberar maiores quantidades de exsudados 

radiculares no solo, que por sua vez, favorecem o crescimento de microrganismos, como 

bactérias e fungos (ORGIAZZI et al., 2016). Estes mesmos autores destacam a redução da 

cobertura vegetal, a defecação e o pisoteio como os principais fatores que afetam a 

biodiversidade do solo em áreas com pastejo de animais. A redução da cobertura vegetal pode 

beneficiar os microrganismos com a liberação de substâncias no solo, mas também, reduzir a 

abundância de organismos que fragmentam o material vegetal, como Isopoda e Diplopoda. A 

defecação, por sua vez, introduz na pastagem um material orgânico com características muito 

diferentes dos resíduos vegetais, que estimula o desenvolvimento das populações coprófagas. 

Por outro lado, a utilização de produtos antiparasitários de amplo espectro pode reduzir o 

crescimento de larvas de besouros e moscas, e consequentemente a abundância de presas. O 

pisoteio pode conduzir à compactação do solo e afetar diretamente os organismos que vivem 

sob a superfície, como as minhocas, e também àqueles vulneráveis ao pisoteio, como os 

colêmbolos (ORGIAZZI et al., 2016). Os ácaros e aranhas também podem ser afetados pela 

compactação do solo, através da redução na atividade e mobilidade desses organismos 

(BARRETA et al., 2011). 

Para van Klink et al. (2015) o impacto do pastejo na diversidade de artrópodes está 

relacionado (1) à predação e perturbação no ambiente; (2) à redução da abundância total de 

recursos; e (3) às alterações na diversidade de plantas, estrutura da vegetação e condições 

abióticas. Segundo estes autores, os efeitos do pastejo na comunidade de artrópodes são 
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altamente variáveis, no entanto, as respostas ao aumento da intensidade de pastejo tendem a ser 

negativas. Alguns estudos que elucidam o efeito da intensidade de pastejo na comunidade de 

invertebrados terrestres foram realizados em áreas com formações naturais arbustivas utilizadas 

como pastagem. Na França, Ponge et al. (2015) encontraram maior heterogeneidade (β-

diversidade) de macroinvertebrados do solo em área com intensidade de pastejo intermediária, 

quando comparado às áreas com intensidades de pastejo mais elevadas. Nesse sentido, para 

conciliar a preservação da biodiversidade com a exploração de pastagens, WallisDeVries et al. 

(2016) sugerem a utilização de um sistema de rotação de pastejo e lotação de animais reduzida, 

visto que a diversidade de insetos é promovida em baixas intensidades de pastejo. 

 

2.4 ARANHAS EM AGROECOSSISTEMAS 

 

As aranhas (Filo: Arthropoda; Classe: Arachnida; Ordem: Araneae) constituem um 

grupo de organismos extremamente diverso, com mais de 46.923 espécies descritas e 

distribuídas em 112 famílias mundiais (WSC, 2017). Como integrantes da fauna do solo, as 

aranhas são consideradas importantes indicadores de alterações na paisagem (BATÁRY et al., 

2008). De ampla distribuição e abundância, estes aracnídeos são encontrados em uma grande 

variedade de ambientes e fornecem parâmetros sobre a estrutura do habitat, abundância de 

competidores, predadores, parasitas, bem como da comunidade de invertebrados terrestres 

(SOUZA, 2007; CARDOSO et al., 2011). Esses organismos são importantes componentes da 

meso e macrofauna do solo e atuam como predadores generalistas, alimentando-se de um 

diverso espectro de presas, como larvas e artrópodes dos grupos Isoptera, Protura (ORGIAZZI 

et al., 2016), Orthopthera, Homoptera, Hemiptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, 

Diptera, entre outros (CORSEUIL; BRESCOVIT; HEINECK, 1994). As aranhas também 

constituem um item importante na dieta de muitos grupos de organismos. São documentados, 

por exemplo, a ocorrência de parasitismo por nematoides das ordens Mermithida e Rhabditida; 

parasitismo por ácaros; endoparasitismo por dípteros da família Acroceridae; predação da 

massa de ovos por fases larvais de dípteros, neurópteros e himenópteros, e predação de aranhas 

adultas por vespas das famílias Sphecidae e Pompilidae, fungos da ordem Clavicipitales, 

formigas, mantídeos e vertebrados como aves, lagartos, saguis, morcegos, anfíbios e peixes 

(GONZAGA, 2007). 

A maneira similar com que as aranhas exploram uma mesma classe de recursos 

ambientais permite classificá-las em guildas (CARDOSO et al., 2011). A partir de um estudo 

em campos de cultivo agrícola baseado em características ecológicas, como construção, uso e 
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tipos de teias; estratégias para a captura de presas (tocaia, saltos e perseguição) e porção do 

habitat utilizado (solo ou vegetação) (SOUZA, 2007), Uetz et al. (1999) propuseram oito 

guildas: construtoras de teia em lençol; construtoras de teias tridimensionais; construtoras de 

teias orbiculares; corredoras na folhagem, corredoras no solo, emboscadoras, saltadoras e 

outras. Recentemente, baseado na análise de dados de 108 famílias relacionados à estratégia de 

forrageamento, intervalo de presas, estratificação vertical e atividade circadiana, Cardoso et al. 

(2011) discriminaram as aranhas em construtoras de teia orbicular, construtoras de teia em 

lençol, construtoras de teia sensitiva; construtoras de teias tridimensionais, caçadoras no solo, 

emboscadoras, outras caçadoras e especialistas. A classificação de aranhas em guildas pode ser 

útil na investigação e compreensão de respostas ao manejo, aos distúrbios ocasionados no 

habitat e às mudanças climáticas.  

Além da disponibilidade de presas e da estrutura do habitat, fatores como a habilidade 

de dispersão para colonizar áreas específicas e o microclima, principalmente temperatura e 

umidade relativa, são reportados por influenciar diretamente a comunidade de aranhas. Entre 

as práticas de manejo do solo que afetam a comunidade de aranhas, Bell et al. (2001) destaca o 

pastejo, a retirada da cobertura vegetal, as queimadas, a pulverização de herbicidas, a 

semeadura e o melhoramento das pastagens. Porém, alguns grupos de aranhas podem ser 

beneficiados pelo manejo mais intenso do solo, como observado por Haddad et al. (2011) em 

cultivos de soja/milho sob plantio direto e sistema convencional. Nestas áreas, os autores 

encontraram dominância de Trochosa sp. (Família Lycosidae). Contrariamente, a maioria das 

aranhas se beneficia em sistemas menos perturbados, com ausência do revolvimento do solo, 

manutenção dos resíduos culturais na superfície e onde há o fornecimento de recursos vegetais 

na periferia dos campos de cultivo (RIECHERT; LOCKLEY, 1984; LETOURNEAU; 

ALTIERI, 1999). O efeito positivo da presença de plantas não cultivadas em agroecossistemas, 

corrobora com os resultados de Amaral et al. (2016) em plantação de pimentas, onde plantas da 

família Asteraceae apresentaram o maior número de aranhas, principalmente da família 

Thomisidae, atraídas pelas inflorescências contendo altas concentrações de recursos florais. 

Estes autores afirmam que o conhecimento a respeito da associação de aranhas às plantas pode 

auxiliar no planejamento espacial do agroecossistema, direcionando a seleção de plantas para 

promover o controle biológico. 

Nesse sentido, os regimes agrícolas atuais podem alterar as populações de aranhas 

através da disponibilidade de abrigo e alimento (HARWOOD et al., 2001). Schmidt et al. (2005) 

ressaltam que a diversificação da paisagem e as práticas agrícolas também podem aumentar a 

biodiversidade dos campos produtivos, sendo a riqueza de aranhas condicionada à 
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complexidade da paisagem e a densidade correspondente ao manejo. Em áreas com vegetação 

heterogênea há a possibilidade da presença de um maior número de aranhas, já que estas são 

sensíveis às condições climáticas e à composição da vegetação (KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI et 

al., 2013). Para Booij e Noorlander (1992) a abundância e composição das espécies de 

predadores em agroecossistemas são determinadas, principalmente, pela estrutura das plantas e 

fatores relacionados à colheita, sendo o tipo de planta o fator de maior relevância. 

Na agricultura orgânica, por exemplo, as práticas de manejo têm potencial para 

aumentar o número de aranhas predadoras, que contribuem para o controle biológico de pragas 

(SCHMIDT et al., 2005). Booij e Noorlander (1992) verificaram uma maior abundância em 

sistemas com redução no uso de insumos sintéticos, como o cultivo orgânico e os consórcios. 

Ott et al. (2007) também verificaram que a menor intervenção na dinâmica vegetal beneficiou 

a abundância de aranhas. Estes autores encontraram maior abundância de aranhas na vegetação 

herbácea de pomares de laranjeira sob manejo ecológico (com aplicação de biofertilizantes e 

calda bordalesa) em comparação ao manejo tradicional (com aplicação de acaricidas, 

inseticidas, fungicidas e controle da vegetação herbácea com herbicidas e roçadeira), sendo 

Oxyopidae e Araneidae as famílias mais abundantes em ambos os pomares. Para Morais et al. 

(2007), Anyphaenidae, Theridiidae, Salticidae e Araneidae foram as famílias mais abundantes 

em pomar orgânico de tangerina. O manejo orgânico e a redução da perturbação do solo nos 

sistemas agrícolas, também são apontados por Cunha et al. (2015) como práticas para a 

promoção da abundância das aranhas. Estes autores avaliaram a riqueza e abundância de 

aranhas em cultivos orgânicos de melancia, no estado do Piauí, onde o sistema orgânico 

apresentou o maior número de aranhas, seguido da floresta e do cultivo convencional de 

melancia.  

Ainda no Brasil, Rinaldi e Ruiz (2002) caracterizaram a comunidade de aranhas em 

cultivos de seringueira do estado de São Paulo, onde as famílias Pholcidae e Corinnidae 

apresentaram maior abundância na serapilheira. Neste mesmo estado, em plantação de cana de 

açúcar, no município de Botucatu, Rinaldi et al. (2002) encontraram maior número de 

indivíduos das famílias Theridiidae, Salticidae e Anyphaenidae. Em São Francisco de 

Paula/RS, Baldissera et al. (2004) avaliaram a riqueza de espécies de aranhas construtoras de 

teia em área de pastagem, borda de mata e mata de Araucaria. Para estes autores, a riqueza na 

área de pastagem foi 150% menor que a média da riqueza na borda e interior da mata de 

Araucaria, evidenciando a tendência da riqueza e abundância aumentar de acordo com as 

mudanças na riqueza e estrutura da vegetação. Rodrigues et al. (2009), em Cachoeirinha/RS, 

também atribuíram a maior abundância de aranhas à complexidade do habitat, no entanto, 



12 
 

encontraram maior número de aranhas em área de pastagem, seguido das áreas de borda de 

floresta e lavoura de arroz.  

No município de Eldorado do Sul/RS, Corseuil et al. (1994) realizaram o levantamento 

de espécies de aranhas na cultura da soja, encontrando predominância de jovens, e entre os 

adultos a dominância de Oxyopes salticus (46%), Cheiracanthium inclusum (27%) e 

Misumenops pallida (11%). Na província de Buenos Aires, Argentina, a espécie Misumenops 

sp. (Thomisidae) representou 42,3% do total de aranhas coletadas no estrato herbáceo da cultura 

da soja, enquanto no solo, 84,1% das aranhas pertenceram à família Lycosidae 

(LILJESTHRÖM et al., 2002). Para Kerzicnik et al. (2013) Lycosidae (29%) e Gnaphosidae 

(46%) foram dominantes em cultivos de trigo no estado do Colorado, Estados Unidos. No 

estrato do solo de cultivos de alfafa em Buenos Aires, Armendano e González (2009) 

observaram maior abundância de Lycosidae e Linyphiidae; e em cultivo de milho transgênico 

e convencional no município de Cruz Alta no RS, Silva et al. (2014) encontraram maior número 

de jovens, sendo Linyphiidae (29,70%), Theridiidae (5,72%) e Lycosidae (5,01%) as famílias 

com o maior número de representantes. Almada et al. (2011) avaliaram a composição da 

comunidade de aranhas em cultivo de algodão transgênico, algodão convencional com 

aplicação de agrotóxicos e algodão convencional sem a aplicação de agrotóxicos. Estes autores 

não encontraram diferenças entre manejos, sendo que as famílias Thomisidae e Araneidae 

estiveram presentes em todos os tipos de cultivo do algodão. 

No sul do Brasil, Rodrigues et al. (2010) avaliaram a comunidade de aranhas de solo em 

campo nativo e em reflorestamento de eucalipto no Bioma Pampa. Neste estudo, a abundância 

de aranhas foi maior em área de reflorestamento, porém a heterogeneidade da comunidade e a 

composição de espécies de aranhas em campo nativo foram superiores. Resultados de 

Rodrigues et al. (2008) relacionados à fauna de aranhas, em cultivo de arroz irrigado em 

Cachoeirinha/RS, sugerem que as práticas de manejo, como semeadura e colheita, alteram 

profundamente a estrutura do ambiente com efeitos negativos na diversidade de aranhas. As 

práticas como o uso indiscriminado de inseticidas também reduzem a diversidade de aranhas, 

assim como de outros predadores (RODRIGUES et al., 2013). 

As pesquisas científicas têm colocado em evidência uma importante função das aranhas 

como inimigos naturais de muitas pragas de culturas. Atuando no controle biológico (serviço 

ecossistêmico), as aranhas, e em especial a diversidade de espécies de aranhas, pode ser 

utilizada como um indicador do estado do ambiente e, ao longo do tempo, pode ser indicativo 

de mudanças ocasionadas nos agroecossistemas (JEANNERET et al., 2012).  
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Em pastagens, a heterogeneidade da vegetação pode abrigar diferentes estruturas de 

plantas, que proporcionam condições favoráveis à presença de insetos e microhabitats 

(HARWOOD et al., 2001; BENTON et al., 2003). Essas condições são verificadas em 

intensidades reduzidas de pastejo, onde a formação de nichos ocasionados pela complexidade 

da paisagem beneficia aranhas tecelãs (BELL; WHEATER; CULLEN, 2001). Além disso, as 

aranhas podem utilizar o material flexível e a formação de espaços na serapilheira para a 

construção de armadilhas (DUFFEY, 1975). Com a intensificação do pastejo, os microhabitats 

são alterados e ocorre a fragmentação e dispersão da serapilheira, que por sua vez reduz a 

diversidade da araneofauna e aumenta a seleção de espécies associadas ao solo descoberto. Na 

Escócia, a redução da densidade de animais na pastagem, aumentou a abundância e riqueza de 

espécies de aranhas (DENNIS et al., 2015), assim como na Alemanha, onde a baixa intensidade 

de pastejo aumentou a diversidade de aranhas, em relação aos campos de pradaria (BUCHER 

et al., 2016). 
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3 HIPÓTESE 

 

A intensificação da produção em áreas já utilizadas para a agricultura é uma 

necessidade. Porém, as práticas agrícolas modificam a paisagem e podem reduzir a resiliência 

das áreas alteradas (LIMA et al., 2017), desafiando a sustentabilidade das atividades antrópicas 

nos agroecossistemas. As alterações nos atributos químicos e físicos do solo, devido ao uso e 

manejo do solo, resultam em alterações nos atributos biológicos, com destaque para a 

diversidade de organismos. A perda da biodiversidade do solo prejudica o funcionamento dos 

agroecossistemas, visto que todos os serviços ecossistêmicos realizados pelos organismos vivos 

ocorrerão em menor escala ou deixarão de ocorrer. Portanto, um desafio da agricultura atual é 

conciliar a intensificação produtiva com a sustentabilidade. 

Para que seja possível colocar isto em prática, há a necessidade de se estabelecer limites 

para a intensidade das práticas agrícolas. Uma das maneiras mais adequadas para avaliar o 

impacto do uso e do manejo do solo no agroecossistema é monitorar a biodiversidade do solo. 

Manter e elevar a biodiversidade contribui para aumentar a sustentabilidade nos 

agroecossistemas. Por isto, avaliar os níveis biológicos que compõem o sistema solo através de 

bioindicadores permite conhecer a estrutura das comunidades biológicas e então auxiliar na 

identificação de opções de gestão dos sistemas produtivos (LAVELLE, 1996; RICKLEFS, 

2010). Mais estudos devem buscar entender a importância da estrutura de comunidades do solo 

e como estas são afetadas pelas práticas de manejo (STORK e EGGLETON, 1992). Como 

importantes indicadores de alterações na paisagem, as aranhas apresentam potencial de indicar 

mudanças ocasionadas pelos sistemas de produção agrícola, principalmente, em virtude da 

redução na complexidade vegetal (BELL; WHEATER; CULLEN, 2001; DENNIS et al., 2015; 

MARÍN et al., 2016). Segundo Clough et al. (2005) a promoção da heterogeneidade é 

fundamental para a promoção da diversidade de aranhas em agroecossistemas. Dessa forma, 

justifica-se a realização deste estudo, que irá testar a seguinte hipótese: 

 

“O aumento da intensidade do pastejo reduz a abundância e a riqueza de aranhas do 

solo em um SIPA constituído pela sucessão soja-pastagem” 

 

A seguir será apresentado um esquema que contextualiza este estudo. 
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Figura 1. Representação das relações entre os sistemas integrados de produção agropecuária 
(SIPA), bioindicadores e aranhas.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a estrutura da comunidade de aranhas de solo em um Sistema Integrado de 

Produção Agropecuária constituído pela sucessão soja-pastagem e submetido a diferentes 

intensidades de pastejo. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar a estrutura da comunidade de aranhas de solo de um Sistema Integrado de 

Produção Agropecuária, constituído pela sucessão soja-bovinos de corte; após a pastagem e 

após a colheita da soja e durante dois anos consecutivos. 

 

2. Conhecer as famílias e espécies que compõem a comunidade de aranhas do solo de um 

Sistema Integrado de Produção Agropecuária, com sucessão soja-pastagem. 

 

3. Caracterizar as guildas de aranhas que ocorrem no solo deste Sistema Integrado de 

Produção Agropecuária, com sucessão soja-pastagem. 

 

4. Avaliar o efeito da intensidade do pastejo na abundância de jovens, machos e fêmeas, 

bem como na abundância total de aranhas de solo de um Sistema Integrado de Produção 

Agropecuária, com sucessão soja-pastagem. 

 

5. Avaliar o efeito da intensidade do pastejo na riqueza de famílias, espécies e guildas de 

aranhas do solo de um Sistema Integrado de Produção Agropecuária, com sucessão soja-

pastagem. 
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ARTIGO: A INTENSIFICAÇÃO DO PASTEJO ALTERA A ESTRUTURA DA 

COMUNIDADE DE ARANHAS DE SOLO EM UM SISTEMA INTEGRADO DE 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA6 

 

RESUMO: As aranhas podem auxiliar na compreensão dos efeitos das práticas agrícolas em 

sistemas que buscam aliar a intensificação do uso do solo com a sustentabilidade. Este estudo 

investigou a estrutura e a composição da comunidade de aranhas do solo em um Sistema 

Integrado de Produção Agropecuária (SIPA), constituído pela sucessão soja-pastagem e o efeito 

da intensificação do pastejo sobre a abundância e riqueza de aranhas. O experimento foi 

conduzido em uma área de 23 hectares, caracterizada pela sucessão de soja (produção de grãos 

no verão) e aveia preta + azevém (pastejo contínuo dos bovinos no inverno). Os tratamentos 

consistem em quatro intensidades de pastejo (10, 20, 30 e 40 cm) e controle sem pastejo. Quatro 

amostragens foram realizadas entre 2014 e 2016, duas após o pastejo e duas após a colheita da 

soja. As aranhas foram avaliadas utilizando pitfall traps. Coletaram-se um total de 3.055 

aranhas, classificadas em 23 famílias e 45 espécies. Linyphiidae e Theridiidae foram mais 

abundantes após pastagem, enquanto Theridiidae e Lycosidae foram mais abundantes após soja. 

Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) e Mermessus sp. foram mais frequentes 

após pastagem, sendo Styposis selis Levi, 1964 e Metaltella simoni (Keyserling, 1878) mais 

frequentes após soja. Após a pastagem ocorreu um maior número de aranhas construtoras de 

teia em lençol, em contraste às corredoras no solo após a colheita da soja. Os modelos lineares 

sustentam que a abundância e riqueza de aranhas do solo é fortemente influenciada pela altura 

do pasto, principalmente após a pastagem. No entanto, após a colheita da soja, os resíduos 

vegetais adicionados ao solo pela pastagem de inverno, ainda exercem influência e determinam, 

com menores valores, a variação na abundância das aranhas em função da altura do pasto. A 

presença da pastagem e a redução na intensificação do pastejo beneficia a abundância e riqueza 

de aranhas no Sistema Integrado de Produção Agropecuária. 

Palavras-chave: Araneae, bioindicadores, pastejo intensivo, intensificação sustentável. 

 

 1 Introdução 

 

A intensificação do uso das terras é uma das alternativas para responder a crescente 

demanda por alimentos sem converter ecossistemas preservados em áreas agrícolas (Godfray e 

                                                 
6 Artigo eleborado para submissão na revista Agriculture, Ecosystems and Environment. 
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Garnett, 2014). No entanto, para que esta intensificação não resulte em degradação do solo e 

do ambiente, ela deve permanentemente preocupar-se com a sustentabilidade (Schiefer et al., 

2016). Por isto, há a necessidade de se associar práticas agrícolas com a conservação da 

biodiversidade e das funções ecológicas nas paisagens agrícolas (Rockström et al., 2017). 

Neste contexto, os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPAs) são uma 

alternativa de intensificação sustentável, ao explorar de maneira sinérgica os componentes 

agrícola e pecuário, e associar práticas conservacionistas de uso e manejo do solo (Carvalho et 

al., 2014). A combinação de culturas agrícolas e pastagens em uma mesma área proporciona 

cooperação entre os componentes (Gil et al., 2016) e maior eficiência no uso de insumos, das 

terras agrícolas e dos recursos naturais (Herrero et al., 2010; Kunrath et al., 2015).  Porém, se 

conduzido de forma inadequada, este sistema pode ocasionar a redução da qualidade do solo. 

 Um dos problemas comumente observados é a utilização de excesso de carga animal 

na pastagem, o que resulta em menor cobertura do solo, compactação, alteração dos regimes de 

temperatura e umidade do solo, redução da infiltração de água e aumento da erosão (Eldridge 

et al., 2017). Estas alterações de natureza física e química refletem na qualidade biológica do 

solo e, principalmente, na perda da biodiversidade (Silva et al., 2008; Bartz et al., 2014; 

Moraine et al., 2017). Em especial, o pastejo intensivo prejudica a fauna invertebrada do solo, 

responsável por importantes serviços ecossistêmicos, como regulação da disponibilidade de 

nutrientes, sequestro de carbono (Bender et al., 2016), controle de pragas e doenças (Marín et 

al., 2016) e abertura de bioporos (Rillig et al., 2017). 

Por responder sensivelmente às práticas de manejo a fauna invertebrada do solo tem 

sido utilizada como bioindicadora da qualidade do solo e do ambiente (Doran e Zeiss, 2000; 

Havlicek, 2012). Em SIPAs os impactos nestes organismos podem ser benéficos ou 

prejudiciais. São reportados o estabelecimento de novas populações, através da melhoria nas 

condições de microclima e disponibilidade de alimento (Portilho et al., 2011; Carvalho et al., 

2016), principalmente de organismos relacionados à serapilheira, como Araneae, Myriapoda e 

Coleoptera (Santos et al., 2008). No entanto, o pastejo intensivo tende a diminuir a 

biodiversidade do solo (WallisDeVries et al., 2016), principalmente, através da redução e 

alteração da diversidade de plantas e da cobertura vegetal (van Klink et al., 2015). Devido a sua 

alta sensibilidade aos distúrbios ambientais, a fauna edáfica (Barreta et al., 2014) assume um 

papel estratégico no monitoramento da qualidade do solo (Havlicek, 2012), e pode ser uma 

bioindicadora do nível de intensificação que é possível imprimir ao agroecossistema. 

As aranhas podem indicar mudanças decorrentes do uso inadequado das terras e das 

práticas agrícolas (Wise et al., 1999; Bátary et al., 2008; Prieto-Benítez e Méndez, 2011). Além 
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disto, as alterações na abundância e na riqueza de outros grupos de organismos do solo podem 

resultar em mudanças na estrutura das comunidades de aranhas (Dennis et al., 2015). Elas atuam 

intensamente no controle biológico (Lefebvre et al., 2017) e são sensíveis às práticas de 

revolvimento do solo (Haddad et al., 2011), semeadura, colheita, aplicação de pesticidas 

(Rodrigues et al., 2013), pastejo (Bucher et al., 2016), retirada da cobertura vegetal (Bell et al., 

2001) e a heterogeneidade vegetal da periferia dos cultivos agrícolas (Amaral et al., 2016).  

Porém, a percepção da importância dos serviços ecossistêmicos e da bioindicação 

realizada pelas aranhas têm sido negligenciada (Prieto-Benítez e Méndez, 2011). Além disso, 

há grande carência no estudo da biodiversidade de aranhas nos agroecossistemas, e em especial, 

em sistemas integrados de produção agropecuária de longa duração, conforme recentemente 

alertado por Garrett et al. (2017). Nossas hipóteses são de que no sistema integrado de produção 

agropecuária a estrutura da comunidade de aranhas do solo possa se diferenciar entre a 

pastagem e o cultivo da soja e que o aumento da intensidade do pastejo reduz a abundância e a 

riqueza de aranhas de solo. Nesse sentido, buscamos conhecer a estrutura e a composição da 

comunidade de aranhas do solo em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária, 

constituído pela sucessão soja-pastagem; e avaliar o efeito da intensificação do pastejo sobre a 

abundância e riqueza de aranhas.  

 

2 Material e métodos 

 

2.1 Sítio experimental  

 

O estudo foi conduzido em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária instalado 

em 2001 no município de São Miguel das Missões, estado do Rio Grande do Sul, Brasil (28° 

56'14.00''S, 54°20'45.61''O, 417m) (Figura 1A). A área está localizada em uma região de clima 

caracterizado como Cfa, subtropical úmido, segundo a classificação de Köppen (Moreno, 

1961). O relevo é suavemente ondulado e o solo classificado como Latossolo Vermelho 

Distroférrico típico. Até o ano de 1993, a área possuía uma pastagem natural, que foi convertida 

em lavoura cultivada sob o sistema plantio direto com a cultura da soja (Glycine max L.) para 

produção de grãos, em sucessão a aveia preta (Avena strigosa Schreb.) para a produção de 

sementes. Desde 2001, foi estabelecido o Sistema Integrado de Produção Agropecuária e a área 

passou a ser cultivada com aveia preta + azevém anual (Lolium multiflorum Lam.) para o pastejo 

contínuo dos bovinos de corte no inverno (maio a outubro) (Kunrath et al., 2014), e a cultura 
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da soja para produção de grãos no verão (novembro a abril). Maiores detalhes sobre o manejo 

durante o período da soja podem ser encontrados em Kunrath et al. (2015). 

 

2.2 Delineamento experimental 

 

O experimento compreeende uma área total de aproximadamente 23 hectares, divididos 

em 12 parcelas que variam de 0,8 a 3,6 hectares, de acordo com os tratamentos aplicados. Os 

tratamentos baseiam-se em quatro alturas de pasto: 10, 20, 30 e 40 cm, distribuídos em 

delineamento de blocos ao acaso, com três repetições. Entre os blocos há parcelas testemunhas, 

sem pastejo (Figura 1B). Na pastagem foi adotado o método de pastejo contínuo com lotação 

variável, com três novilhos-testes por parcela e número variável de animais reguladores, 

conforme a necessidade de manutenção das alturas de pastejo pré-estabelecidas. O controle da 

altura do pasto foi realizado periodicamente, através de um bastão graduado (Swardstick), a 

partir da leitura de 100 pontos aleatórios dentro de cada parcela (Carvalho et al., 2010). 

 

2.3 Amostragem das aranhas do solo 

 

 As aranhas foram amostradas com armadilhas de queda (pitfall traps). As armadilhas 

consistiram de um recipiente plástico com 10 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade, 

contendo 300 mL de álcool etílico 80%, enterrado de modo que a borda coincidisse com a 

superfície do solo. As amostragens ocorreram em dois anos e em duas épocas, totalizando 

quatro coletas. Em cada coleta as armadilhas permaneceram no campo por sete dias, nos 

períodos “após pastagem”, ou seja, imediatamente após a saída dos animais da área (de 05 a 

11/11/2014 e de 01 a 07/11/2015); e no período “após soja”, imediatamente após a colheita da 

soja, (de 29/04 a 06/05/2015 e 06 a 13/05/2016). 

Um esquema amostral (Figura 1C) de nove pontos foi estabelecido no centro de cada 

uma das 12 parcelas pastejadas. Este esquema consistiu-se em três transectos de 60 m, com 

espaçamento de 18 m entre si, onde foram alocados três pontos de coletas em cada transecto. 

Devido ao menor tamanho das parcelas sem pastejo, foi estabelecido um único transecto de três 

pontos, com espaçamento de 30 m entre os pontos para a coleta realizada em novembro de 

2014. Nas demais coletas, foram alocados sete pontos com espaçamento de 15 m entre os 

pontos. Nas quatro coletas foram instaladas um total de 480 armadilhas, localizadas sob o 

mesmo ponto amostral segundo as coordenadas geográficas obtidas por GPS RTK. O estudo 
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foi realizado com a Autorização para Atividades com Finalidade Científica número 4345-6 

(SISBIO), emitida pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil. 

Após a coleta das armadilhas, as aranhas foram preservadas em solução de álcool etílico 

80%. Todas as aranhas foram identificadas em nível de família e os adultos ao nível de espécie, 

com auxílio de literatura específica (WSC, 2017). As espécies de Linyphiidae, Theridiidae e 

Araneidae foram determinadas no Laboratório de Diversidade e Sistemática de Arachnida da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). As espécies das demais famílias foram 

determinadas no Laboratório de Aracnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) e o material foi depositado na coleção de Aracnologia do Museu de 

Ciências Naturais da PUCRS.  

As aranhas foram classificadas em guildas de acordo com a estratégia de captura de 

presas (Uetz et al., 1999; Höfer e Brescovit, 2001; Cardoso et al.; 2011). As famílias foram 

agrupadas nas seguintes guildas: caçadoras no solo (Amphinectidae, Corinnidae, Gnaphosidae, 

Lycosidae, Oonopidae e Trachelidae); emboscadoras (Thomisidae); outras caçadoras 

(Anyphaenidae, Ctenidae, Eutichuridae, Miturgidae, Oxyopidae, Philodromidae, Salticidae e 

Scytodidae); tecedoras de teia em lençol (Hahniidae e Linyphiidae); tecedoras de teia orbicular 

(Araneidae e Tetragnathidae), tecedoras de teia sensitiva (Nemesiidae e Oecobiidae) e tecedoras 

de teia tridimensional (Theridiidae e Titanoecidae). 

 

2.4 Análises estatísticas 

 

Para as análises estatísticas, os dados referentes aos pontos amostrais de cada parcela 

compreenderam um único ponto, totalizando 14 pontos. Para a abundância total de indivíduos 

e para a abundância de jovens, machos e fêmeas, o número total de indivíduos coletados por 

parcela foi divido pelo número de armadilhas instaladas em cada parcela. Devido ao menor 

número de parcelas e pontos amostrais nas áreas sem pastejo, a riqueza de espécies, famílias e 

guildas de aranhas foram determinadas através de rarefação, conforme a probabilidade de 

encontrá-las segundo o esforço amostral comum a todas as parcelas, ou seja, três pontos 

amostrais. 

Os efeitos da altura do pasto na abundância de jovens, machos, fêmeas e na abundância 

total de aranhas, bem como na riqueza de espécies, famílias e guildas foram testados com 

modelos lineares (comando ‘lm’ do pacote stats no R; R Core Team, 2017). As análises dos 

modelos lineares foram realizadas através da análise de covariância (ANCOVA), onde 
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comparamos os períodos da pastagem e da soja, testando o efeito da altura do pasto na riqueza 

e na abundância de aranhas.  

A estrutura da assembleia de aranhas de solo foi avaliada através de padrões de presença 

e ausência das espécies, famílias e guildas de aranhas ao longo do gradiente ambiental existente 

entre as fases após pastagem e após soja, utilizando a função ‘Poncho’ (Dambros, 2013). 

Também avaliamos a mudança na composição das espécies, famílias e guildas, entre os 

períodos após pastagem e após soja, através da análise multivariada permutativa de variância 

(comando ‘adonis’, pacote Vegan; Oksanen et al., 2017) utilizando matrizes de distância Bray-

Curtis (Anderson, 2006). 

A suficiência amostral foi avaliada através da curva de acumulação de espécies de 

acordo com o número de espécies encontradas em cada parcela, durante as quatro coletas, 

totalizando 56 locais (comando ‘specaccum’). Para a estimativa da riqueza de espécies 

utilizamos os estimadores chao 1 e bootstrap (comando ‘specpool’). O estimador chao 1 é 

adequado para avaliar a similaridade na composição de espécies entre amostras de tamanhos 

diferentes e que contenham espécies raras (Chao et al., 2005). O estimador Bootstrap baseia-se 

na análise do número total de espécies amostradas, sem considerar as espécies raras (Smith e 

Van Belle, 1984). Todas as análises foram realizadas no pacote Vegan do programa R (R Core 

Team, 2017). 

 

3 Resultados 

  

3.1 Estrutura e composição da comunidade de aranhas de solo associadas ao SIPA  

 

Nas quatro amostragens foram coletadas um total de 3.055 aranhas, sendo 1.480 jovens 

e 1.575 adultos (974 machos e 601 fêmeas). Maior abundância de aranhas foi coletada após a 

pastagem, onde foram quantificadas 1.045 aranhas em 2014 (50,4% jovens; 32,2% macho; 

17,4% fêmea) e 1.627 em 2015 (46,7% jovens; 34,4% macho; 18,9% fêmea). Após a colheita 

da soja foram coletadas 171 aranhas em 2015 (43,3% jovens; 26,3% macho; 30,4% fêmea) e 

212 aranhas em 2016 (56,1% jovens; 15,6% macho; 28,3% fêmea). As aranhas foram 

classificadas em 23 famílias e 45 espécies. Linyphiidae representou 63,1% do total da 

abundância de aranhas no SIPA, seguido por Lycosidae (11,9%) e Theridiidae (10,2%). Estas 

famílias também apresentaram maior riqueza, com 26,1%; 10,9% e 17,4% das espécies 

amostradas, respectivamente. A maior parte das espécies amostradas (52,2%) foram compostas 

por singletons (32,6%) e doubletons (19,6%). 
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Linyphiidae foi mais abundante no período após pastagem (61,3% dos indivíduos em 

2014 e 76,6% dos indivíduos em 2015), seguida de Lycosidae, Theridiidae e Tetragnathidae. 

No período após soja houve predomínio de Theridiidae, Lycosidae e Amphinectidae. A 

composição de famílias diferiu entre os ambientes após soja e após pastagem (adonis: R² = 0,48; 

F 1,54 = 49,71; p < 0.001) (Figura 2). A análise dos padrões de distribuição mostrou uma forte 

associação de Tetragnathidae, Trachelidae, Linyphiidae, Miturgidae e Hahniidae com a 

pastagem. Por outro lado, Philodromidae, Nemesiidae, Scytodidae, Gnaphosidae e Thomisidae, 

mostraram-se associadas aos padrões ambientais do ambiente após soja (Figura 3). Linyphiidae, 

Lycosidae, Theridiidae e Amphinectidae mostraram-se persistentes na sucessão soja-pastagem, 

sendo coletadas em ambos os ambientes.  

A curva de acumulação de espécies não atingiu a assíntota (dados não apresentados), 

demonstrando que parte da diversidade da composição de aranhas do solo não foi inventariada. 

Segundo o estimador de riqueza Chao 1 foram previstas 60,71 espécies, sendo amostradas 

74,12%. Para Bootstrap 51,93 espécies foram previstas, para o qual 86,65% das espécies do 

SIPA teriam sido amostradas. A composição de espécies também diferiu entre os ambientes 

soja e pastagem (adonis: R² = 0,30; F 1,54 = 23,36; p < 0.001) (Figura 2). Após pastagem 

encontramos 35 espécies, com predomínio de Ostearius melanopygius (35,2%), Mermessus sp. 

(14,2%) e Laminacauda montevidensis (9,6%). Conforme os padrões de distribuição de 

espécies (Figura 4), Glenognatha lacteovittata e Lepthyphantes sp. estiveram associadas 

somente à pastagem. Após a colheita da soja foram coletadas 23 espécies de aranhas, com maior 

frequência de Styposis selis (36,3%), Metaltella simoni (10,5%), Lycosa erytrognatha (8,9%) e 

Hahniidae sp.1 (8,4%).  

Os padrões de distribuição de presença e ausência de guildas apresentaram uma forte 

associação de aranhas construtoras de teia orbicular com a pastagem. Por outro lado, aranhas 

emboscadoras e construtoras de teia sensitiva estiveram associadas à soja (Figura 5). O efeito 

da diferença do ambiente foi significativo para a composição de guildas de aranhas (adonis: R² 

= 0,54; F 1,54 = 64,82; p < 0.001) (Figura 2). Quanto à frequência, as guildas corredoras no solo 

(42,8%) e construtoras de teia tridimensional (32,4%) foram mais frequentes após a colheita da 

soja (Figura 6A e B), enquanto construtoras de teia em lençol (41,6%) e outras caçadoras 

(32,8%) foram mais frequentes após a pastagem. Após pastagem, observou-se um aumento na 

frequência de indivíduos das guildas corredoras no solo e outras caçadoras, principalmente, em 

pastos com alturas de 10 e 20 cm. Contrariamente, com o aumento da altura do pasto houve um 

aumento na frequência de aranhas construtoras de teia tridimensional, em lençol e orbicular. 
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Seguindo esta tendência, as aranhas construtoras de teia orbicular foram mais frequentes nos 

tratamentos sem pastejo (Figura 6C e D). 

 
3.2 Efeito da altura de pastejo na estrutura da comunidade de aranhas do solo  

 

Nós encontramos relação significativa da abundância e riqueza de aranhas no solo com 

a altura do pasto (Tabela 1). A intensidade de pastejo (ou altura do pasto) explicou 71%, 72%, 

73% e 80% da variação na abundância de jovens, machos, fêmeas e abundância total de aranhas, 

principalmente após pastagem. Após a colheita da soja a abundância de jovens (b = 0,015), 

machos (b = 0,011) e fêmeas (b = 0,008) (Tabela 1, Figura 7) apresentou, ainda que menor, 

uma relação significativa com a altura de pastejo. 

A riqueza de espécies (Tabela 1, Figura 8) também apresentou relação positiva e 

altamente significativa com a altura do pasto, tanto nas coletas realizadas após a pastagem (b = 

0,045; p = <0,001), quanto nas coletas realizadas após a soja (b = 0,009; p = <0,05). A variação 

do número de espécies encontradas em função do aumento da altura do pasto foi de 80%. As 

famílias de aranhas também responderam ao aumento da altura do pasto, porém com uma menor 

variação (52%). O efeito da intensidade de pastejo também foi observado para guildas após a 

pastagem (b = 0,04; p < 0,01), com 56% da variação explicado pela altura do pasto (Figura 8).   

 

4 Discussão 

 

O sistema integrado com sucessão soja-pastagem apresenta um nível considerável de 

intervenção antrópica devido às diversas práticas agrícolas utilizadas (semeadura da soja sob 

sistema plantio direto, aplicação de inseticidas, colheita da soja, semeadura das pastagens, 

pastejo dos bovinos, pisoteio, defecação, aplicação de herbicidas para dessecação da pastagem, 

etc). Este conjunto de práticas e as diferentes culturas determinam e distinguem a composição 

de famílias, espécies e guildas de aranhas entre as coletas realizadas após a pastagem e após a 

soja. No entanto, a análise de composição de presença e ausência mostra que algumas espécies 

foram recorrentes neste sistema de sucessão soja-pastagem. Isto sugere que estas espécies são 

capazes de se desenvolver em ambientes que apresentam um elevado grau de interferência 

humana. Theridion pernambucum, Styposis selis, Agyneta sp.1, Scolecura parilis e Ostearius 

melanopigius ocorreram após pastagem e após soja, nas quatro amostragens realizadas. As 

últimas três espécies pertencem à família Linyphiidae, a qual apresentou a maior abundância e 

riqueza de espécies no SIPA. As aranhas da família Linyphiidae, principalmente da subfamília 



25 
 

Erigoninae, estão associadas a ambientes intensivamente perturbados (Clark et al., 2004). Esta 

família apresenta uma elevada abundância em inventários associadas à agroecossistemas, como 

pastagens (Clark et al., 2004; Rodrigues et al., 2010), lavouras de milho (Royauté e Buddle, 

2012; Silva et al., 2014), pomares de café (Marín et al., 2016) e florestamentos de pinus 

(Podgaiski e Rodrigues, 2017). Corrobora o fato da espécie mais abundante observada neste 

sistema integrado, que ocorreu associada principalmente à pastagem, ser Ostearius 

melanopigius, uma espécie agrobionte, cosmopolita e típica de habitats perturbados (Szinetár e 

Samu, 2012).  

A redução da intensidade de pastejo proporcionou espaço e substrato para a ocorrência 

mais frequente de aranhas construtoras de teias (Dennis et al., 2015). As aranhas construtoras 

de teia orbicular ocorreram associadas, principalmente, ao período da pastagem, devido à 

abundância pronunciada de Glenognatha lacteovitatta, beneficiada por um suporte mais estável 

do arranjo de folhas para a construção de suas teias (Podgaiski et al., 2013). Além disso, a maior 

abundância de aranhas construtoras de teia em lençol em alturas de pasto maiores também pode 

ser explicada pela estrutura da vegetação, que condiciona uma menor exposição às adversidades 

do ambiente, como temperatura, umidade e vento (Schirmel et al., 2016). Após a colheita da 

soja ocorreu abundância predominante de Theridiidae, representada principalmente por 

Styposis selis.  Em outro estudo, esta mesma família também apresentou maior abundância na 

serapilheira da cultura da soja (Liljesthrõm et al., 2002). Caracterizadas pela construção de teias 

tridimensionais (Uetz et al., 1999; Hoefer e Brescovit, 2001), os teridídeos apresentam hábito 

sedentário e ocorrem associados a estratos inferiores da vegetação, construindo suas teias 

próximas ao solo (Liljesthrõm et al., 2002).  

Os padrões de composição, presença e ausência de famílias, espécies e guildas, 

juntamente com a frequência das guildas, demonstram que após a colheita da soja há a presença 

de aranhas associadas ao solo descoberto. Neste período, a família Lycosidae apresentou 

elevada frequência de indivíduos. As aranhas desta família são caçadoras ativas no solo e muitas 

vezes ocorrem associadas a habitats abertos (Haddad et al., 2011), que permitem um rápido 

reconhecimento específico entre as aranhas para posterior reprodução (Marín et al., 2016).  

Em nosso estudo também analisamos os efeitos da altura do pasto na abundância e 

riqueza de aranhas de solo. De acordo com a hipótese, o aumento da intensidade de pastejo 

reduziu a abundância e a riqueza de aranhas de solo neste sistema constituído pela sucessão 

soja-pastagem para bovinos de corte. Os resultados baseados nos modelos lineares sustentam 

que as aranhas são fortemente influenciadas pela altura do pasto, principalmente, nas avaliações 

após a pastagem, caracterizada por um gradiente ambiental de variação na altura do pasto bem 



26 
 

definido. Após a colheita da soja (final do verão), o ambiente apresenta-se mais homogêneo, 

no entanto, os resíduos vegetais adicionados ao solo pela pastagem de inverno, ainda exercem 

influência e determinam, com menores valores, a variação da abundância e riqueza das aranhas 

em função da altura do pasto.  

A resposta da abundância das aranhas corrobora com outros estudos, que demonstraram 

que o aumento da intensidade de pastejo reduziu a abundância (Dennis et al., 2015) e a riqueza 

de espécies (Horváth et al., 2009). Áreas não pastejadas (Polchaninova et al., 2016) e alturas de 

pasto mais elevadas proporcionam estruturas de vegetação mais complexas (Gibson et al., 

1992), que permite maior abundância e riqueza de espécies e famílias de aranhas (Uetz et al., 

1999; Schmidt et al., 2005). Essa complexidade do ambiente favorece a presença das aranhas 

que se beneficiam da formação de microhabitats (Bell et al., 2001) e de uma maior 

disponibilidade de presas (Dennis et al., 2015), permitindo assim, melhores condições de 

exploração do habitat e aumento no número de espécies de aranhas (Marín et al., 2016). 

A grande redução na abundância e riqueza de aranhas nas coletas realizadas após a soja, 

em comparação com as coletas realizadas após a pastagem, sugere que a araneofauna é afetada 

pelo manejo da soja. As perturbações provocadas pelas práticas agrícolas, como a semeadura e 

a colheita das culturas, ocasionam a emigração das aranhas (Kerzicnik et al., 2013) dos 

agroecossistemas. Além disto, a aplicação de agrotóxicos durante o ciclo da soja pode ter 

ocasionado a mortalidade (Řezáč et al., 2010; Prieto-Benítez e Méndez, 2011) e contribuído 

para as alterações na abundância e riqueza de aranhas. Por outro lado, a maior abundância de 

jovens observada após a pastagem e após a soja sugere um ‘re’colonização constante do 

ambiente. As aranhas podem colonizar ambientes através de movimentos ativos no solo, ou por 

meio da dispersão aérea passiva (balonismo), migrando a partir de longas distâncias (Bell et al., 

2001). Esses meios de dispersão são capazes de recuperar rapidamente a comunidade de aranhas 

após um grande distúrbio (Szinetár e Samu, 2012). Nesse sentido, a composição da paisagem 

circundante às áreas agrícolas funciona como um refúgio para as aranhas. No experimento onde 

foram realizadas as amostragens há uma área de vegetação natural, adjacente a todas as 

parcelas, que pode ter sido utilizada como refúgio pelas aranhas. Segundo Clough et al. (2005) 

e Amaral et al. (2016) estas áreas exercem um importante papel no processo de colonização e 

determinam a abundância da fauna de aranhas nos agroecossistemas. Outra hipótese sugere que 

o processo de colonização do ambiente seja constante e mediada por dispersores que 

permanecem no local, influenciados entre outros fatores pela disponibilidade de alimento 

(Rodrigues et al., 2008). Os resultados demonstram que após a pastagem e após a soja há maior 

abundância de machos do que de fêmeas, o que indica maior atividade dos machos das espécies 
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em período de reprodução. O comportamento errante de busca pelas fêmeas, que tendem a ser 

mais sésseis, aumenta a probabilidade dos machos serem capturados nas armadilhas (Mineo et 

al., 2010; Bizuet-Flores et al., 2015). 

Ao conhecer a composição de aranhas no Sistema Integrado de Produção Agropecuária 

este estudo contribui para a utilização adequada da altura do pasto, visando conciliar a produção 

agropecuária com sustentabilidade. A intensificação do manejo da pastagem promove a redução 

da abundância e da riqueza de famílias, espécies e guildas de aranhas. Uma menor densidade 

na lotação de animais permite que alturas de pasto maiores (acima de 30 cm) proporcionem 

condições ambientais favoráveis ao estabelecimento das aranhas. Logo, a redução do processo 

de intensificação no manejo das pastagens pode auxiliar na manutenção de uma maior 

diversidade estrutural da comunidade de aranhas. Conforme Bucher et al. (2016), o pastejo com 

baixas taxas de lotação de bovinos promove a diversidade de aranhas através da 

heterogeneidade da vegetação, e a promoção deste tipo de gestão nas pastagens pode contribuir 

para a conservação da biodiversidade e melhorar a disponibilidade de presas para os outros 

predadores. Além do pastejo, efeitos de distúrbios mecânicos ocasionados pelo uso e manejo 

do solo, como aração, devem ser minimizados a fim de aumentar a diversidade de aranhas no 

agroecossistema (Prieto-Benítez e Méndez, 2011). Além disso, ao criar condições que 

beneficiam a presença de aranhas no agroecossistema são potencializados serviços 

ecossistêmicos de regulação no controle de pragas agrícolas. A sensibilidade das aranhas à 

intensificação do manejo das pastagens sugere a utilização destes organismos como 

bioindicadores da qualidade deste agroecossistema. 
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Figura 1. (A) Localização do Sistema Integrado de Produção Agropecuária em São Miguel das Missões, RS, 
Brasil. (B) Disposição das parcelas no experimento e suas respectivas dimensões (da esquerda para a direita): 2,19 
ha; 1,60 ha; 0,90 ha; 1,32 ha; 0,10 ha; 0,86 ha; 1,31 ha; 2,87 ha; 2,10 ha; 0,10 ha; 1,49 ha; 1,89 ha; 1,07 ha e 3,53 
ha (C). Esquema amostral com a disposição dos pontos de coleta nas áreas com pastejo (esquerda) e nas áreas sem 
pastejo (direita). 
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Figura 2. Efeito da dissimilaridade ambiental na composição de famílias, espécies e guildas de aranhas do solo 
em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária constituído pela sucessão soja - pastagem  
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Figura 3. Distribuição de famílias de aranhas do solo coletadas em um Sistema Integrado de Produção 
Agropecuária. As coletas foram realizadas em quatro épocas: após o pastejo dos bovinos (verde = 2014 e azul = 
2015) e após a colheita da soja (preto = 2015 e vermelho = 2016). 
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Figura 4. Distribuição de espécies de aranhas do solo coletadas em um Sistema Integrado de Produção 
Agropecuária. Após o pastejo dos bovinos (verde = 2014 e azul = 2015) e após a colheita da soja (preto = 2015 e 
vermelho = 2016). 
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Figura 5. Distribuição de guildas de aranhas do solo coletadas em um Sistema Integrado de Produção 
Agropecuária. Após o pastejo dos bovinos (verde = 2014 e azul = 2016) e após a colheita da soja (preto = 2015, 
vermelho = 2016). 
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Figura 6. Frequência de guildas das aranhas do solo em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária nos 
períodos após soja em 2015 (A) e 2016 (B) e após pastagem em 2014 (C) e 2015 (D).  
 
 
Tabela 1. Resumo da análise de covariância do efeito da altura de pastejo na abundância e 
riqueza de aranhas do solo coletadas após a pastagem e após a soja. 

 Abundância Riqueza 

 Jovens Machos Fêmeas Total Espécies Famílias Guildas 
Pastagem 3,027*** 2,230*** 1,094*** 6,351*** 4,887*** 6,776* 4,655*** 
Altura de pastejo 0,090*** 0,060*** 0,038*** 0,188*** 0,045*** 0,311** 0,059* 
Soja -2,664** -2,211** -0,866* -5,742*** -3,637*** -4,990† -3,007** 
Altura de pastejo -0,075* -0,050* -0,030** -0,154** -0,036* -0,285* -0,039† 
R² 0,71 0,72 0,73 0,80 0,85 0,52 0,56 

P (†<0.1, *<0.05, **<0.01, ***<0.001). 
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Figura 7. Efeito da altura do pasto na abundância de fêmeas, machos, jovens e abundância total de aranhas de solo 
coletadas após o pastejo dos bovinos e após a colheita da soja, nos tratamentos com diferentes alturas de pastejo 
ou sem pastejo (SP) em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária. 
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Figura 8. Efeito da altura de pastejo na riqueza de espécies, famílias e guildas de aranhas de solo coletadas após 
o pastejo dos bovinos e após a colheita da soja, nos tratamentos com diferentes alturas de pastejo ou sem pastejo 
(SP) em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Este estudo permitiu conhecer a estrutura e composição da comunidade de aranhas do 

solo de um Sistema Integrado de Produção Agropecuária, com sucessão soja-pastagem, e 

manejado com diferentes intensidades de pastejo. Nossos resultados evidenciam a importância 

do manejo com intensidades de pastejo reduzidas ou moderadas, e associado à cobertura 

permanente do solo, visando manter e promover a abundância e riqueza de aranhas. Além de 

fornecer importantes informações a respeito da areneofauna do noroeste do estado do Rio 

Grande do Sul, este trabalho também nos incita por respostas sobre as relações ecológicas que 

as aranhas estabelecem com os demais organismos no sistema produtivo. A partir deste 

trabalho, pesquisas sobre as relações tróficas estabelecidas entre as aranhas e os demais 

organismos que compõem a fauna do solo podem ser realizados. Dessa forma, dar-se-á avanço 

no conhecimento sobre o serviço ecossistêmico de regulação que as aranhas desempenham no 

agroecossistema, principalmente para as espécies de maior expressividade nos sistemas 

produtivos.  
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APÊNDICE A 
 
Tabela 1 – Lista de indivíduos adultos e a frequência de espécies de aranhas coletadas após o pastejo dos bovinos e após a colheita da soja, nos 
tratamentos com diferentes alturas de pastejo, ou sem pastejo (SP), em um Sistema Integrado de Produção Agropecuária. São Miguel das Missões, 
Rio Grande do Sul, Brasil. 

 (continua) 

Famílias/Espécies 
Pastagem 2014 Soja 2015 Pastagem 2015 Soja 2016  

F(%) Tratamentos Total 
10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP   

AMPHINECTIDAE                       
Metaltella simoni 
(Keyserling, 1878) 

2 2 2 2       5 3 3 2  6 3 4 6 1 41 2,60 

ANYPHAENIDAE                       
Sanogasta sp.            1         1 0,06 

ARANEIDAE                       
Larinia tucuman 
Harrod, Levi & Leibensperger, 1991 

            1        1 0,06 

Lariniaaff. t-notata            1         1 0,06 
CTENIDAE                       

Isoctenus sp.1                1 3 1 2  7 0,44 
Isoctenus sp.2        1        1     2 0,13 

EUTICHURIDAE                       
Cheiracanthium inclusum 
(Hentz, 1847) 

1                    1 0,06 

GNAPHOSIDAE                     0  
Gnaphosidae sp.          2        3  3 8 0,51 

HAHNIIDAE                       
Hahniidae sp.1 1 3 5 14   1 6 9   3 17 14 10      83 5,27 
Hahniidae sp.2          1           1 0,06 
Neohahnia sp. (Simon, 1898)  1           1        2 0,13 
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(continuação) 

Famílias/Espécies  
Pastagem 2014 Soja 2015 Pastagem 2015 Soja 2016 

Total F (%) Tratamentos 
10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 

LINYPHIIDAE                       
Agyneta sp.1 3 9 3 6 1  1  2 1 1 5 15 43 16 2 2 1 1  112 7,11 
Agyneta sp.2 3 1 2 1        1 1        9 0,57 
Labicymbium rusticulum 
(Keyserling, 1891) 

   2        3 2 1 1      9 0,57 

Laminacauda montevidensis 
(Keyserling, 1878) 

11 10 9 7 1   1   48 9 12 18 8 2     136 8,63 

Lepthyphantes sp. 1 5 6 8 1       2 3 3 1      30 1,90 
Mermessus sp. 28 29 8 10 4     1 15 49 26 20 7      197 12,51 
Neomaso sp.  1                   1 0,06 
Notiohyphantes excelsus 
(Keyserling, 1886) 

  1         3 4 2 3      13 0,83 

Ostearius melanopygius 
(O. Pickard-Cambridge, 1880) 

14 44 45 42 16 1 2  1  33 81 75 90 47 2 2  1 1 497 31,56 

Scolecura parilis 
Millidge, 1991 

0 2 2 3 1    1   1 2 1 5  1    19 1,21 

Sphecozone sp.1             1        1 0,06 
Sphecozone sp.2        1             1 0,06 

LYCOSIDAE                       
Allocosa sp.1 1  2  1       3 1 2 1      11 0,70 
Allocosa sp.2               2      2 0,13 
Alopecosa sp.  4 4 5     1  3 2 4 3 1    1  28 1,78 
Lycosa erytrognatha 
Lucas, 1836 

 1 4 1  6 3  2       2 1 3   23 1,46 

Lycosidae sp.   1                  1 0,06 
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(continuação) 

Famílias/Espécies  
Pastagem 2014 Soja 2015 Pastagem 2015 Soja 2016   

Tratamentos Total F (%) 
10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP   

MITURGIDAE                       
Teminius insularis 
(Lucas, 1857) 

1  1                  2 0,13 

NEMESIIDAE                       
Stenoterommata sp.                1    1 2 0,13 

OONOPIDAE                       
cf. Xiombarg sp.             1        1 0,06 

OXYOPIDAE                       
Oxyopes salticus 
Hentz,1845 

1    1                2 0,13 

SALTICIDAE                       
Neonella cf. minuta       1              1 0,06 
Pachomius sp.            1         1 0,06 

SCYTODIDAE                       
Scytodes globula 
Nicolet, 1849 

               1  1   2 0,13 

TETRAGNATHIDAE                       
Glenognatha lacteovittata 
(Mello-Leitão, 1944) 

6 11 13 11 19      4 10 16 12 15      117 7,43 

THERIDIIDAE                       
Cryptachaea pinuis 
(Keyserling, 1886) 

      1  1  2    1 1 1 1 1  9 0,57 

Cryptachaea sp.        1         1    2 0,13 
Dipoena granulata 
(Keyserling, 1886) 

               1     1 0,06 
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(conclusão) 

Famílias/Espécies 
Pastagem 2014 Soja 2015 Pastagem 2015 Soja 2016   

Tratamentos Total F (%) 
10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP 10 20 30 40 SP   

THERIDIIDAE                       
Guaraniella mahnerti 
Baert, 1984 

   1          1       2 0,13 

Steatoda sp.           1          1 0,06 
Styposis selis Levi, 196 1 7 4 29 9   8 15 21 5 2 8 22 14 2 1 5 11 6 170 10,79 
Theridion pernambucum 
Levi, 1963 

1 1 1   2  1 1  4 1 1    1  1  15 0,95 

Thymoites aff. taiobeiras             1        1 0,06 
TITANOECIDAE                       

Goeldia sp.  1                   1 0,06 
TRACHELIDAE                       

Meriola cetiformis 
(Strand, 1908) 

 1 1        2 1   2      7 0,44 

Total de indivíduos  75 133 114 142 54 9 9 19 33 26 123 182 195 234 134 22 16 19 24 12 1575 100 
Total de espécies 16 18 19 15 10 3 6 7 9 5 12 20 21 15 16 12 10 8 8 5   
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APÊNDICE B 
 
Figura 1. Fisionomia da área experimental após o pastejo dos bovinos em 2015 (A) e após a 
colheita da soja em 2016 (B).  
 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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