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Ácaros oribatídeos são um grupo de animais relacionados às aranhas, 
escorpiões e carrapatos. No entanto, normalmente eles são menores (a maioria 
menor do que 0.5 cm) e equipados com mecanismos de defesa para protegê-
los de predadores. Geralmente os ácaros oribatídeos habitam solos onde eles 
se alimentam de fungos, bactérias e partículas de solo, o que os tornam 
importantes no processo de decomposição de matéria orgânica. Oribatídeos 
também podem ser encontrados em ambientes aquáticos e no topo de árvores. 
Eles estão presentes no mundo todo, ocorrendo de florestas a desertos, nas 
margens de lagos e em oceanos. Oribatídeos são frequentemente o grupo de 
mesofauna mais encontrado em solos, com populações em florestas chegando 
a ter até 500.000 indivíduos por metro quadrado. A diversidade de oribatídeos 
varia dependendo da vegetação, clima, e propriedades do solo como umidade, 
pH, concentração de nutrientes e concentração de metais pesados.  
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Figura 1 

QUEM SÃO OS ÁCAROS ORIBATÍDEOS?  

Ácaros oribatídeos (termo técnico: subordem Oribatida) são animais 
relacionados às aranhas, escorpiões e carrapatos por também terem oito 
pernas (Figuras 1 e 2). Enquanto muitas pessoas têm medo de aranhas, 
escorpiões e carrapatos, ácaros oribatídeos não apresentam riscos à saúde 
humana. Na verdade, eles são benéficos uma vez que eles auxiliam na formação 
do solo e na ciclagem de nutrientes. Oribatídeos também são conhecidos como 
ácaros-besouros ou ácaros-de-armadura porque eles geralmente têm o corpo 
resistente (duro, como os besouros), o que os protegem de serem comidos 
(Figura 1B e D). Eles também são chamados de ácaros-do-musgo porque eles 
são bastante abundantes nestas pequenas plantas que crescem na superfície 
do solo. 

QUAL É A APARÊNCIA DOS ÁCAROS ORIBATÍDEOS? 

Muitos adultos de oribatídeos são marrons, mas a cor deles pode variar de um 
tom claro, quase branco, passando por tons amarelados, avermelhados, até 
tons bem escuros, quase preto (Figuras 1A e 2D). Na maioria das espécies 
machos e fêmeas se parecem bastante, mas os oribatídeos juvenis raramente 
se parecem com os adultos (Figura 1E–H). As fêmeas botam ovos, e quando 
esses ovos chocam, os oribatídeos jovens (larvas) passam por mais três estádios 
de crescimento antes de se tornarem adultos. Em cada estádio, os oribatídeos 
sofrem muda e trocam de exoesqueleto uma vez que o corpo deles cresce. 
Algumas espécies de oribatídeos carregam seu exoesqueleto antigo nas costas 
como uma forma de camuflagem para proteção contra os seus predadores, que 
são outros ácaros. Porém, alguns ácaros predadores conseguem se alimentar 
de algumas espécies de oribatídeos que são menos protegidas. Ácaros 
oribatídeos geralmente têm corpos ovais, mas alguns são mais arredondados e 
ficam parecidos com uma bola quando eles escondem as pernas (Figura 1B). Os 
oribatídeos têm a cabeça unida ao restante do corpo, e oito pernas ligadas à 
região média do corpo. Muitas espécies têm pequenos furos nas axilas que os 

Figura 1 

Exemplos de ácaros 
oribatídeos, com seus 
nomes científicos.  
(A) Suctobelbella sp.;  
(B) Hoplophorella sp.; 
(C) pêlos de defesa 
Palaeacarus sp.;  
(D) corpo duro e 
resistente de 
Diapterobates notatus 
com uma seta 
apontando para as 
estruturas que auxiliam 
na alimentação;  
(E) juvenil de 
Lepidozetes sp.;  
(F) adulto de 
Lepidozetes sp. (note 
que juvenis não se 
parecem com os 
adultos); (G) juvenil de 
Tyrphonothrus sp.; e  
(H) adulto de 
Tyrphonothrus sp. (note 
que juvenis se parecem 
com os adultos). 

EXOSQUELETO 

Esqueleto externo que 
suporta e protege o 
corpo de alguns animais, 
como os ácaros 
oribatídeos. 
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permitem respirar, uma vez que eles não têm nariz como nós humanos, por 
exemplo. No entanto, as pernas dos oribatídeos têm pêlos que auxiliam no tato, 
paladar e olfato (Figura 1C e D, e 2C). Na ponta das pernas existem unhas, assim 
como nós humanos temos unhas nas pontas dos dedos (Figura 1D). A maioria 
dos oribatídeos não apresentam olhos verdadeiros, mas alguns podem ter uma 
estrutura que os ajuda na percepção de luz chamada lentículo, visto na Figura 
2B. Eles também não têm dentes de verdade, mas possuem estruturas que se 
parecem com dentes e ajudam na alimentação (Figura 1D).  

 
Figura 2 

Ácaros oribatídeos são organismos muito pequenos. A maioria é menor do que 
1 mm (maioria entre 0.3 mm e 0.7 mm), o que equivale ao diâmetro de dois 
cabelos humanos lado-a-lado, mas alguns oribatídeos são tão grandes quanto 
a ponta de uma caneta. Por serem tão pequenos, é preciso observá-los com 
uma lupa ou um microscópio. Apesar de serem pequenos e parecerem frágeis, 
oribatídeos habitam a Terra por muitos milhões de anos, antes mesmo até do 
que os dinossauros [1]! 

Por serem pequenos, oribatídeos exploram o solo com suas oito pernas e se 
movimentam somente alguns metros durante toda a sua vida. No entanto, eles 
utilizam de outras estratégias para irem a lugares mais longes. Por exemplo, 
oribatídeos pegam carona em outros animais como aves, sapos e mamíferos e 
assim acabam sendo carregados para bem longe. Como os oribatídeos são 
muito leves, eles podem ser carregados pelo vento e assim viajam para longe 
também! Legal, né? 

MECANISMOS DE DEFESA 

Ácaros oribatídeos podem viver por um ano ou mais (algumas espécies vivem 
por até cinco anos) em seu habitat natural. Oribatídeos demoram muito tempo 
para se tornarem adultos e assim têm poucos filhotes ao longo da vida, e por 
isso devem se proteger de predadores. Para se proteger, eles desenvolveram 
diferentes mecanismos de defesa, que incluem: pêlos que se levantam igual aos 
de um gato assustado (Figura 1C), armadura que cobre o corpo igual a um 
tanque de guerra (Figura 1D e 2A), corpos que conseguem ser dobrados em 
uma bola igual acontece com tatu-bola (Figura 1B), ou camuflagem feita com 

Figura 2 

Diversidade de ácaros 
oribatídeos, com seus 
nomes científicos.  
(A) Melanozetes 
crossleyi; (B) Hydrozetes 
sp. com uma seta 
apontando para o 
lentículo, estrutura que 
permite perceber a luz; 
(C) Collohmannia 
johnstoni;  
(D) Cersella sp.;  
(E) Nehypochthonius 
porosus sp.; e (F) juvenil 
de Eupterotegeaus. 

LENTÍCULO 

A estrutura que permite 
os ácaros oribatídeos 
perceber luz uma vez 
que eles não possuem 
olhos. 
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solo, exoesqueletos ou detrito. Muitas espécies ainda possuem glândulas de 
defesa que liberam substâncias químicas quando os oribatídeos são atacados 
por predadores. 

 
Figura 3 

POR QUE OS ORIBATÍDEOS SÃO IMPORTANTES? 

A dieta típica dos oribatídeos consiste em diferentes tipos de fungos e 
bactérias. Este hábito alimentar é importante para os serviços de ecossistema 
como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes. Os oribatídeos mastigam as 
folhas mortas reduzindo o seu tamanho e facilitando o processo de 
decomposição feito pelos fungos e bactérias. Assim, quando os oribatídeos se 
alimentam dos fungos e bactérias, os nutrientes retornam ao solo através das 
fezes. Oribatídeos são considerados uma parte essencial da rede trófica dos 
solos e também ajudam indiretamente no processo de decomposição e na 
formação de solo.  

ONDE MORAM OS ORIBATÍDEOS?  

Ácaros oribatídeos são encontrados no mundo todo, de florestas a desertos, 
até na orla de lagos e oceanos (Figura 3). A maior parte deles habita solos, onde 
eles geralmente são os organismos mais abundantes e diversos da chamada 
mesofauna [2]. Porém, oribatídeos também habitam outros ambientes como 
casca e tronco de árvores, musgos e na superfície de folhas de plantas.  Estes 
ácaros são também encontrados no topo das árvores mais altas, e em alguns 
ambientes aquáticos. Eles estão em quase todos os lugares!  

Apesar de existirem mais de 10.000 espécies conhecidas de oribatídeos, 
existem razões suficientes para se acreditar que existem muito mais espécies 
que ainda não foram descobertas. O número de espécies que podem ser 
encontradas nos ambientes depende de muitos fatores incluindo o tipo de 
plantas que existe no habitat, o clima, o nível de umidade do solo, o pH do solo, 
a concentração de nutrientes e os níveis de poluição. Diferentes espécies de 

Figura 3 

Ácaros oribatídeos são 
encontrados em muitos 
ambientes. (A) floresta 
(Schwangau, Germany); 
(B) pântano (Hingham, 
Massachusetts, U.S.);  
(C) deserto (Arizona, 
U.S.); (D) topo de 
árvores (Vancouver 
Island, Canada);  
(E) praias (Nova 
Almeida, Espírito Santo, 
Brazil); e (F) beira de 
lago (Ásólfsskáli, 
Iceland). 

CICLAGEM DE 
NUTRIENTES 

O movimento dos 
nutrientes entre os 
seres vivos e a Terra, 
incluindo a atmosfera, 
os rios e os solos. Ácaros 
oribatídeos ajudam 
neste processo em 
solos. 

DECOMPOSIÇÃO 

Degradação de plantas e 
animais mortos que é 
primariamente feita por 
fungos e bactérias, e 
facilitada por ácaros 
oribatídeos e outros 
animais de solo. 

MESOFAUNA 

Este termo refere aos 
animais de tamanho 
médio em solo – de 
0.1mm a 2mm. 
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oribatídeos apresentam preferência por diferentes condições do ambiente; por 
exemplo, algumas espécies preferem solos com muitos nutrientes, enquanto 
outras preferem solos com baixos níveis de nutrientes. Dependendo do 
ambiente, oribatídeos podem somar 500 mil indivíduos por metro quadrado 
em solos de florestas! Este número equivale a mais ou menos 4 mil oribatídeos 
em uma mão de solo!  

COMO ENCONTRAR OS ÁCAROS ORIBATÍDEOS? 

Se você quer observar ácaros oribatídeos e outros organismos de solo, você vai 
precisar de um extrator para auxiliar na separação deles do solo em que eles 
habitam. Você também vai precisar de um microscópio ou uma lupa. Logo 
abaixo, nós descrevemos os materiais e o passo a passo para a construção de 
um extrator caseiro. Você vai precisar da ajuda de um adulto, mas é uma tarefa 
fácil. Uma vez que você separar os organismos do solo, use a lupa para ver 
como eles são bem diversos. Se você tiver acesso a um microscópio, melhor 
ainda! 

Vá a um jardim, praça ou parque público. Oribatídeos também vivem em solos 
urbanos. Você vai precisar coletar de duas a três mãos de solo, folhiço ou 
musgos (cave no máximo 10 cm) para o seu extrator. Você também vai precisar 
ser paciente; é bem provável que os oribatídeos demorem no mínimo três dias 
para sair do solo. Ponto, agora é hora de construir o extrator! 

Por último, se você gostar de solos e dos organismos que ali habitam, o capítulo 
7 do Atlas de Biodiversidade Global tem muitas outras atividades (em inglês)  
[3]. Links para livros, jogos, vídeos e muito mais estão disponíveis lá! Divirtam-
se! 

Box 1 | Construindo um extrator de ácaros oribatídeos 

Materiais: 

1. Duas folhas de cartolina (100 x 60 cm) 
2. 2 m de papel contact 
3. Peneira (aproximadamente 24 cm de diâmetro) 
4. Rolo de papel toalha - 10 cm 
5. Pote de plástico 
6. Luminária com uma lâmpada  

incandescente (a lâmpada precisa  
esquentar) 

7. Fita adesiva 
8. Tesoura 
9. Lápis 
10. Grampeador 
11. Régua 

      
(Continuação) 

 

 

EXTRATOR 

Ferramenta utilizada 
para separar ácaros 
oribatídeos e outros 
animais do solo em que 
eles vivem. A lâmpada 
no topo do extrator 
aquece o solo e força os 
animais a se moverem. 
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Box 1 | Continuação 

Modo de fazer: 

A. Desenhe um semi-círculo com raio  
de 25cm em uma cartolina.  
Recorte com uma tesoura (A).  
Cubra ambos os lados com papel  
contact, e faça um pequeno semi- 
círculo no meio do semi-círculo  
grande. 

B. Dobre no formato de um funil e  
use o grampeador para manter o  
funil montado (B). O funil deve  
ter uma abertura na parte de  
baixo, que é por onde os  
oribatídeos e outros animais irão  
passar. 

C. Encaixe o rolo de papel toalha na  
parte de baixo do funil usando a  
fita adesiva (C). 

D. Cubra a outra cartolina com papel  
contact (D). Use esta cartolina  
para criar um cilindro de 25 cm  
de comprimento. Use o grampeador para fechar o cilindro, que deverá ser 
encaixado na parte de cima do funil no passo F. 

E. Coloque a peneira na parte de cima do funil (E). 
F. Use a fita adesiva para colar o cilindro a funil (com a peneira entre os dois) 

(F). 
G. Coloque a amostra de solo na peneira através da abertura do cilindro.  
H. Coloque o pote plástico na base do funil.  
I. Coloque a luminária no topo do cilindro e ligue a luz. O calor irá fazer com 

que os oribatídeos saiam do solo e se movam para o pote plástico (G). 
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YOUNG REVIEWERS 

ISABEL, AGE: 10 
Hi, I am Isabel and I am from Portugal. I am 10 and I like reading, writing, and 
music. I have three cats and I like to learn about history. I have no idea of what 
I want to be when I grow up. I really like vegetables (and fruit). 

MARGARIDA, AGE: 12 
My name is Margarida, I am 12 years old and I like reading, climbing, and 
writing. I love science, especially anything about black holes and I have 
absolutely no idea what I want to do when I grow up. I also really like biology. 
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