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RESUMO 
Elementos físicos e químicos do ambiente (fatores abióticos) determinam, em larga escala, a estrutura 
e o funcionamento das comunidades vivas (fatores bióticos). Dessa forma, fatores abióticos são os 
elementos não vivos do ambiente que afetam os organismos vivos da biota. Assim o presente trabalho 
tem como objetivo descrever alguns fatores bióticos e abióticos no fragmento de floresta estacional 
semidecidual presente na Fazenda Matas do Lageadinho, situada na Rodovia Raposo Tavares Km 
370, no município de Ourinhos-SP, em três locais específicos: fora da mata, na borda e dentro da mata. 
A intenção foi observar e comparar dados abióticos referente as temperaturas máximas e mínimas, 
umidade relativa do ar, temperatura do solo e intensidade luminosa nesses três locais. Um 
levantamento de artrópodes foi realizado com objetivo de conhecer a diversidade de organismos 
encontradas em cada local amostrado. Além disso, foram estabelecidas parcelas para o levantamento 
da flora e massa de serapilheira. Dessa forma foi possível identificar diferenças dos fatores abióticos e 
da composição de insetos e da flora estudada nos diferentes locais amostrados, demonstrado que 
diferenças nos fatores abióticos com ou sem a presença da mata auxiliam na compreensão da 
importância dos fragmentos para a manutenção dos organismos que ali habitam. 
Palavras – chave: Biodiversidade. Fatores Físicos e Químicos. Artrópodes. Flora. 

 
ABSTRACT 

Physical and chemical elements of the environment (abiotic factors) determine on a large scale the 
structure and functioning of living communities (biotic factors). Thus, abiotic factors are the non-living 
elements of the environment that affect living organisms in biota. Thus the present work aims to describe 
some biotic and abiotic factors in the semi-deciduous seasonal forest fragment present at Fazenda 
Matas do Lageadinho, located at Raposo Tavares Km 370, in Ourinhos-SP, at three specific sites: out 
of the forest, on the edge and inside the forest. The intention was to observe and compare abiotic data 
regarding maximum and minimum temperatures, relative humidity, soil temperature and light intensity 
at these three sites. A survey of arthropods was carried out in order to know the diversity of organisms 
found in each sampled site. In addition, plots were established to survey the flora and litter mass. In this 
way it was possible to identify differences in abiotic factors and in the composition of insects and the 
studied flora in the different sites sampled, demonstrated that differences in abiotic factors with or 
without the presence of the forest help in the understanding of the importance of the fragments for the 
maintenance of the organisms that there inhabit. 
 
Keywords: Biodiversity. Physical and Chemical Factors. Arthropods. Flora. 

 

INTRODUÇÃO 

O Estado de São Paulo apresenta uma grande variedade de ambientes 

naturais, e em cada uma dessas regiões a influência de variáveis do meio que 

proporciona um desenvolvimento diferenciado da diversidade de organismos vivos. 

(ANDREOLI, et al., 2014).  
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Dentro dos diversos ambientes, a floresta estacional semidecidual é marcada 

pela vegetação composta de 20 a 50% de caducifólias, em função do clima, seca no 

inverno e chuvosa no verão. (UVANAUSKAS, et al.,1999).  

Esta configuração, favorece os organismos decompositores e pôr fim a rica 

diversidade de plantas marcante apresentada.    

  A expansão territorial humana e industrial é a pressão antrópica mais forte 

sobre os ambientes que reduz a área nativa (PINHEIRO; MONTEIRO, 2008). 

 Essas ações geram mudanças nos fatores bióticos presentes no fragmento, 

devido principalmente a supressão vegetal, prejudicando posteriormente as condições 

especificas de desenvolvimento para os fatores abióticos (ANDREOLI, et al., 2014). 

Dessa forma, a conservação dos ecossistemas é fundamental, pois é resultado de 

anos de evolução e importantíssimo para a manutenção do equilíbrio ecológico, 

consistindo em uma rica biodiversidade de fauna e flora (ANDREOLI, et al., 2014). 

  Assim os fragmentos que ainda restam no Estado de São Paulo, são 

importantes para compreender parte dos organismos presentes nesta floresta 

pertencente ao bioma mata atlântica, bem como as mudanças abióticas que ocorrem 

quando há ausência de vegetação e que acabam influenciando na presença de vários 

organismos.  

Dessa forma o objetivo do trabalho foi de conhecer alguns fatores bióticos e 

abióticos do fragmento de floresta estacional semidecidual presente na Fazenda 

Matas do Lageadinho, por meio de medições dos parâmetros abióticos e assim 

levantar a diversidade dos organismos (artrópodes) da região do Médio 

Paranapanema determinados em diferentes habitats, ou seja,  área aberta, borda e 

interior da mata, através de diferentes técnicas de coleta. Massa de serrapilheira e 

dados abióticos também foram coletados nos mesmos pontos. O resultado 

demonstrou as diferenças dos os fatores abióticos na presença ou ausência de mata, 

auxiliando na compreensão da importância dos fragmentos para a manutenção dos 

organismos que ali habitam.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido no dia 22 de outubro de 2016, na Fazenda Matas do 

Lageadinho, situada na Rodovia Raposo Tavares Km 370, no município de Ourinhos-

SP. A fazenda, de propriedade da Empresa de fabricação e distribuição de alimentos, 
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possui paisagem dominante a floresta semidecidual. As coletas de dados foram 

realizadas em três parcelas, sendo: fora da mata (S 23º 01’ 09.907’’ W 049º 49’ 

41.154’’) na borda de mata (S 23º 01’ 06.598’’ W 049º 49’ 45.301’’) e dentro da mata 

(S 23º 01’ 03.350’’ W 049º 49’ 48.515’’). 

 

 Figura 1. Local de estudo. Fazenda Matas do Lageadinho, Ourinhos, SP.  

 
Fonte: Mapa modificado da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.  
 

Para levantar os dados abióticos, foram tomados dados de umidade relativa do 

ar utilizando um termômetro de bulbo seco e úmido (Figura 2). A temperatura foi 

registrada em ºC com o termômetro de temperatura ambiente (Figura 3). A temperatura 

do solo foi tomada com o geotermômetro (Figura 4). A intensidade luminosa foi medida 

com o luxímetro digital (Figura 5). Para análise/comparação da serrapilheira foram 

coletadas e pesadas a biomassa obtida em uma área de 1m². 
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  Figura 2. Instalação do termômetro de  bulbo               Figura 3. Instalação do termômetro  
                  seco e úmido.                                                                 de temperatura ambiente. 
       

         
 
 
      Figura 4. Instalação do                                   Figura 5. Aferimento com o luxímetro 
                      geotermômetro.                                               digital.  

                                         
 

 

 Para análise/comparação dos grupos bióticos foram ralizadas as capturas dos 

organismos onde utiliza-se de armadilhas do tipo Ferreira Modificada (1978) (Figura 

6) e armadilhas de queda ou Pitfall Traps (Figura 7 e 8), que foram instaladas em cada 

um dos três ambientes amostrados: fora da mata, dentro da mata e na borda. Foram 

estimadas visualmente os vegetais obtidos em uma área de 10m². Os grupos de 

vegetais presentes nas parcelas delimitadas dentro e fora da mata foram analisados. 

Considerando-se Angiospermas adultas as que possuíam um diâmetro na altura do 

peito (D.A.P) de no mínimo 20 cm, abaixo disso, foram consideradas como plantas 

jovens.  
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           Figura 6. Armadilha Ferreira    
                            Modificada (1978).               Figura 7. Armadilha de queda (Pitfall Traps). 

            

                                     

                                         Figura 8. Armadilha de queda (Pitfall Traps). 

 

   

  Os dados foram analisados em três horários distintos com intervalos 

aproximados. Sendo: as 9 horas e 33 minutos, as 11 horas, e as 13 horas e 02 

minutos. 

 

RESULTADOS E DICUSSÃO 

Fatores abióticos  

Foi observado que conforme as horas passaram houve um aumento na 

intensidade luminosa fora da mata (Figura 13) e concomitamente aumentando-se 
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também a temperatura (Figura 9). Já dentro da mata houve interferência das a copas 

das árvores que impedem a entrada direta de luz, que tornam a temperatura mais 

amena, devido ao tempo necessário para aquecer o interior do fragmento. Além disso 

não há inferência do vento pois as árvores criam uma barreira natural fato que 

determina com que a temperatura ao longo do dia permaneça estável (Figura 9). A 

umidade, tanto do solo quanto do ar (Figura 10 e 11), foi menor fora da mata, pois 

apesar da chuva presente durante a semana, a intensidade luminosa é direta nesta 

área, o que fez com que a água evaporasse rápido. Já dentro da mata a intensidade 

luminosa é difusa (Figura 12), o que manteve a umidade maior (Figura 10 e 11).  

  As mesmas características a respeito da diferença dos fatores abióticos nas 

parcelas do fragmento de florestas foram encontradas em uma pesquisa realizada por 

Rodrigues (1998), em que o autor conclui que a região fora da mata recebe radiação 

solar lateralmente devido as espécies com características pioneiras, ou seja, rasteiras 

ou baixa e, por conseguinte possuem pouca biomassa. A radiação solar reduz e se 

estabiliza no decorrer da borda ao centro da mata, onde a alta luminosidade e baixa 

umidade fora e baixa luminosidade e alta umidade na borda da mata, de forma a 

corroborar com os resultados obtidos. 

 

                                   Figura 9. Comparação da temperatura máxima e mínima  
                                                      dentro e fora das matas da Fazenda Lageadinho 
                                                       LTDA.  
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Figura 10. Comparação da umidade relativa do ar dentro e fora 
                                    das matas da Fazenda Lageadinho LTDA.  

 

                 

Figura 11. Comparação da umidade relativa do solo dentro e fora das 
matas da Fazenda Lageadinho LTDA.  

 

   

  Figura 12 e 13. Comparação da intensidade luminosa dentro e fora das matas da Fazenda     
                           Lageadinho LTDA, respectivamente, com escalas de lux diferentes.  
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Fatores Bióticos 

  Um levantamento de espécies foi realizado, com o objetivo de conhecer a 

diversidade de exemplares encontradas em cada local amostrado, fora, na borda e 

dentro da mata, ou seja, avaliar homogeneidade na região do fragmento florestal. Foi 

verificado a riqueza no ambiente (Figura 14), onde observou-se um número de 6 

representantes fora da mata, 4 representantes na borda da mata e 4 representantes 

dentro da mata, compostas pelos filos Coleoptera, Blattodea, Ephemeroptera, 

Hymenoptera, Opiliones, Dermaptera, Lepdoptera, Diptera e Arachnida. Foi estimada 

uma abundância de 136 indivíduos fora da mata, 75 indivíduos na borda da mata e 61 

indivíduos dentro da mata. Resultando em uma diversidade em torno de 0,421 fora da 

mata, 0,451 na borda da mata e 0,415 dentro da mata, utilizando o índice de Shannon 

(ODUM, 2001).              

      Figura  14. Frequência relativa das ordens coletadas dentro, fora, e na borda das matas     
                         Fazenda Lageadinho LTDA.  

 

De acordo com os resultados obtidos (figura 14) observou-se um percentual de 

50,2% exemplares fora da mata, 27,3% exemplares na borda da mata e 22,5% 

exemplares dentro da mata. Isso é explicado pelos hábitos e habitats das ordens em 

questão. Os Coleóptera, conhecidos popularmente como besouros, podem ser 

encontrados nos mais variados habitats terrestres e até aquáticos, apresentando os 

mais variados hábitos alimentares, tanto animal quanto vegetal (LIMA, et al., 2010), o 

que explica a presença nos três fragmentos amostrados. As Blattodeas, conhecidas 

popularmente como baratas, possuem hábito noturno e alimentação onívora 

(THYSSEN, et al., 2004), ou seja, também apresentam o mais variado hábito 

alimentar, mas como preferem ambientes mais escuros foram encontradas apenas 

dentro da mata onde a intensidade luminosa é menor. Os Ephemeroptera 
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compreendem insetos com adultos de hábitos terrestres e os jovens de hábito 

aquáticos. A maior parte das ninfas se alimentam basicamente de material vegetal, 

além de detritos, já os adultos possuem aparelho bucal atrofiado e vivem um curto 

período de vida que se restringe basicamente à reprodução (MARIANO; FROEHLICH, 

2007). Como o maior período de vida é no ambiente aquático, essa ordem prefere 

ambientes mais úmidos próximos de água que é mais parecido com parcela dentro da 

mata onde foram encontradas. As Hyminopteras, como abelhas e formigas, têm uma 

grande capacidade adaptativa, pois passaram por várias transformações que 

permitiram a sua adaptação aos mais variados ambientes, como o exoesqueleto que 

permite o controle de evaporação, as asas funcionais que fornecem facilidade de 

deslocamento à procura por alimentos, tamanho pequeno necessitando de pouco 

alimento, tem o desenvolvimento indireto que passa por vários estágios, e assim 

podem viver em diversos habitats (SOUSA, et al., 2010), tudo isso explica a captura 

desses animais nas três amostras. Os Dermaptera, conhecidas popularmente como 

tesourinhas, colocam seus ovos no solo ou sob algum abrigo, em lugar úmido e são 

onívoros, apresentam, ás vezes, hábitos predadores e canibais, e habitualmente se 

nutrem de substâncias vegetais, principalmente de pólen e da polpa de frutas já 

abertas e em decomposição. São mais propícias dentro da mata, porém foram 

encontradas em grande quantidade fora da mata. Os Lepidóptera, conhecidas 

popularmente como ordem das borboletas e mariposas, têm hábitos terrestres e 

diurno, são filófagas, se alimentam de vegetais, folhas, gramíneas, depositam seus 

ovos neles, e este mesmo será alimento para o desenvolvimento para as lagartas, no 

caso foram encontradas fora da mata. As Dípteras, são de uma ordem representada 

pelas moscas, mosquitos, entre outros.  Como existem muitas espécies, elas se 

diferenciam e muito quanto ao que diz respeito à ecologia, habitats e hábito alimentar 

(SANTOS, 2012), onde são encontradas fora e na borda da mata. Os Opiliones que 

fazem parte dos Arachnida, são pouco conhecidos pelo público, têm hábitos crípticos 

e noturno, podem ser predadores ou onívoros, alimentando-se tanto de presas 

animais vivas quanto de fungos ou vegetais vivos ou em decomposição 

(ROCHA,1999) que beneficia o aparecimento fora da mata. Já os Aranae, aranhas 

possuem hábitos diurnos e noturnos, são predadoras, de vida livre, geralmente 

solitárias, alimentando-se principalmente de insetos. Existem várias espécies de 

aranhas, esta foi encontrada na borda da mata. 
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Biomassa   

  Após o levantamento da flora e massa de serrapilheira (Figura 15) constatou-

se que uma umidade maior dentro da mata em relação a outra parcela coletada fora 

da mata. Isto deve-se ao fato que a umidade fica retida no solo por não tem influência 

do sol, oposto do que acontece fora da mata, em que a água evapora deixando o solo 

e as folhas mais secas. A biomassa desses diferentes ambientes no fragmento, 

também altera de acordo com o número de árvores adultas e jovens na parcela. 

Dentro da mata existem mais árvores adultas, e essas arvores possuem folhas 

grandes com maior número de estômatos para capitarem melhor energia difusa do 

sol. Fora da mata, há um número reduzido de arvores adultas, onde notou-se que as 

árvores jovens possuem folhas menores por não competirem pela luz disponível do 

ambiente. 

    A serrapilheira produzida tem grande influência no ecossistema encontrado no 

fragmento da Fazenda, visto que sua decomposição origina a matéria orgânica rica 

em nutriente fundamental para a vegetação ali presente e assim sua produção está 

diretamente ligada aos fatores bióticos como o clima, principalmente na borda e fora 

do fragmento, em que a biomassa encontrada é baixa, a serrapilheira se torna ainda 

mais importante para o solo (GAMA, et al., 2016).  

  Essas características do ambiente estão relacionadas com a alteração na 

estrutura ao redor, por exemplo, a interferências do efeito de borda, que recebe uma 

elevada contribuição da iluminação solar, que implicou no aumento da temperatura 

ambiente, na baixa quantidade de água disponível na superfície do solo e na 

atmosfera, ou seja, a umidade. Desta forma favoreceu a ocorrência de alguns tipos 

de exemplares de vegetais, geralmente espécies pioneiras, de início de sucessão 

ecológica. Tudo isso comparando com o interior das matas. (GAMA, et al., 2016). 
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                             Figura 15. Comparação da biomassa dentro e fora das matas 
                                               Fazenda Lageadinho LTDA. 

 

  Em relação a flora, dentro da mata foram encontradas cerca de 25% de 

briófitas, 18,7% de pteridófitas, nenhuma gimnosperma, e 25% de angiospermas, 

sendo os indivíduos adultos em sua maior quantidade, cerca de 66,7%. Não tinha 

presença de arbustos, nem lianas, mas foram encontradas cerca de 6,3% de 

herbáceas e 25% de liquens. Fora mata foram encontradas cerca de 11% de briófitas, 

11% de pteridófitas, nenhuma gimnosperma, e 22% de angiospermas, sendo os 

indivíduos jovens em sua maior quantidade, cerca de 66,7%.  Não haviam arbustos, 

nem herbáceas, mas havia presença de lianas, cerca de 44% e 11% de liquens (Figura 

16). 

   Figura 16. Comparação dos grupos de vegetais encontrados em cada parcela das matas 
                      da Fazenda Lageadinho LTDA. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Dentro da Mata Fora da Mata

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Dentro da Mata Fora da Mata



12 
 

Figura 17. Grupos de vegetais encontrados no fragmento florestal da Fazenda Matas do 
                      Lageadinho. 
     
 

     

   

   



13 
 

      

 

Foi possível perceber a diferença dos grupos de vegetais em cada parcela. As 

briófitas predominam na área dentro da mata, onde é mais úmido e é mais sombreado 

devido ao dossel (união dos estratos superiores das florestas). Esse filo é bem basal 

e depende da água para completar o ciclo de vida (LOPES, et al., 2016). O mesmo 

ocorre para as pteridófitas que apesar de serem mais evoluídas ainda dependem da 

água para a fecundação. Já as gimnospermas estavam ausentes nas duas parcelas 

devido a mata ser estacional semidecidual, geralmente essas plantas preferem 

ambientes de clima frio ou temperado como florestas ombrófilas mistas (APRILE, 

2011). As angiospermas por sua vez marcam presença em todos os ambientes pela 

sua evolução em ralação aos outros filos, o que garantiu seu sucesso quantitativo 

(APRILE, 2011). 

 Mas ainda assim estão em maior quantidade dentro da mata, pois o processo 

de sucessão está no estágio final, clímax.  
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Quanto aos líquens, associação de algas e fungos, apesar de adaptarem a 

diferentes tipos de ambientes, sua presença é maior em ambientes úmidos devido a 

relação mutualística que faz (SPIELMANN, 2006), por isso foi encontrada com mais 

frequência na área dentro da mata. Quanto ao tipo de angiospermas presente nos 

locais, foi bem clara a diferença destacada pelas lianas, que estava presente em 

abundância na borda pelo fato de crescerem em direção à luz abundante disponível 

(JORDÃO, 2009), e marcando ausência dentro da mata. 

 Foram encontradas algumas herbáceas dentro da mata e nenhum arbusto em 

nenhuma das parcelas. Na borda apesar de formar dossel, os estratos têm alturas 

diferentes, entrando bastante luz, já dentro da mata os estratos são mais fechados e 

possuem o mesmo nível, entrando pouca luz. A existência de ambientes diferentes e 

resultado dos regimes de luz diferentes está diretamente relacionado a espécies que 

possuem necessidades diferentes para viver. Essa diferença é representada pelas 

categorias sucessionais compostas pelas espécies pioneiras, espécies secundárias 

iniciais e as espécies clímax. Essas espécies se desenvolvem em ambientes bem 

característicos: níveis mais elevados de luz como as clareiras, representada pela área 

fora do fragmento; níveis intermediários de luz, geralmente transição entre clareira e 

bosque, representada pela borda do fragmento; e regiões com sombras devida ao 

grande número de árvores formando o dossel, representada dentro do fragmento 

estudado, respectivamente (GANDOLFI, 2000). Conforme observado, a variável luz 

contribui para vários outros fatores, também importantes, como a temperatura, 

umidade do ar e do solo. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo mostrou o quão rico e diversificado é o ambiente. Verificou-

se que o nicho dos seres vivos presentes, que cada um tem seu espaço, seu modo 

de viver e sobreviver. Como a vegetação, a presença dos organismos são em parte, 

determinados por características abióticas do ambiente, os quais atuam sobre as 

necessidades e também pelas interações entre os indivíduos.  
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