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RESUMO

Para avaliar os efeitos da fragmentação das sub-comunidades de

Scarabaeinae a médio prazo, foi comparada a riqueza, composição e diversidade de

assembléias de Scarabaeinae presentes em áreas desmatadas (pastagem e

capoeiras), fragmentos de aproximadamente um hectare, dez hectares e floresta

contínua, nas áreas do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais

INPA/SI; os resultados obtidos foram comparados com o obtido num registro

anterior, 14 anos atrás (1986). A comparação foi realizada nos mesmos pontos de

coleta e seguindo, de maneira geral, a metodologia proposta pelo autor que realizou

o primeiro registro.

Foram dispostas seis armadilhas pitfall, nas citadas áreas (quatro tratamentos

e três réplicas) e sendo repetido o programa de amostragem em três ocasiões. Cada

replica foi amostrada por quatro dias consecutivos. As armadilhas foram iscadas

com excremento humano e carne bovina em decomposição, dispostas

paralelamente a ao longo de transectos em cada uma das áreas e separadas uma

de outra por 17 m. Foi utilizado Hidrato de Cloro como liquido fixador. As armadilhas

foram recolhidas cada 24 horas e a troca de isca foi realizada cada 48 horas.

Não foram encontradas diferenças na riqueza e abundância de Scarabaeinae

na comparação dos tratamentos. Esses resultados diferiram do encontrado por Bert
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Klein, que reportou maior riqueza e abundância na floresta contínua comparada com

áreas desmatadas e fragmentos de um e dez hectares. Nos fragmentos isolados de

aproximadamente 1 ha e 10 ha, foram encontradas diferenças na distribuição das

espécies, quando comparadas com a floresta contínua ou com fragmentos

conectados a ela, pelo crescimento avançado da vegetação secundária. Registrou-

se uma alta recuperação e recolonização da fauna de Scarabaeinae em áreas de

crescimento secundário que substituíram pastagens para criação de gado em 1986,

época em que foi efetuado o primeiro registro. Nessa ocasião foi registrada uma

fauna depauperada com grandes extinções locais. Houve diferença quanto ao tipo

de uso da terra, onde áreas recolonizadas por vegetação com predomínio de

Cecropia spp. tinham uma fauna mais similar com a floresta contínua. Quando

crescimento secundário foi predominado por Vismia spp. a similaridade foi menor

nesta mesma comparação.

Finalmente, sistemas altamente modificados podem favorecer a invasão de

espécies exóticas. Digitonthophagus gazella, espécie africana típica de pastagens é

registrada em fragmentos e floresta contínua do Amazonas, evidenciando a

susceptibilidade destes sistemas à fragmentação.
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ABSTRACT

Richness, composition and diversity of populations of Scarabaeinae were

quantified to measure the effects of fragmentation on a Scarabaeinae sub-

communities found In deforested areas (clear cut and secondary growth), fragmente

of forest of approximately one ha, ten ha and continuous forest. AH these areas are

located within the sites of the Biological Dynamics Forest Fragmente Project INPA/SI.

The obtained resulte were resembled with a previous record on 1986, 14 years ago,

using equivalent sampling sites and general methodology.

Eâch of the four treatments had three replicates, and within each six pitfall

traps were located. During the dry season, in a three month basis, the pitfall traps

were singly sampled for four consecutive days. The traps were baited with human

excrement and rotten beef-meat. The traps, separated by 17 m, were located in a

102 m transects parallel to the main trail by 10 m. Traps containing Chioral Hydrate

as a preservativa were collected every 24 hours and their baits were changed every

48 hours.

The comparison of Scarabaeinae richness and abundance between

treatments were not significant. These resuits differ from the ones reported by Bert

Klein. who found a higher richness and abundance in continuous forest comparing

with deforested areas and the approximately one ha and ten ha forest fragments.



Vlll

Isolated forest fragments of approximately one ha and ten ha showed differences on

the distribution of the species when compared with continuous forest or with

connected fragments to continuous forest. Moreover, clear cut areas used for

cattling, reported as poor In fauna during the first record In 1986 and currentiy In

secondary growth stage, showed a high recovery of the Soarabaeinae fauna locally

extinct. However, the recovery process depended on the vegetation structure, age

and previous land use. AIso, highly transformed systems allow easily the invasion of

exotic species.
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1. INTRODUÇÃO

A floresta amazônica está entre os ecossistemas mais ameaçados do mundo.

(Uhl et al., 1990; Wilson, 1992; Fearnside, 1996; Fearnside & Barbosa, 1998). A

fragmentação, vista como umas das principais conseqüências da alteração, pode ser

entendida como o rompimento da continuidade do habitat (Lord & Norton, 1990),

indispensável para a sobrevivência ou funcionamento dos sistemas naturais. Devido,

em parte, à diminuição da cobertura vegetal ocasionada pela fragmentação

(Laurance et al., 1998) se produz um aumento na radiação solar, exposição ao vento

e dessecação (Lovejoy et ai., 1986; Saunders et ai., 1991; Kapos et ai., 1997). Os

fragmentos perdem riqueza de espécies, modificando a composição das

comunidades presentes neles (Klein, 1989; Stouffer & Bierregaard, 1995; Bender et

ai., 1998; Chiarello, 1999). Após o distúrbio, existe um aumento nas taxas de

capturas individuais, seguido de um decrésimo e extirpação final das populações,

ocasionado, entre outras, pela redução da área efetiva (Lovejoy et ai., 1986;

Sauders et aí., 1991; Stratford & Stouffer, 1999). Porém, essas mudanças estão

associadas ao tempo de isolamento dos fragmentos e à matriz que os rodeia

(Lovejoy, 1985; Hill et aí., 1996; Saunders et ai., 1991; Borges, 1995; Bierregaard &

Stouffer, 1997; Gascon et aí., 1999). Hagan et al. (1996) concluem que a

fragmentação da floresta em seus estágios iniciais pode afetar as populações de

maneira diferente que os estágios sucessionais mais avançados, quando a

geometria da paisagem alcança uma configuração mais estável.
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Apesar de se conhecer, de maneira gerai, os efeitos teóricos e reais da

fragmentação nas florestas tropicais, ainda é pouca a informação sobre os efeitos

que esta produz nos animais que permanecem nos fragmentos (Power, 1996).

Devido a esta relativa ausência de conhecimento, diversos grupos taxonômicos de

organismos têm sido propostos como ferramentas para o entendimento dos efeitos

da fragmentação (Brown, 1991; Escobar, 1994; Amat et ai, 1996). Os Scarabaeinae

podem ser considerados para este tipo de estudos (Halffter & Favila, 1993; Favila &

Halffter, 1997; 1999). Eles formam uma comunidade definida, tanto no sentido

taxonômico como funcional (Hanski, 1983; Hanski & Cambefort, 1991), são

relativamente fáceis de coletar e parecem ser muito afetados pelas atividades

antropogênicas (Halffter & Favila,1993; Favila & Halffter,1997; 1999).

No ano de 1986, Bert Klein da Universidade da Flórida, e participante do

Projeto Dinâmica Bológica de Fragmentos Florestais PDBFF - Smithsonian

Institution/Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia estudou a riqueza,

composição e abundância de espécies de Scarabaeinae em fragmentos de

diferentes tamanhos (de aproximadamente um hectare e dez hectares), mata

contínua e áreas desmatadas, verificando que a riqueza e abundância destes

besouros decresceu com o tamanho dos fragmentos. Da mesma forma, eram

menores os índices de riqueza e abundância verificados para as áreas desmatadas

(pastagens - capoeira). A composição de espécies variou, encontrando-se uma

maior quantidade de indivíduos das espécies tolerantes. Algumas espécies próprias

de clareiras invadiram as áreas florestais com um notável aumento na quantidade de

espécies raras (poucas capturas). Ele também observou que as comunidades, em

geral, apresentavam um elevado espaçamento entre si e pouca capacidade de



dispersão, sugerindo que era provável que muitas extinções aconteceram e que a

riqueza de espécies diminuiria com o tempo (Klein, 1989).

O presente trabalho comparou os dados sobre riqueza, composição e

distribuição horizontal de Scarabaeinae em fragmentos de aproximadamente um

hectare, dez hectares, áreas desmatadas (pastagem - capoeira) e mata contínua,

dentro do PDBFF com os dados obtidos por Klein (1989). O objetivo principal deste

trabalho foi a avaliação das mudanças apresentadas pelos Scarabaeinae nas

mesmas áreas de coleta, 14 anos após o primeiro censo.



2. REVISÃO DA LITERATURA RELEVANTE

2.1 ESTUDOS DOS EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO SOBRE OS

INVERTEBRADOS NOS TRÓPICOS

A maioria dos estudos sobre os efeitos da fragmentação têm sido feitos em

comunidades de vertebrados em zonas temperadas (Yahner, 1988; Vickery et ai,

1994; Hagan et a/., 1996; Hill et ai, 1996). No entanto, o estudo de artrópodes

neotropicais em fragmentos florestais tem se intensificado nas últimas décadas.

Fowler & Venticinque (1997), na Mata Atlântica Brasileira, observaram uma drástica

redução na riqueza de espécies de formigas com desmatamento e homogeneização

da paisagem e um aumento de espécies de formigas e aranhas generalistas e

típicas da borda. Eggleton et ai (1995), no sudeste de Camarões, estudando áreas

com diferentes graus de distúrbio, demostraram que houve uma mudança dramática

nas sub-comunidades de cupins e nos seus grupos funcionais; dominância de

espécies que se alimentavam do solo em áreas não impactadas e sua ausência total

em clareiras. Neste estudo também verificaram um aumento das espécies que se

alimentavam de madeira.

Pesquisas que relacionam diretamente aos efeitos de fragmentação sobre

comunidades de Scarabaeinae neotropicais são relativamente escassas. Entre as

conhecidas temos: Amat et ai (1996), estudando três fragmentos florestais

altoandinos colombianos, com tamanhos diferentes, encontraram menor quantidade

de espécies na borda e pastagem que no interior da floresta; Escobar (1997) e
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Escobar & Chacón de Ulloa (2000), trabalhando em remanescentes florestais secos

e montanhosos, na Colômbia, encontraram mudanças na estrutura das guildas, um

aumento de espécies endocoprídeas na borda e pastagem. Do mesmo modo foi

observada a incapacidade de algumas espécies próprias de floresta de penetrar nas

zonas abertas. Halffter et ai (1992), em vários ecossistemas mexicanos,

encontraram mudanças na distribuição das comunidades, apresentando-se menor

eqüitabilidade na pastagem quando comparada com áreas intactas.

Estudos dirigidos para avaliar os efeitos da fragmentação, a médio e longo

prazo, são ainda mais escassos devido, em parte, à dificuldade de manter as

metodologias apropriadas (Lobo, 2001). Dentro desta linha de pesquisa, Kattan et ai

(1994) e Rengifo (1999), em florestas andinas colombianas, num inventário 80 anos

após o primeiro censo, a partir de registros históricos e comparações com a floresta

original, verificaram que em fragmentos isolados por 50-90 anos, 30 a 31% da

avifauna da floresta original tinha desaparecido. As espécies com distribuições

geográficas restritas, raras localmente, foram susceptíveis à extinção. Howden &

Scholtz (1986) avaliando as diferenças numa comunidade de Scarabaeidae no

Texas, num período de dez anos entre coletas, observaram o desaparecimento de

algumas espécies; e Lobo & Morón (1993), nas florestas mexicanas, com sete anos

entre coletas, observaram aumento considerável de algumas espécies que foram

favorecidas pelas mudanças na vegetação. Halffter et ai (1992), em 30 anos de

estudos contínuos, nas florestas úmidas tropicais do México, sugerem, na análise

dos guildas de Scarabaeinae, que o desmatamento afeta de forma radical as

espécies que vivem dentro da floresta, enquanto as espécies que vivem na borda

apresentam mais possibilidades de adaptação. Caso exista um mosaico de



vegetação, e tenha transcurrído um longo período de tempo é possível que exista

uma ligeira recuperação das espécies mais tolerantes da floresta, sendo que o

conjunto difere profundamente da composição original de espécies.

Em 1979, a Fundação Mundial para a Vida Silvestre (WWF) e o INPA deram

início ao Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), numa área

de floresta amazônica, 80 km ao norte de Manaus. O convênio entre Smithsonian

Institution (instituição que atualmente administra o projeto) e o INPA tem o propósito

de pesquisar os efeitos da fragmentação da floresta amazônica sobre a flora, fauna

e solo. Projeto este que oferece a possibilidade de estudos de longo prazo, tendo

controle relativo e conhecimento sobre a idade e o histórico de cada local.

Trabalhos efetuados nesta área (reservas isoladas de aproximadamente 1 ha,

10 ha, 100 ha e 1000 ha), mostraram mudanças na composição das comunidades

de animais e plantas produzidas pelos efeitos da fragmentação (Lovejoy et a/., 1986;

Bierregaard & Dale, 1996; Laurance ef a/., 1998). Mais especificamente com insetos,

Lovejoy (1985), Lovejoy et al. (1986) e Brown (1991) observaram que as espécies

de borboletas próprias da borda (heliófilas) aumentaram consideravelmente sua

abundância, invadindo o sub-bosque e alterando as comunidades próprias do

interior dos fragmentos. Powell & Powell (1987) encontraram uma menor abundância

e riqueza de espécies de abelhas euglossines em fragmentos pequenos do que nos

grandes. Resultados opostos foram observados por Oliveira (2001) que encontrou

uma alta riqueza de abelhas Meliponini em áreas deflorestadas quando comparadas

com os fragmentos. Didham (1996) observou que entre os invertebrados associados

à liteira, 15 das 32 espécies mais abundantes, foram fortemente afetadas pela



fragmentação, a composição de espécies e as taxas de decomposição mudaram

significativamente com o decréscimo na distância da borda e a diminuição da área

do fragmento. Martins (2001) observou mudanças na composição das guiidas de

moscas das frutas (Drosophiiidae) nos fragmentos e áreas desmatadas quando

comparadas com a floresta contínua. Modificações ao nível de relações tróficas e

aumento da biomassa nas bordas também foram observadas por Fowier et ai

(1993), Didham (1997) e Didham etal. (1996,1998a). Fowier & Venticinque (1997) e

Vasconcelos (1999) observaram um aumento na densidade de espécies de formigas

saúvas nativas próprias da borda e a ausência de mais da metade das espécies de

floresta na pastagem. Especificamente com besouros coprófagos, Andresen (1999;

2002b) encontrou menor quantidade de espécies em fragmentos de

aproximadamente um hectare quando comparada com a mata contínua, e maior

quantidade de espécies e indivíduos em fragmentos de aproximadamente dez

hectares. A autora observou que as taxas de enterramento de sementes por parte

de Scarabaeinae eram menores nos fragmentos pequenos.

2.2 CARACTERÍSTICAS TAXONÔMICAS E BIOLÓGICAS DE SCARABAEINAE

Este táxon está classificado dentro da Subordem Polyphaga, Série

Scarabaeiformia e Família Scarabaeidae (Halffter, 1991), e se distingue de outros

grupo: a) pela forma das antenas, cujos últimos segmentos (três a sete) se

modificaram formando lameias; b) pelos estigmas respiratórios dos três últimos

segmentos abdominais os quais não são visíveis em repouso ficando ocultos

embaixo dos elitros (condição Laparosticti); c) pela placa pigidial geralmente

descoberta, labro e mandíbulas embaixo do clípeo que se apresenta amplo; d) pelo



menos as patas anteriores estão engrossadas e adaptadas para cavar, cada tíbia

posterior apresenta um espinho grande no seu ápice e as unhas, quando existem,

são sempre bem desenvolvidas; e) possuem elevado dimorfismo sexual; f) a forma

do corpo é, na maioria das vezes, globulosa e convexa com colorações metálicas

(Morón, 1984) (Figura 1).

A característica biológica mais importante deste grupo é a utilização de

excremento e, em alguns casos, carniça de vertebrados, e invertebrados, como

alimento nos processos reprodutivos e de nidificação (Halffter & Matthews, 1966;

Halffter & Edmonds, 1982; Hanskl & Cambefort, 1991).

Dentro deste grupo de insetos, existem três linhas comportamentais básicas ou

grupos funcionais: 1) os paracoprídeos ou tuneleiros; que moldam pequenas massas

de excremento ou carniça onde colocam seus ovos, sendo armazenados em túneis

cavados embaixo do próprio excremento (Figuras 1a-1l); 2) os endocoprídeos ou

residentes, que se alimentam e reproduzem no excremento (Figuras Im-lo); 3) os

telecoprídeos ou roladores, que moldam e rolam uma porção de excremento ou

carniça em forma de bola, que irá servir como alimento ou lugar para pôr os ovos,

(Figuras 1q-1r) (Halffter & Edmonds, 1986).



Figura 1. Espécies de Scarabaeinae capturadas nas áreas do PDBFF. a) Canthidium sp. [GRUPO
lentum], b) Canthidium miscellum (Harold, 1883), c) Canthidium auríchalceum Borre, 1886, d) Uroxys
besti Ratcliffe, 1980, e) Onthenis carnifrons Luederwaldt, 1930, f) Dichotomius lucasi, (Harold, 1869),
g) Dichotomius sp. [GRUPO meizen], hj Ateuchus oonnexus (Harold, 1868), í) Ateuchus sp. 4.
(contínua na pagina seguinte).
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Em geral, os fatores climáticos que afetam a sua distribuição espacial e

temporal têm relação com a temperatura e a precipitação. A maioria das espécies

está restrita a lugares onde a precipitação e a temperatura média anual excedem

250 mm e os 15°C, respetivamente. A escolha do habitat pode dever-se a certas

limitações, além das já mencionadas, como a cobertura vegetal, o tipo de solo ou

substrato que permita a nidificação, e presença e tipo de excremento (proveniente

de animais herbívoros, carnívoros ou omnívoros). São também afetados pelas

variações microclimáticas dentro do habitat como vento, radiação e umidade

(Halffter, 1991). Todas estas características em conjunto fazem este grupo ainda

mais sensível às perturbações do habitat, considerando este grupo taxonômico

como ideal para avaliar os efeitos da perturbação humana (Halffter & Favila, 1993;

Favila & Halffter, 1997; 1999).
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

- Comparar, na estação seca, os dados sobre composição, diversidade e distribuição

horizontal das sub-comunidades de Scarabaeinae presentes nos fragmentos

florestais do PDBFF com o primeiro registro, feito por Kíein (1989), há 14 anos.

3.1.1 Objetivos Especíricos

- Observar e avaliar, na estação seca, as mudanças (em médio prazo) na

composição, abundância, diversidade e distribuição horizontal das sub-comunidades

de Scarabaeinae presentes em fragmentos de aproximadamente um hectare, dez

hectares, áreas desmatadas (pastagem - crescimento secundário) e mata contínua

na Fazenda Dimona e Esteio (reservas Colosso e Cidade Powell), no PDBFF, com o

primeiro registro realizado por Klein (1989), há 14 anos.

- Determinar graus de similaridade faunística de Scarabaeinae entre fragmentos de

aproximadamente um hectare, dez hectares, áreas desmatadas (pastagem -

crescimento secundário) e floresta contínua no PDBFF.

- Determinar, do ponto de vista das espécies de Scarabaeinae, se fragmentos de

aproximadamente um hectare e dez hectares da reserva Cidade Powell (Fazenda
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Esteio, PDBFF) limitados por crescimento secundário, num estado sucessional

avançado, podem ser ainda consideradas como fragmentos (réplicas).

- Aceitar ou rejeitar a hipótese de Klein (1989) sobre a perda e diminuição da riqueza

em fragmentos pequenos (aproximadamente um hectare) dentro do PDBFF, a partir

do estudo efetuado pelo autor, há 14 anos.

- Fornecer dados sobre a dinâmica de populações de Scarabaeinae presentes em

fragmentos florestais nas reservas do PDBFF.
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4. HIPÓTESES NULAS

De acordo com as pesquisas realizadas por vários autores que relacionam os

fenômenos de fragmentação com mudanças na composição, riqueza, e/ou

distribuição, entre outras, nas comunidades, guildas, sub-comunidades e/ou

espécies, sujeitas a isolamento físico - ecológico (Lovejoy, 1985; Lovejoy et ai,

1986; Brown, 1991; Escobar, 1994; Didham, 1996; Lopera, 1996; Estrada et a/.,

1998) e temporal (Howden & Scholtz, 1986; Halffter et a/., 1992; Kattan et ai, 1994,

Kellman et ai, 1996; Rengifo, 1999; Lobo, 2001). pretende-se testar as seguintes

hipóteses nulas:

1) Não há diferença na riqueza de espécies nas sub-comunidades de Scarabaeinae

em fragmentos de aproximadamente um hectare e dez hectares, mata contínua e

áreas desmatadas, nas reservas do PDBFF, 14 anos após o primeiro censo

realizado por Klein (1989).

2) Não há diferença na abundância das sub-comunidades de Scarabaeinae nas
mesmas localidades, 14 anos após o primeiro censo realizado por Klein (1989).

3) Não há diferença nas taxas de captura e composição das espécies de
Scarabaeinae mais abundantes nas reservas do PDBFF, 14 anos após o primeiro

censo realizado por Klein (1989).
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4) Não há diferença no tamanho médio de Scarabaeinae nas reservas do PDBFF,

14 anos após o primeiro censo realizado por Klein (1989).

5) Não há diferença na distribuição horizontal, medida como curvas de dominância -

diversidade, nas sub-comunidades de Scarabaeinae presentes nas reservas do

PDBFF, 14 anos após o primeiro censo realizado por Klein (1989).

6) Não há diferença na diversidade e eqüitabilidade, medidas com os índices de

Shannon e Eqüitabilidade, nas reservas do PDBFF, 14 anos após o primeiro censo

realizado por Klein (1989).

7) Não há diferença nos graus de similaridade faunística, tendo em conta as 20

espécies mais comuns de Scarabaeinae para o registro de Klein (1989), medida com

Análise de Agrupamento, nas reservas do PDBFF, 14 anos após o primeiro censo

realizado por este autor.

8) Não há diferença nos graus de similaridade faunística de Scarabaeinae, medida

com o Método de Ordenamento "Detrended Correspondence Analysis", tendo em

conta as 20 espécies mais comuns para o registro de Klein (1989), nas reservas do

PDBFF, 14 anos após o primeiro censo realizado por este autor.

9) Não há diferença na riqueza, diversidade, distribuição das espécies de

Scarabaeinae presentes nos fragmentos de aproximadamente um e dez hectares na

reservas Cidade Powell, aparentemente menos isolados em relação aos outros

fragmentos de seu mesmo tamanho, na reservas Dimona e Colosso.
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5. METODOLOGIA

6.1 ÁREA DE ESTUDO

5.1.1 Localização

O estudo foi desenvolvido nas Fazendas Dimona e Esteio, inseridas nas

áreas do PDBFF, INPA/SI, localizadas a uma distância aproximada de 80 km ao

norte de Manaus - AM {2®24'26" - 2<'25'31" 8, 59<'43'40" - 59M5'50" W ) dentro dos

limites do Distrito Agropecuário da SUFRAMA (Figura 2). As reservas onde foram

efetuadas as coletas são listadas na tabela 1. Também, áreas adjacentes a estas

reservas dominadas, na sua maioria, por vegetação secundária e floresta contínua.

Tabela 1. Reservas do PDBFF, INPA-SI onde foram efetuadas as coletas

FAZENDA RESERVA TAMANHO APROX./ha CÓDIGO

1 2107

DIMONA Dimona 10

100

2206

2303

ESTEIO

Colosso

Cidade Powell

1

10

1

10

1104

1202

1112

1207

5.1.2 Geologia, relevo e drenagem

A área se encontra localizada dentro da Formação Alter do Chão (Grupo

Barreiras) do Cretáceo Superior, constituído de arenitos argilosos (textura compacta)
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e argilitos com grauvacas (textura dura e coloração avermelhada) (Ranzini, 1980). O

relevo é caracterizado por platôs baixos, localmente dissecados pela rede

hidrográfica e ligados por vertentes convexas (com altitudes que oscilam entre 50 e

125 m acima do nível do mar) e vales de fundo chato (Rankin de Merona et aí.,

1992; Chauvel, 1982). A drenagem é do tipo dendrítico pouco densa (Ranzini, 1980).

5.1.3 Solos

Bassini & Beacker (1990) determinaram que os solos presentes nas áreas do

PDBFF (reserva 1501) são tipo Latossolo Amarelo Álico Argiloso (Ultisol),

extensivamente representado nas bacias hidrográficas entre as estradas ZF2-ZF3

entre Manaus - Presidente Figueiredo, AM (Chauvel, 1982). Este solo se caracteriza

por uma alta porcentagem de areia, acentuado em áreas baixas, muito lixiviados e
pobres em nutrientes. No entanto, Fearnside & Leal Filho (2001), concluem que

dentro das mesmas reservas existe alta heterogeneidade na composição dos solos.

Tabela 2. Textura do solo em alguns dos fragmentos amostrados dentro do PDBFF, Manaus, AM,
Brasil (Fonte Rankin de Merona, 1992). Os números fora dos parêntesis significam a quantidade de
quadrantes amostrados por textura.

ÁREA (ha)

Valor

aproximado

1

10(com
igarapé)

10(sem
iqarat

RESERVA

Arenoso,

Francoarenoso,

Arenofrancoso

(<20%argila,
>50%arela)

Francoargiloso,
Areia francoargilosa,

Areia argilosa

Argiloso,
Muito argiloso

(<40% argila.
>50%areia)

TOTAL DE
QUADRANTES

2107,1104 0(0%) 14(12%) 105(88%) 119(100%)

1201 0(0%) 0(0%) 158(100%) 159(100%)

1202 16(15%) 54(0%) 104(100%) 104(100%)
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5.1.4 Vegetação

A vegetação da área de estudo é classificada como Floresta Amazônica

Densa de Terra Firme (Pires & Prance,1985). Os pontos de coieta encontram-se

locaiizados em áreas de platô (Figura 3). A Aitura do dossei varia de 30 a 37 metros

e árvores emergentes alcançando alturas de 45-50 m (Rankin de Merona et ai,

1992). A abundância de árvores maiores com copas espaihadas diminui a
penetração de iuz, sendo os estratos inferiores reiativamente abertos (Figura 4 e 5).

O chão é caracterizado por uma mata mais fina de raízes e pouca acumuiação de

serapilheira (Chauvei, 1982). Foram registradas 235 espécies de árvores lenhosas

com um DAP (diâmetro a aitura do peito) acima de 10 cm, num ievantamento de 1

ha (Rankin de Merona et ai.. 1992). Sendo Lecythidaceae, Sapotaceae,
Burseraceae, Leguminoseae e Paimae as famíiias mais importantes em diversidade

e biomassa. Áreas adjacentes à Fazenda Dimona e Fazenda Esteio, e que fazem
parte do trabaiho, têm sofrido corte e/ou queima regularmente desde o início do
projeto, estando atuaimente cobertas por vegetação secundária (5 a 20 anos), com
predomínio de espécies de Cecropia spp. e/ou Vismia spp.

filoresta Madura
Vegetação de Platô

Crescimento secundário
Cidade Powelí- Dimona- Colosso

Pastagem
Dimona

Micrapondis scleroxylon
Scleronema micranthum
Hevea guianen&s
Eschweleira coríaceae
Pautaria anômala
Scleronema micranthum
Protíum hebetatum
Minquartia gulanensís

Miconia sp.
Guateria sp.
Inga sp.
Crepidospermum sp.
Rollinia sp.
Bysomia sp.
Cecropia sp.

Bellucia Imperialls
Cecropia puqjurensis
C. adophlla
Vismia sp.
Croton sp,
Laethia sp.

Vismia sp. Brachiaria spp.
Pennisetum spp.

Solo argiloso

naura 3 Estratos vegetais onde foram realizadas as coletas fragmentos floresta contín e áreasL vegetação secundária (Fontes Marcelo Moreira e Sammya D Ângelo, PDBFF. 2002).
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Figuras 4 e 5. Aspecto do sub-bosque e do dossel da floresta nos fragmentos dentro do PDFF {Fotos
Marcela Santamarla).

Figuras 6 e 7. Perfil da capoeira (crescimento secundário) correspondente à área da Fazenda Esteio-
Colosso e Cidade Powell (Fotos Ingrid Quintero).
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5.1.5 Clima

A região de Manaus possui um clima quente e úmido com precipitações

elevadas, compensadas por uma estação seca não acentuada, sendo classificada

por Koppen como Am (Ranzini, 1980).

5.1.5.1 Temperatura

Existe pouca variação térmica durante o ano, com uma temperatura anual

média de 26,7«G (RADAMBRASIL, 1978).

5.1.5.2 Pluviosidade

O registro da precipitação anual médio, ao longo de 13 anos para as áreas de

estudo foi de 2250 mm (Estação Pluviométrica Reserva Colosso, 2001) e 2080 mm

(Estação Pluviométrica Reserva Dimona, 2001. Figura 8). Segundo RADAMBRASIL

(1978) a estação chuvosa ocorre de novembro a maio, sendo os meses mais

chuvosos março e abril, no entanto, para as estações do PDBFF, o mês de maio

apresentou os maiores índices de precipitação. A estação seca ocorre de junho a

outubro, sendo julho, agosto e setembro os meses mais secos do ano.

5.1.6 Características específicas da área de estudo

As áreas escolhidas para este estudo foram determinadas a partir dos pontos

selecionados por Klein (1989). Em alguns deles houve mudanças ao longo do tempo
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desde o registro daquele autor, apresentando diferentes histórias de uso (Fonte

P
D
B
F
F
,
 2001. C

o
m
 modificações).

i
<
 250

Figura 8. Registro anual da pluviosidade (mm) entre 1988-2000 na Reserva Fazenda Dimona. Projeto
Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (Fonte PDBFF).

5.1.6.1 F
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2107 - (1.8 ha) Reserva estabelecida em 1981 e isolada com queima em 1984.

Processo se repetindo e
m
 1989, 1991 e

 1994.

Características: Um vale profundo é formado cortando a reserva em direção oeste.

2206 - (10.7 ha) Reserva estabelecida em janeiro de 1981 e isolada em agosto -

setembro de 1984. Faixa de vegetação no igarapé foi desmatada e queimada em

1985, 1986. 1989, 1990 e 1992. O
 último isolamento ocorreu em dezembro de 1999.

raracterísticas: Possui uma cabeceira de igarapé dividida. O
 Igarapé principal aparece 75 m

 ao norte
da reserva. O

 segundo igarapé surge pela borda leste. Vale inclinado no lado oeste.
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2303 - (98.1 ha) Área estabelecida com corte no lado norte em dezembro de 1980.

Após seu abandono em 1983, tranformou-se em vegetação secundária, composta

principalmente por Cecropia spp. O lado oeste foi desmatado e queimado em 1984.

Em 1990, uma faixa de 200 m, localizada nos lados sul e leste, que se unia à

floresta contínua, foi desmaiada e queimada culminanado com o seu isolamento.

Características: Terreno bisseccionado. Solo mais arenoso do que as outras reservas, dossel denso,
possivelmente baixo e aberto em algumas áreas.

Vegetação secundária, Capoeira — Primeira derrubada e queima em 1981 para

isolar a reserva 2108. Esta área foi continuamente cortada e queimada até 1989. Na

sua parte leste se une à pastagem e na sua parte oeste se une com a faixa de mata

contínua que margeia o igarapé. Idade aproximada entre 12-13 anos.

Características: Predomínio de espécies de Cecropia. Altura aproximada de 20 m, dossel
semicerrado.

,-.^1 \

V-: \ * V. ̂

/.ííV li ,w

"L.l \ I
VT -V' '

Fiaura 9. Imagens de satélite da Fazenda Dimona, Manaus, Amazonas (PDBFF, 1986-1999). Cor verde claro =
área desmatada - crescimento secundário. As áreas de cor verde obscuro = Floresta, Rosa = Áreas desmatadas
íárMs Queimadas, pastagem ou estradas). As setas alaranjadas indicam a mudança da floresta contínua a
fragmento de aproximadamente 100 hectares, a) Imagem de 1986 (época de coletas do Klein, 1989). b) Imagem
de 1999 (ano anterior às coletas correspondentes a este trabalho).
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5.6.1.2 Fazenda Esteio

Colosso

1104 - (2.8 ha) Estabelecida em dezembro de 1979 e isolada em 1980. Em 1983, a

vegetação secundária alcançava cerca de 4 m. A vegetação secundária foi cortada e

queimada novamente em 1987,1992,1995 e 2000 (antes deste estudo).

Características: Complemente plana. Apresenta uma pequena faixa de vegetação secundária que a
margeia. Este fragmento se encontra distanciado aproximadamente 70 m da floresta contínua.

1202 - (13 ha) Esta reserva foi estabelecida em setembro de 1979 e isolada em

1980 com acero de 100 m. Capoeira alta com aproximadamente 4 m. A pastagem foi

plantada na área cortada em 1983. A vegetação secundária entre o acampamento e

esta reserva foi cortada e queimada em agosto de 1985, 1987, 1989, 1992 e 1995.

O último isolamento foi efetuado entre julho e setembro de 2000.

Características: Não é cortada por igarapés. O platô oeste inclina-se acentuadamente em direção ao
leste subindo e formando uma crista no meio da reserva.

Vegetação secundária, Capoeira - Primeira derrubada com corte e queima em

1980. Esta área foi queimada aproximadamente sete vezes sendo a última queima

em 2000. Na sua parte leste, limita-se com uma faixa pequena de crescimento de

vegetação secundário de 13 anos que, por sua vez, se une com a floresta de galeria.

Na sua parte oeste é limitada pelo fragmento 1202.

Características: Idade de 5 anos. Dominância de Vismia spp. Chão com serapilheira espessa.
Presença constante de espécies herbáceas (pastagem). Altura aproximada de 5-6 m.

Cidade Powell

1112 - (1.56 ha) Estabelecida em abril de 1982 e isolada em agosto de 1983.

Extensa área desmatada, mas nunca queimada. Em 1985 a área desmatada

encontrava-se substituída por vegetação secundária de porte alto.
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Características; Os limites com a vegetação circundante não são muito aparentes.

1207 - (11.2 ha) Estabelecida em fevereiro de 1982 e isolada em agosto de 1983.

Apenas uma faixa de 100 - 150 m foi desmatada nos lados norte, leste e oeste da

reserva e nunca queimada. A face sul foi exposta quando foi implantada a pastagem

no mesmo ano. Esta faixa e o pasto foram rapidamente ocupados por vegeteção

secundária, que em estágio avançado resultou numa reserva não isolada.

Características: Relevo suave. Nenhuma distinção muito aparente nos seus limites.

Vegetação secundária, Capoeira - Único corte (sem queima) em 1983 e

posteriormente abandonada. Idade aproximada de 20 anos.

Características: Presença de plantas pioneiras de crescimento tardio, substituição de Cecropia spp.
por Miconia spp. Espécies próprias de mata contínua presentes no sub-bosque (Marcelo Moreira,
com. pess.). Dossel fechado. Altura de 25 m.

Fiqura 10. Imagens de satélite da Fazenda Esteio (Colosso e Cidade Powell), Manaus. Amazona^
(PDBFF, 1986-1999). Cor verde claro = Vegetação secundária, Verde obscuro - Floresta, Rosa -
Pastaqem ou estradas. As setas alaranjas ressaltam a pouca visibilidade que apresenta o fragmento
de aproximadamente um hectare em Cidade Powell na atualidade, a) Ano de 1986 (época de coletas
do Klein, 1989). b) Ano de 1999 (ano anterior à data de se realizar as coletas correspondentes a este
trabalho).
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5.2 MATERIAL E MÉTODOS

5.2.1 Método de coleta e amostragem

5.2.1.1 Programa de amostragem

O estudo foi realizado na estação seca, entre junho e agosto de 2000, e o

roteiro de amostragem seguido foi basicamente o programa de coletas de Klein

(1989) (Figura 11). Este consistiu de quatro tratamentos (fragmentos de

aproximadamente um hectare, dez hectares, área desmatada e mata contínua) em

cada um dos três sítios escolhidos: reservas Dimona, Colosso e Cidade de Powell

(Figuras 12,13 e 14). Uma nova área de floresta contínua foi amostrada dado que a

área correspondente à mata continua, no período de Klein (1989), atualmente

corresponde ao fragmento de 100 hectares (2303). Porém, este fragmento foi

mantido como uma réplica da mata contínua. Assim mesmo, a área correspondente

à pastagem da Dimona, na época do Klein (1989), atualmente corresponde a um

mosaico de pastagem-capoeira. Em vista da comparação, as duas áreas se

mantiveram como uma unidade amostrai. Para evitar maiores variações temporais,

foram feitas amostragens em cada sítio por quatro dias consecutivos. Trés

repetições completaram o programa de amostragem (Tabela 3).
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Tabela 3. Datas de coleta de Soarabaeinae no PDBFF, Manaus, Amazonas, Brasil. Período total de
amostragem: Junho-agosto de 2000.

RESERVAS REPETIÇÕES

DIMONA 23-26 Junho 17-20 julho 8-11 julho

COLOSSO 28-2 julho 22-25 julho 15-18 julho

CIDADE POWELL 5-8 julho 27-30 julho 20-23 julho

5.2.1.2 As armadilhas

Foram empregadas armadilhas de solo "Pitfair, seguindo as especificações de

Klein (1989) (Figura 15). Elas constituíam de um frasco plástico de 14 cm de

diâmetro X 5 cm de altura, contendo até a metade do seu volume solução hidrato de

cloro 5%. (1989, usou uma concentração de 25%). Dentro deste frasco, foi

colocado um outro frasco plástico de 4 cm de diâmetro X 5 cm de altura, com 3/4 do

seu volume contendo a isca. Para prevenir a entrada de água de chuva, o sistema

foi protegido por um prato plástico.

Foram usadas seis armadilhas dispostas em linha reta seguindo a orientação

das trilhas, obedencendo a uma distância de 17 m entre elas. Nas áreas de floresta

contínua, as armadilhas foram colocadas 350 m distantes da borda.

Todos os Soarabaeinae foram removidos a cada 24 horas e a isca foi trocada a

cada 48 horas, seguindo o delineamento proposto por Klein (1989). Após a coleta, o

material foi armazenado em álcool 70%.
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14 cm

" 4 éw

frúU ̂ áslico

<fe'v r^:-v

5- '^'^'t^

^-ííí

> l>V.ír 'Tl»

Figurais. Armadilha tipo pitfall, especificações Klein (1989).

5.2.2 Trabalho de laboratório

No laboratório de Sistemática de Coleoptera do IMPA, o material foi

preparado, e montado. Este procedimento foi seguido para o primeiro período de

coletas. O restante do material foi armazenado em álcool 80%, exceto as espécies

novas que eram incorporadas à coleção de referência. A identificação, ao nível de

gênero, foi efetuada com as chaves especializadas de Halffter & Martinez (1977),

Howden & Young (1981) e Lopera & Medina (2000). Para identificação no nível de

espécie e para fins comparaçtivos com os exemplares de Klein (1989), um "voucher"

das morfoespécies foi conduzido para o Departamento de Agricultura do Estado de

Flórida, Divisão de Industria de Plantas, Bureau de Entomologia, Nematologia e

Patologia de Plantas, Gainesville Flórida USA, onde se encontravam depositados os

insetos que foram coletados por Klein no ano de 1986, embora a publicação destes

resultados foi em 1989. Todo o material foi comparado e homogeneizado com os

exemplares do citado autor.
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Espécies com um único exempiar coietado por Kiein (1989) foram enviadas

ao Dr. Robert Woodruff na Argentina, para serem identificados por Antonio Martinez,

especiaiista em Scarabaeinae, e nunca regressaram. Deste modo, estas espécies

náo foram utiiizadas na comparação taxonômica, mas foram utiiizadas na

comparação numérica.

Algumas espécies coletadas por Kiein (1989) não foram consideradas nas

suas análises. Algumas não possuem correspondentes critérios taxonômicos atuais.

Enquanto outras, atualmente, se consideram espécies diferentes. Por motivos de

comparação estrita, as análises foram mantidas com a mesma quantidade de

espécies (com sua abundância) e na mesma linguagem taxonômica de Kiein (1989).
Atualmente o material concernente aos dados publicados por Kiein (1989) foi

repatriado e depositado na Coleção de Invertebrados do INPA.

Contou-se com a assessoria dos Drs. Robert Woodruff e Bruce Gill,

taxônomos especialistas em Scarabaeidae do Departamento de Agricultura da

Flórida - USA e da Universidade de Ottawa - Canadá, respectivamente, que

colaboraram na confirmação final das espécies. Alguns exemplares foram

comparados diretamente com o material coletado e depositado por Brett Ratciiffe na

Coleção do INPA. O material concernente à publicação de Kiein (1989) foi atualizado

e os nomes foram adicionados às tabelas de dados apresentadas nas etapas

posteriores do trabalho (anexo 2). Com a identificação definitiva, o material foi
depositado na Coleção de Invertebrados do INPA.
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5.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

A maior parte das técnicas citadas para testar as hipóteses seguiram os

lineamentos utilizados por Klein (1989), dado o objetivo principal deste trabalho.

5.3.1 Estrutura trófica de Scarabaeinae

Para determinar como se encontram distribuídas as espécies de

Scarabaeinae espaço-temporalmente na utilização dos recursos, foi feita uma

análise da estrutura trófica das guiídas. Foi seguida a classificação de Halffter ef a/.

(1992) e Halffter & Areilano (2001). As espécies coprófagas e necrófagas, coletadas

em 80% ou mais das ocasiões em determinado tipo de isca, foram consideradas

'especialistas'. As espécies copro-necrófagas cujos indivíduos foram coletados, tanto

em armadilhas iscadas com excremento e carniça, numa porcentagem menor que

80%, foram consideras'generalistas'. As espéçies com menos de diez capturas não

foram consideradas na análise, pois não mostram padrões claros.

5.3.2 Diversidade (a-diversidade)

5.3.2.1 Curvas de Dominância-Díversidade de Scarabaeinae

Para testar a hipótese número cinco foram feitas curvas de Dominância

Diversidade transformadas no Log io (X+1). Segundo Magurran (1988), este método

é um excelente proveedor de bases sólidas no estudo da diversidade, pois facilita a

apreciação da raridade e dominância de espécies, mostrando mais claramente como

se encontra dividido o recurso nas comunidades (Y. Basset, com. pess.).

BIElIÕÍECfl 00 m
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5.3.2.2 índices de Diversidade

O índice de Shannon-Weaver e seu inverso foram usados para avaliar a

hipótese número seis. Este primeiro índice determina o grau em que os indivíduos

estão distribuídos nas respectivas espécies, conferindo menor valor às espécies

com uma baixa abundância (Magurran. 1988). A eqüitabilidade J', como o inverso de

Shannon, foi calculada para determinar a uniformidade das distribuições. Um alto

valor neste índice, o qual acontece quando as espécies são iguais ou virtualmente

iguais em abundância, se equipara com uma elevada diversidade (Magurran, 1988).

Estes índices são muito usados em estudos sobre comunidades de Scarabaeinae

(Peck & Forsyth, 1982; Halffter et a/., 1992; Lopera, 1996; Amat et al., 1996; Davis

1999a; 2000a; 2002). No entanto, autores como Pielou (1966), Peet (1975) e Sai &

Mishra (1986) têm exposto que Shannon (e J' como seu inverso) não são

recomendáveis para amostragens seletivas e quando toda a comunidade não é

incluída na amostra, como neste caso. Porém, para fins comparativos a proposta é

válida.

Tabela 4. índices de diversidade utilizados para comparar os dados deste registro com Klein, 1989
(Fonte Magurran, 1988).

ÍNDICE DE DIVERSIDADE FÓRMULA SIGNIFICADO

SHANNON H - -IPíLnp/

P'= ni/N

ni ; Número de Indivíduos da espécie i.
N : Número total de indivíduos de todas as espécies
Ln: Logarítmo natural

eqüitabilidade J'= HVLnS H': índice de Shannon
8 : Número de espécies coletadas
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5.3.3 Análises univariadas

5.3.3.1 Testes paramétricos

Para testar as hipóteses número um, dois e três, os dados foram

transformados (para ajustar os dados com a metodologia utilizada por Klein (1989) e

para cumprir com os requerimentos de normalidade e homogeneidade da variância

(Zar, 1984)) da seguinte forma: a riqueza foi transformada no Logio (X); a

abundância total e o número de capturas das 19 espécies mais comuns foram

transformadas a -\/X+0,5. Para comparar valores entre tratamentos utilizou-se Anova

(a=0,05). Para a representação destes valores foi seguido o critério proposto por Zar

(1984).

Para testar a hipótese número sete, utilizou-se Anova (a=0,05) com os valores

absolutos dos resultados do índice de Shannon e seu inverso. Quando a Anova

mostrou diferença significativa as médias foram separadas pelo teste de Duncan

(a=0,05).

5.3.3.2 Testes não paramétricos

Para testar a hipótese número quatro foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney

(a=0,05) com o tamanho éfdio ponderado das espécies em cada tratamento . A

fórmula utilizada por Klein (1989) foi obtida da multiplicação do tamanho médio de

cada espécie pelo número de indivíduos capturados em cada tratamento. Não

entanto, a fórmula que Klein (1989) menciona ter seguido a partir de Peck & Howden

(1984) foi relamente uma derivação. A fórmula de Peck & Howden (1984) do
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tamanho médio de Scarabaeinae em cada local, se obtém da multiplicação da

abundância de cada espécie pelo seu tamanho médio e dividido pelo número total

de espécies capturadas. Para obter o tamanho médio das espécies foram medidos

aproximadamente dez indivíduos por espécie; três indivíduos por cada tratamento

para Dimona, dois indivíduos por tratamento para Colosso e dois indivíduos por

tratamento para Cidade Powell. Não houve discriminação de sexo. Quando as

espécies tiveram menos que dez indivíduos, o valor utilizado foi a média.

5.3.4 Análises multlvariadas

5.3.4.1 Similaridade Faunística

Para testar a hipótese número sete e determinar a similaridade faunística

entre as áreas (fragmentos de aproximadamente um hectare, dez hectares, mata

contínua e áreas desmatadas), a partir da distribuição das 20 espécies mais

abundantes para o registro de Klein (1989), utilizou-se uma Análise de Agrupamento

(Hierarchical Cluster Analysis) com ligação centroide e distância euclidiana. O autor

não fez especificação direta do uso desta distância, embora fosse utilizada porque a

distribuição geral dos dados originais publicados por Klein (1989), corridos no

programa estatístico foram os melhor ajustados a esta distância, e porque é

amplamente utilizada em trabalhos ecológicos. Para testar a oitava hipótese e

determinar a similaridade faunística entre as áreas (fragmentos de aproximadamente

um hectare, dez hectares, e mata contínua), a partir da distribuição das 20 espécies

mais abundantes para o registro de Klein (1989), foi utilizado o Método de

Ordenação DCA (Detrended Corespondence Analysis) (Hill & Gauch, 1980). Y.
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Basset (com. pess.) recomenda seu uso já que permite apreciar de maneira gráfica

as associações entre as espécies.

Embora, se possa falar de similaridade entre as áreas, esta comparação não

pode ser considerada estrita, como a p-diversidade, dado que existe um problema

na quantidade de espécies que foram envolvidas nestas análises; somente as 20

espécies mais comuns foram consideradas. Halffter et al., (2001) recomendam o uso

da comunidade para avaliar este parâmetro.

5.4 RESTRIÇÕES DO ESTUDO

5.4.1 Metodológicas

5.4.1.1 Área de Estudo: Este estudo comparou variáveis utilizadas por Klein (1989)

seguindo metodologias e procedimentos os mais similares possíveis. Cabe notar

que, neste período, o tratamento correspondente à mata contínua na Fazenda

Dimona sofreu fragmentação e atualmente é um fragmento de 100 hectares, o que

não permite ter uma base real de comparação.

5.4.1.2 Amostragem: Nas áreas onde atualmente cresce capoeira e onde não

existe uma delimitação muito aparente das reservas (por exemplo, fragmento de

aproximadamente um hectare na Cidade de Powell), a existência de corredores e

bordas complexas, onde a justaposição de populações é maior, pode obscurecer a

percepção sobre a composição das sub-comunidades em cada um dos tratamentos.

Podem existir espécies provenientes de outros ecossistemas, chamadas espécies

turistas, que não podem manter populações viáveis, embora, possam aumentar os

verdadeiros valores de riqueza e diversidade local (Halffter et ai, 2001). Para evitar
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isto, seria necessário fazer um controle de fronteiras em cada um dos sítios. No

entanto, devido às condições de tempo, logísticas e econômicas atuais do projeto,

isto não foi possível. Foram levados em conta somente os pontos e o total das

armadilhas selecionadas por Klein (1989).

5.4.1.3 Tipo de isca: As duas iscas utilizadas no presente estudo, carniça bovina e

excremento humano, que foram usadas por Bert Klein em seu estudo, têm sido

comprovadas como fortemente atrativas para Scarabaeinae (Howden & Nealis,

1975; Hanski, 1983; Davis & Sutton, 1997; Davis, 2000a; 2000b; 2001; Quintero,

1998; Favila & Halffter, 1999). No entanto, os Scarabaeinae tem outros hábitos

saprófagos entre os quais se destacam suas capacidades para se alimentar de

húmus, fungos, frutos e vegetais em decomposição (Halffter & Matthews, 1966;

Hanski & Cambefort, 1991; Davis & Sutton, 1997; Davis & Lantoh, 1997), até hábitos

predadores (Vilialobos et ai, 1998). Assim, para avaliar com maior precisão a

composição das comunidades de Scarabaeinae, usar somente iscas de excremento

humano e carniça bovina seria insuficiente para amostrar a composição total das

comunidades. Por este motivo, o presente trabalho faz referência a guildas e sub-

comunidades.

5.4.1.4 Líquido fixador: A concentração da solução de hidrato de cloro utilizada por

Klein (1989) foi de 25%. Neste estudo, devido a dificuldades de acesso a este

produto químico, foi usada uma concentração de 5%, amplamente utilizada para os

mesmos fins e recomendada por vários autores (Howden & Nealis, 1975; Ratcliffe,

1978; Peck & Forsyth, 1982). Tal alteração, possivelmente, não compromete os
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resultados; a pesar de que Adis (1979) faz menção que a concentração de algumas

sustâncias preservativas podem ter efeitos atractivos.

5.4.1.5 Espaciais e temporais: Para determinar a totalidade das espécies

presentes na área seria importante considerar tanto o padrão de distribuição

horizontal como vertical e a distribuição temporal dos indivíduos. Em Borneo,

verificou-se que as espécies de Scarabaeidae associadas ao dossel estão

separadas espacialmente daquelas que moram no chão e, geralmente, não são

coletadas em armadilhas de solo (Davis et ai, 1997; Davis & Sutton, 1998; Davis,

2000b). Os estudos de guildas de Scarabaeinae paracópridos-copro-necrófagos

foram avaliados concluindo-se que eles apresentam marcada sazonalidade (Peck &

Forisyth, 1982; Janzen, 1983; Kirk, 1992; Escobar, 1994; Glller & Doube, 1994;

Montes de Oca & Halffter, 1995) Para as áreas do PDBFF, Andresen (1999) não

encontrou um efeito significativo na abundância e riqueza quando comparou estação

seca e chuvosa.

As grandes limitações deste trabalho são: a) a impossibilidade de amostrar

em períodos diferentes, pois este estudo foi desenvolvido na estação seca, junho a

agosto e levou em conta só a distribuição horizontal; b) o período em que foi iniciado

este trabalho têve um deslocamento de aproximadamente um mês quando

comparado com Klein (1989), pois o citado autor iniciou suas coletas em maio. Este

inconveniente permite uma margem de erro que deve ser considerada na hora de

aceitar ou rejeitar as hipóteses e afirmar as conclusões.
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5.4.2 Análises dos dados

Devido aos problemas encontrados para gestionar a saída do material

biológico do país, a adequação do material coletado e classificado neste estudo para

ser comparado com Klein (1989), e algumas variáveis que não foram previstas,

talvez fosse ideal; a) avaliar os resultados introduzindo a mata contínua da Dimona;

b) incluir todas as espécies amostradas; d) incluir todas as fases de coleta e número

de armadilhas; e) e analisar os dados com outros testes e provas estatísticas mais

atualizadas e adequadas.
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6. RESULTADOS

6.1 RIQUEZA DE SCARABAEINAE

6.1.1 Riqueza total

Neste trabalho foram coletadas 61 espécies distribuídas em 17 gêneros

(Tabela 5 e 6). Resultado diferente do encontrado por Klein (1989) que reportou 55

espécies, sendo Pseudocanthon sp. 2 uma psedoespécie. Assim, excluindo esta

falsa espécie, Klein (1989) registrou 54 espécies em 16 gêneros (Tabela 5 e 6).

(Trox sp. 1 foi considerada, embora não seja um Scarabaeinae).

6.1.2 Riqueza de Scarabaeinae em cada local

Os valores de riqueza local para cada estudo foram registrados na tabela 5.

Especificamente para este estudo, os valores de riqueza não foram significativos

comparando os tratamentos (Anova F o.os; 3.8 = 0,191; p= 0,899). Quando se

suprimem os dados dos fragmentos de Cidade Powell como os fragmentos que se

apresentam menos isolados, para observar se a aparente mudança da vegetação

secundária neste local pode mudar, as diferenças na riqueza entre fragmentos e

mata continua seguem sendo não significativas (Anova F o.o5:3.4 = 0,058; p = 0,979).

Sim houve diferencias em relação aos dados registrados por Klein (1989) em cada

tratamento.
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Tabela 5. Comparação entrea riqueza registrada nestre trabalho e os resultados de Klein (1989).

ÁREA DESMATADA FRAGMENTOS m^TA CONTÍNUA
CLAREIRA-CAPOEIRA , HECTARE 10 HECTARES

^ÍÍaLHO « 56 54 55
KLEIN (1989) 12 38 40 44

Das 54 espécies coletadas em áreas desmaiadas (pastagem - capoeiras), 44

espécies estiveram presentes nos outros locais sendo Glaphymcanthon sp. 3

unicamente capturada nestas áreas. Das 53 espécies presentes na mata contínua,

44 foram capazes de expandir sua distribuição para as áreas alteradas. No entanto,

dada a heterogeneidade das áreas pela história de uso, foram encontradas

diferências na sua riqueza e distribuição (Tabela 7).

Como caso Interesente Uroxys besti Rate., espécie originalmente reportada

como comensalista de Bradypus trídactyius (L.) (Ratcliffe, 1980) foi capturada na

vegetação secundária de Colosso, e Canthidium miscelium Harold, espécie própia

de mata contínua, foi registrada em áreas de vegetação secundária na Dimona e

Colosso.
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Tabela 6. Comparação da abundância total e porcentagem relativa (%) de espécies capturadas em
cada tratamento neste trabalho e Klein (1989). AD = Áreas desmaiadas. Pastagem - vegetação secundário: UH =
Fragmentos de aproximadamente um hectare; DH = Fragmentos de aproximadamente dez hectares, MC — M^a contínua
(amostrandose o fragmento de 100 hectares na Dimona);. Os valores sobrelinhados foram valores que diferiram do publicado
por Klein (1989). O símbolo (-) corresponde a uma falsa espécie (Continua na pagina seguinte).

ESTE REGISTRO KLEIN (1989)

ESPÉCIES AD UH DH MC TOTAL % AD UH DH MC TOTAL %

Ateuchus frontalis 14 12 10 16 52 0,35 0 1 1 8 10 0,26

Ateuchus sp. 2 277 323 532 218 1350 9,21 0 110 34 105 249 6,59

Ateuchus sp. 4 2 8 14 12 36 0,25 0 2 6 54 62 1,64

Ateuchus sp. 5 2 3 4 2 11 0,08 0 4 7 4 15 0,40

Ateuchus sp. 7 5 7 12 27 51 0,35 0 1 3 7 11 0,29

Ateuchus sp. 6 4 4 34 7 49 0,33 0 0 9 4 13 0,34

Ateuchus sp. 9 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 0,03

Cantíiidium sp. f 33 106 110 31 280 1,91 2 116 52 22 192 5,8

Canthidium sp. 1 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 0,03

Cantiiidium nifícolle 18 50 29 32 129 0,88 0 5 1 5 11 0,29

Canthon triangularís 92 233 132 166 623 4,25 13 55 6 94 168 4,44

DettochUum carínatum 9 13 10 9 41 0,28 0 0 1 3 4 0,11

Deltochilum guyanensis 87 100 140 196 523 3,57 0 2 25 97 124 3,28

DettochUum pseudolcarus 19 14 10 14 57 0,39 0 0 0 1 1 0,03

Deltochilum septemstríatum 182 255 338 406 1181 8,06 0 9 78 77 164 4,34

Dlchotomius apicalis 6 17 15 30 68 0,46 0 2 15 40 57 1.51

Dichotomius sp. 1 89 99 177 137 502 3,42 2 38 60 130 230 6,08

Dlchotomius sp. 4 24 52 70 112 258 1,76 0 12 80 112 204 5,40

Dlchotomius sp. 5 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 0,03

Dlchotomius sp. 6 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 1 2 0,05

Dlchotomius sp. 8 6 76 18 23 123 0,84 0 1 2 2 5 0,13

Eurystemus bicolor 65 125 151 145 486 3,32 0 14 6 25 45 1.19

Eurystemus caribaeus 44 96 95 116 351 2,39 1 6 6 28 41 1,08

Eurystemus cayannensis 65 115 107 95 382 2,61 0 5 10 15 30 0,79

Eurystemus foedus 10 13 38 26 87 0,59 0 2 1 3 6 0,16

Eurystemus hirtelius 55 177 127 152 511 3,49 0 12 15 11 38 1,01

Eurystemus sp. 3 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1 1 0,03

Eurystemus velutinus 93 136 163 206 598 4,08 0 2 5 48 55 1,46

Glaphyrocanthon sp. 2 385 1 1 0 387 2,64 318 1 0 0 319 8,44

Glaphyrocanthon sp. 3 40 0 0 0 40 0,27 146 0 0 0 146 3,86

Glaphyrocanthon sp. 4 78 1 0 0 79 0,54 13 0 0 0 13 0,34

Glaphyrocanthon sp.1 521 2 0 0 523 3,57 217 2 0 0 219 5,79

Neocanthidium auricolle 11 15 17 27 70 0,48 0 0 2 3 5 0,13

Neocanthidium lentum 150 65 62 57 334 2,28 2 68 10 7 87 2,30
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Tabela 6. Abundância total e porcentagem relativa (%) de espécies capturadas neste trabalho e Klein (1989). AD
= Áreas desmaiadas, UH = Fragmentos de um hectare aprox., DH = Fragmentos de dez hectares aprox., MC = Mata continua.

ESTE REGISTRO KLEIN (1989)

ESPECIES AD UH DH MC TOTAL % AD UH DH MC TOTAL %

Neocanthidium misceUum 7 1 6 0 14 0,10 1 9 8 24 42 1.11

NeocanOiidium sp. 1 0 2 3 5 10 0,07 0 0 7 44 51 1,35

Ontherus camifmns 21 24 6 7 58 0,40 0 0 0 3 3 0,08

Onthophagus bidentatus 1002 1602 1056 368 4028 27,48 0 384 219 252 855 22,62

Onthophagus rubrecens 13 15 30 16 74 0,50 0 0 0 13 13 0,34

Onthophagus sp 1 0 0 0 0 0 0,00 0 1 0 0 1 0,03

OnOtophagus sp. 4 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1 1 0,03

Oxystemon conspiallatum 11 9 5 3 28 0,19 0 10 5 8 23 0,61

Oxystemon sp. 1 8 5 2 3 18 0,12 0 6 0 0 6 0,16

Oxystemon sfxniferum 1 4 4 4 13 0.09 0 3 3 6 12 0,32

Phanaeus chatcomelas 13 11 26 20 70 0,48 0 18 4 17 39 1,03

fítanaeusjaslus 10 25 24 42 101 0,69 0 6 10 32 48 1.27

Phanaeusfáunas 0 4 2 2 8 0,05 0 1 0 0 1 0,03

Phanaeus íanciter 13 10 18 31 72 0,49 1 0 6 7 14 0,37

Phanaeus parvulus 8 4 5 8 25 0,17 1 2 5 4 12 0,32

Pseudocanthon sp. 2
_ — - —

0 0,00 0 0 1 0 1 0,03

Scybalocanthon trimaculatus 58 43 193 98 392 2,67 0 13 21 16 50 1,32

Scybalocanthon pygidialis 8 35 40 68 151 1,03 0 0 15 26 41 1,08

Scybalocanthon sp. 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1 1 0,03

Tríchocanthon sordidus 19 17 105 45 186 1.27 0 5 5 8 18 0,48

Trox sp. 1 2 1 8 16 27 0,18 0 4 2 12 18 0,48

Atuchus sp. 3.1 4 12 13 16 45 0,31 0 0 0 0 0 0,00

Ateuchus sp. 1 10 1 3 0 14 0,10 0 0 0 0 0 0,00

Ateuchus sp. 6.1 0 4 3 2 9 0,06 0 0 0 0 0 0,00

Canthidium atrícolle 2 2 1 1 6 0,04 0 0 0 0 0 0,00

Canthidium auríchalceum 1 1 2 1 5 0,03 0 0 0 0 0 0,00

Cantíiidium bicoior 13 20 13 5 51 0,35 0 0 0 0 0 0,00

CanOtIdIum sp.(GRUPO serícatus] 2 4 2 2 10 0,07 0 0 0 0 0 0,00

Canthidium sp. 1 0 0 0 2 2 0,01 0 0 0 0 0 0,00

Canthon quadrígattatus 9 4 6 11 30 0,20 0 0 0 0 0 0,00

Deltochilum amazonicum 0 0 0 1 1 0,01 0 0 0 0 0 0,00

DeltochIIum orbiculare 0 0 3 0 3 0,02 0 0 0 0 0 0,00

Digitonthophagus gazella 1 1 0 3 5 0,03 0 0 0 0 0 0,00

TríchIIum hirsutum 2 3 6 4 15 0,10 0 0 0 0 0 0,00

Uroxys besti 1 0 0 1 2 0,01 0 0 0 0 0 0,00

Uroxys sp. (GRUPO latus] 0 1 1 0 2 0,01 0 0 0 0 0 0,00

H 3625 3983 4002 3047 14657 100 717 936 746 1381 3780 100
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Em fragmentos de um hectare foram coletadas 18 espécies não registradas

por Klein (1989) (Tabela 6). Neste registro não se encontrou nenhuma espécie

específica para esta área. Caso contráro foi observado no registro do citado autor

quem capturou quatro espécies nestas áreas (Tabela 6). Sulcophanaeus faunus

(Fabr.) (corresponde a Phanaeus faunas em Klein (1989)) esteve presente em

quase todas as áreas menos na área desmatada, e Oxystemon sp. 1 esteve

presente em todas as áreas, menos na pastagem.

Deltochilum orbiculare Lansb. foi a única espécie (um exemplar)

exclusivamente capturada em fragmentos de aproximadamente dez hectares. Estes

resultados diferem do encontrado por Klein (1989), que registrou três espécies como

exclusivas (três exemplares, sendo que uma espécie não foi possível comparar).

Deltochilum amazonicum Bates, 1887 e Canthidíum sp. 1 foram coletadas

exclusivamente na floresta contínua e difere em Klein (1989), quem obteve seis

espécies que foram exclusivas para estas áreas (Tabela 6). Estas duas espécies

não foram capturadas pelo citado autor.
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Tabela 7. Número total de espécies e indivíduos coletados em cada local. As áreas desmatadas da
Dimona foram separadas para observar independentemente as coletas de pastagem e crescimento
secundário (duas primeiras colunas), d = Dimona, C = Colosso, P = cidade Pcwell, AD = Área desmaiada, UH = um
hectare DH= dez hectares, MC = Mata contínua. PAS = Pastagem, CAP = Capoeira.

DIMONA AREA desmaiada 1 HECTARE 10 HECTARES MATA CONTÍNUA TOTAL

ESPÉCIES PASD CAPD ADD ADC ADP UHD UHC UHP DHD DHC DHP MCD MCC MCP

Ateuchus frontalis 0 0 1 1 12 0 1 11 3 1 6 9 1 6 52

Ateuchus sp. 1 0 10 10 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 14

Ateuchus sp. 2 4 80 84 22 171 82 55 186 384 37 111 86 34 98 1350

Ateuchus sp. 3.1 0 2 2 1 1 1 4 7 10 1 2 3 10 3 45

Ateuchus sp. 4 0 0 0 2 0 1 1 6 10 0 4 7 3 2 36

Ateuchus sp. 5 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 2 0 2 0 11

Ateuchus sp. 6 0 0 0 1 3 0 1 3 30 0 4 0 4 3 49

Ateuchus sp. 6.1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 2 9

Ateuchus sp. 7 0 1 1 3 1 1 4 2 6 1 5 3 9 15 51

Canthidium f 1 11 12 1 20 6 64 36 56 43 11 16 7 8 280

Canthidium atricolle 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6

Canthidium auritdiaiceum 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5

Canthidium t)icolor 0 1 1 1 11 3 1 16 2 4 7 1 2 2 51

Canthidium ruficolie 0 2 2 8 8 24 4 22 20 6 3 27 3 2 129

Canthidium sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Canthon quadrígattatus 1 3 4 5 0 2 1 1 5 1 0 6 0 5 30

Canthon sp. GRUPO[se/fcafus] 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 1 0 1 10

Canthon trianguiarís 0 14 14 29 49 140 47 46 29 32 71 88 38 40 623

Deitochiium amazonicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Deitochilum carínatum 0 0 0 2 7 1 2 10 2 2 6 3 2 4 41

Deitochiium guyanensis 0 21 21 3 63 2 12 86 54 5 81 96 41 59 523

Deitochiium ofticulare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3

Deitochiium pseudoicams 0 1 1 7 11 1 4 9 3 5 2 3 6 5 57

Deitochiium septemstriatum 0 76 76 5 101 61 48 146 139 20 179 158 105 143 1181

Dichotomius apicaiis 0 3 3 0 3 1 8 8 8 2 5 10 7 13 68

Dichotomius sp. 1 0 29 29 25 35 14 21 64 87 41 49 67 41 29 502

Dichotomius sp. 4 0 2 2 4 18 0 20 32 26 5 39 21 44 47 258

Dichotomius sp. 8 0 3 3 1 2 58 18 0 14 2 2 10 5 8 123

Burystemus bicdor 0 7 7 4 54 19 29 77 81 14 56 43 34 68 486

Eurystemus caribaeus 0 2 2 9 33 16 18 62 28 16 51 44 31 41 351

Eurystemus cayannensis 0 9 9 16 40 12 51 52 62 11 34 40 14 41 382

Eurystemus fòedus 0 3 3 4 3 1 8 4 16 4 18 10 5 11 87

Eurystemus hirteiius 0 13 13 10 32 84 28 65 73 2 52 79 22 51 511

Eurystemus veiutinus 0 37 37 10 46 50 24 62 111 8 44 83 62 61 598

Giaphyrocanthon sp. 2 382 3 385 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 387

Glaphyrocanthon sp. 3 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Giaphyrocanthon sp. 4 74 1 75 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 79

Giaphyrocanthon sp.1 519 0 519 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 523

Neocanthidium auricolie 0 0 0 0 11 0 2 13 1 0 16 11 0 16 70

Neocanthidium ientum 0 88 88 30 32 7 12 46 18 17 27 15 29 13 334
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Tabela 7. Número total de indivíduos e espécies coletadas em cada lugar. D = Dimona, c = Colosso, p =
Cidade Powell AD = Área desmatada, UH = um hectare DH = dez hectares MC = Mata continua, PAS = Pastagem CAP =
Capoeira, N = Número total de indivíduos, S = Número de espécies. (Continuação).

ESPÉCIES
DIMONA AREA DESMATADA 1 HECTARE 10 HECTARES MATA CONTÍNUA

TOTAL

PASD CAPO ADD ADC ADP UHD UHC UHP DHD DHC DHP MCD MCC MCP

Neocanthidium miscelium 0 5 5 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 14

Neocanthidium sp. 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 5 0 0 10

Onthenjs camifrons 0 9 9 4 8 6 0 18 3 1 2 2 0 5 58

Onthophagus bidentatus 19 388 407 416 179 630 695 277 623 284 149 165 142 61 4028

Onthophagus gazella 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5

Onthophagus nibrecens 0 1 1 1 11 0 3 12 3 2 25 4 7 5 74

Oxystemon conspicillatum 0 5 5 0 6 0 5 4 2 1 2 0 2 1 28

Oxystemon sp. 1 0 1 1 1 6 1 2 2 0 2 0 2 1 0 18

Oxystemon spinifenim 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 3 2 0 2 13

Phanaeus chalcomelas 0 7 7 1 5 0 4 7 10 2 14 3 12 5 70

Phanaeusjasius 0 2 2 3 5 1 7 17 6 12 6 22 13 7 101

Phanaeus faunas 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 0 8

Phanaeus lancifer 0 5 5 1 7 1 2 7 2 10 6 11 13 7 72

Phanaeus pan/ulus 0 4 4 0 4 1 0 3 2 1 2 8 0 0 25

Scybalocanthon pygidialis 0 2 2 0 6 1 2 32 2 1 37 43 8 17 151

S. trimaculatus 0 35 35 14 9 21 5 17 162 13 18 24 38 36 392

Trichilium hirsutum 1 0 1 0 1 0 0 3 4 1 1 1 3 0 15

Trichocanthon sordidus 0 9 9 7 3 8 5 4 87 3 15 7 13 25 186

Tmxsp. 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 10 5 1 27

Uroxys besti 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Uraxys sp. [GRUPO latus] 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

N 1041 897 1939 662 1024 1271 1231 1481 2204 617 1181 1255 819 973 14657

S 45 41 43 41 45 44 51 39 46 48 41 44
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6.2 ABUNDÂNCIA DE SCARABAEINAE

N6ste rsgistro foram colotados 14657 indivíduos, númoro bem superior aos

3780 indivíduos coletados por Klein (1989). A abundância relativa para cada

tratamento e os resultados de Klein (1989) são apresentados na tabela 8. As

diferenças nestes valores, comparando os tratamentos, não foram significativas

(Anova F o.os; 3.8= 0.218; p=0,881). Da mesma maneira, suprimindo as áreas de

Cidade Powell como os fragmentos que, aparentemente, apresentam menor

isolamento, esta diferença se manteve não significativa (Anova F o.os; 3.4 = 0,05;

p=0.979).

Tabela 8. Abundância relativa de Scarabaeinae comparando o registrado neste trabalho e Klein
(1989). Valores representados como porcentagens.

ESTE
trabalho

klein (1989)

AREA DESMAIADA
CLAREIRA-CAPOEIRA

FRAGMENTOS

24,73

18,97

1 HECTARE 10 HECTARES

27,17 27,3

24,76 19,73

MATA

CONTÍNUA

20,79

36,73

6.3 DISTRIBUIÇÃO DE SCARABAEINAE

Dada a magnitude das diferenças quantitativas na abundância total,

considerou-se a abundância relativa das espécies em cada localidade. Este método

é amplamente usado por alguns autores (Howden & Scholtz, 1986; Halffter et ai,

1992).
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Canthon triangularis (Drury) e
 Deltochilum guyanensis Paulian, se mantiveram

constantes (Tabela 6
 e Figura 17). Eurysternus sp. [GRUPO velutinus] (corresponde

a Eurysternus velutinus em Klein (1989)), Deltochilum septemstriatum Paulian,

Ateuchus sp. 2
 e Onthophagus bidentatus Drapiez aumentaram sua abundância

relativa neste estudo. Onthophagus bidentatus e Deltochilum septemstriatum foram

mais abundantes na nova matriz da paisagem, comparado com o registro de Klein

(1989). U
m
 número maior de indivíduos foi coletado nos fragmentos pequenos e

isolados (Tabela 7).
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Fiqura 16 Abundância relativa das 19 espécies de Scarabaeinae mais comuns em Klein (1889),
coletadas nas áreas do PDBFF. Comparação dos resultados do autor com esta nova coleta em 2000.
D = Deltochilum, E. = Eurysternus, N. = Neocanlhidium, O. = Orithophagus, P. = Phanaeus, S. = Scybalocanthon.
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6.3.1 Abundância das espécies de Scarabaeinae mais comuns nos locais

Das 19 espécies mais comuns em Kiein (1989), que foram escolhidas

também neste trabalho, não apresentram diferências significativas entre os

tratamentos (Anovas p> 0,294), estando distribuídas tanto em áreas desmatadas

como em fragmentos e mata contínua. Além disso, suprimindo-se as réplicas

correspondentes a Cidade Powell, para observar se o crescimento da capoeira de

20 anos poderia mudar a interpretação destes resultados, confirmou-se que as

diferenças seguem sendo não significativas para estas 19 espécies. Resultados que

diferiram do publicado por Klein (1989), que encontrou diferências na abudância de

seis espécies (Anovas p < 0,05. Resultados apresentados na publicação) (Tabela 9).

6.3.2 Análise da estrutura trófica dos guildas de Scarabaeinae

Seguindo a classificação de Halffter et ai (1992) e Halffter & Arellano (2001)

sobre a divisão dos Scarabaeinae em guildas, de acordo com a utilização do

recurso, 32 espécies (52,46%) são coprófagos, três espécies (4,92%) são

necrófagas, 16 espécies (26,23%) são generalistas (copro-necrófagos) e dez

(16,39%) foram classificadas como incertas. No entanto, algumas espécies

classificadas como generalistas, mostraram tendências à coprofagia ou à necrofagia,

e as espécies especialistas estritas também foram coletadas em ambas iscas.
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Tabela 9. Espécies que registraram diferença na freqüência de captura, Kiein (1989). Apresentam-se os resultados deste trabalho e do citado autor.

1 HECTARE 10 HECTARES MATA CONTÍNUA

ESPÉCIES Este registro Klein (1989) Este registro Klein (1989) Este registro Klein (1989)

Média (EP) Média (EP) Média (EP) Média (EP) Média (EP) Média (tP)

Canthon tríangularís 77,67 (11,7) 18,3® (4,02) 44 (3,61) (0,88) 55,33 (7.19) 31,33® (5,17)

Deltochilum guyanensis 33,33 (6,12) 0,67® (0,38) 46,66 (3,93) 8,33® (3,47) 65,33 (5,04) 18,15®® (6.05)

D. septemstriatum 85 (18,04) gab (1,15) 112,67 (20,46)
CO

D<
CM (5,93) 135,33 (15,3) 26,33® (2,04)

Dichotomius apicalis 5,67 (1,67) 0,67® (0,19) 5  (2.08) 5- (0,33) 10 (4,36) 13,33® (3,1)

Eurysternus caribaeus 32 (9,07) 2® (0,58) 31,67 (3,84) 2® (0,67) 38,67 (2.6) 10,33®® (1,84)

Eurysternus velutinus 45,33 (11,62) 0,67® (0,38) 54,33 (4,7) 1,67® (0,51) 68,67 (17,17) 16®® (2,6)
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6.4 TAMANHO MÉDIO PONDERADO DAS ESPECIES DE SCARABAEINAE

ENTRE FRAGMENTOS E MATA CONTÍNUA

O tamanho médio observado dos indivíduos de Soarabaeinae, seguindo a

fórmula de Klein (1989), não diferiu significativamente entre a mata contínua e os

valores dos fragmentos (aproximadamente um e dez hectares) (Teste Mann-Whitney

U= 602; p= 0,764). Da mesma forma, o valor obtido nas áreas de vegetação

secundária não diferiu dos fragmentos e mata contínua (Testes Mann-Whitney p>

0,251). No entanto, quando foi utilizada a fórmula de Peck & Howden (1984), e usou-

se uma Anova para comparar a mata contínua com os fragmentos, os resultados

foram opostos (Fo.o5;2.6 = 9,761; p= 0,013).

6.5 CURVAS DE DOMINÂNCIA - DIVERSIDADE

As curvas de dominância - diversidade (Figura 17a) mostram que as áreas

hoje ocupadas quase totalmente por vegetação secundária, e que correspondiam a

pastagens na época de Bert Klein, apresentam uma distribuição mais eqüitativa dos

recursos, com relação aos dados de Klein (1989) (Figura 17c). Estas áreas deixaram

de ter uma distribuição geométrica passando a apresentar uma distribuição normal

logarítmica, evidenciada pela justaposição dos pontos na abscissa, especialmente

para as espécies de média a baixa abundância (Magurran, 1988). Contudo, quando

se separam as armadilhas que foram dispostas na pastagem das áreas restantes de

vegetação secundária para se analisar estas áreas independentemente, se observa

quase o mesmo perfil que foi observado em Klein (1989) (Figura 17b). Assim, as

áreas de pastagem possuem a mesma distribuição geométrica registrada pelo autor.
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Considerando todos os tratamentos, observa-se uma homogeneidade nas

distribuições. Os dados registrados aqui, quando comparados com os resultados de

Klein (1989), indicam uma diminuição da diversidade na mata contínua, quando

comparada com as curvas de diversidade dos fragmentos de um hectare e dez

hectares, e seu aumento nas áreas desmatadas.
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6.6 DIVERSIDADE DE SCARABAEINAE

Com relação aos índices de diversidade (índices de Shannon e seu inverso)

registrados neste trabalho, os valores de diversidade foram superiores em áreas de

mata contínua, seguidos de fragmentos de 10 hectares, áreas desmatadas e em

fragmentos de um hectare (Tabela 9). Da mesma forma, o valor de eqüitabilidade se

mantém inferior nos fragmentos de aproximadamente um hectare, seguido pelas

áreas desmatadas. O valor que se apresentou mais alto foi na floresta contínua,

seguido de fragmentos de aproximadamente dez hectares. Quando se avalia se

existem diferenças estatísticas somando as três réplicas, estas diferenças não são

significativas (Shannon, Anova F o,o5; 3.8 = 1,895; p= 0,209; Inverso de Shannon,

Anova F o.os; s.a = 1,98; p= 0,196). No entanto, quando se suprimem as áreas de

Cidade Powell, as diferenças se tornam significativas (Shannon F o.os; 3,4 = 10,670;

p= 0,022; Inverso de Shannon Fo.o5;3,4 = 14,481; p= 0,012). Em termos gerais, existe

um maior valor para estas variáveis neste registro, para todos os tratamentos,

quando comparados com o registro de Klein (1989).
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Tabela 10. Riqueza, abundância registrada e índices de diversidade utilizados por Klein (1989). Os resultados obtidos neste trabalho que se
apresentam como estatisticamente significativos correspondem às réplicas sem ter em conta a Cidade Powell. Médias com as mesmas letras n o
diferem estatisticamente (Teste de Duncan a< 0,05).

ÁREA DESMAIADA 1 HECTARE

Este registro Klein (1989) Este registro Kiein (1989)

Média (EP) Média (EP) Média (EP) Média (EP)

No. DE indivíduos 1208,33 (380) 239 (42,03) 1327,66 (77,53) 311,7 (75,33)

RIQUEZA 43 (1,15) 4abc (0,33) 43,33 (1.2) 13" (1,33)

DIVERSIDADE (H') 2334® (0.31)
09iabc (0,44) 2,32® (0,31) 1,97" (0,14)

EQÜITABILIDADE (J*) 0,62® (0,08) 0,22^ (0,01) 0,617® (0,08) 0,46" (0,03)

10 HECTARES MATA CONTÍNUA

Este registro Klein (1989) Este registro Klein (1989)

Média (EP) Média (EP) Média (EP) Média (EP)

No. DE INDIVÍDUOS 1334 (464,5) 249,7 (8,13) 1015,66 (88,7) 460,3 (204,4)

RIQUEZA 45,33 (3,48) 5,03® (1.5) 44,33 (2,02) 24,7®"® (1.83)

DIVERSIDADE (H') 2,65® (3,05) 2,1® (0.24) 3,05" (0,02) 2,63® (0,06)

EQÜITABILIDADE (J') 0,69® (0,04) 0,5® (0,01) 0,81" (0,01) 0,63® (0,02)
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6.7 SIMILARIDADE FAUNÍSTICA ENTRE ÁREAS

6.7.1. Análise de Agrupamento (Cluster Analysis)

Os resultados da análise de Agrupamento (Cluster Analysis) (Figura 18a)

mostram a formação de três grandes grupos, como o observado por Klein (1989),

mas com uma distribuição diferente (Figura 18b). O primeiro grupo corresponde a

uma única área (fragmento de aproximadamente dez hectares em Colosso) que se

apresenta independente. O segundo está formado pelos fragmentos de um hectare

de Colosso e Dimona, mais relacionados. O terceiro grupo está formado pelas

outras áreas. A relação é mais próxima entre as áreas desmatadas (pastagem -

capoeiras) e a floresta contínua que os fragmentos de aproximadamente um

hectare, mais isolados. A capoeira de Cidade Powell surge como o caso mais

saliente ja que está em estreita proximidade com os fragmentos de Cidade Powell e

as outras áreas de mata contínua, e distantes das as outras áreas de vegetação

secundária (Dimona e Colosso).

6.7.2 Método de Ordenação DOA (Detrended Correspondence Analysis)

A análise de Ordenação (OCA) (Figura 19a) separou as áreas em dois

grandes agrupamentos, de acordo a similaridade faunística de Scarabaeinae,

contrário ao observado por Klein (1989) (Figura 19b). Na atualidade, existe uma

dicotomia no comportamento observado para os fragmentos. Aqueles que se

encontram mais isolados (limitados com pastagens ou com crescimento da

vegetação num estado sucessional recente), refletem distribuições de Scarabaienae

mais similares entre si e separados das outras áreas. Os fragmentos, limitados por
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uma borda complexa (vegetação num estado sucessional avançado, ponto 5 e 8

para Klein, 1989), se encontram em estreita proximidade com as florestas contínuas,

e em especial com floresta contínua de Cidade Powell (Ponto 10, Klein, 1989). Os

fragmentos de dez hectares estão mais próximos aos fragmentos de um hectare do

que a mata contínua, a excepção do fragmento de dez hectares de Cidade Powell.

Em geral, as distâncias parecem ter aumentado e as distribuições se localizaram em

mais de dois eixos.
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7. DISCUSSÃO

7.1 RIQUEZA

7.1.1 Riqueza total de Scarabaeinae 14 anos após o primeiro registro

Em termos de riqueza total, registrou-se maior neste estudo um maior número

de espécies do que obtido por Klein (1989). Assim, rejeita-se a primeira hipótese

nula, de não existência de diferenças nos valores de riqueza entre o registrado por

Klein (1989) e este novo trabalho.

Das espécies que puderam ser comparadas, uma só não foi registrada neste

trabalho (Tabela 6). Embora tenha sido registrada por Klein (1989) uma única vez.

Contudo não se pode concluir se as sete espécies amostradas por Klein (1989), que

não puderam ser comparadas, estejam ausentes das áreas. Existe a possibilidade

de que algumas delas façam parte das espécies coletadas neste novo tabalho.

As novas espécies de Scarabaeinae que não foram registradas por Klein

(1989) e estão presentes neste registro, evidenciam que a matriz da paisagem é

fundamental para a diversidade de Scarabaeidae numa área (Roslin, 1999; Halffter

& Arellano, 2001; Davis, 2000a; 2000b; 2001) e que a heterogeneidade e

complexidade do ambiente pode aumentar a riqueza e diversidade do local

(Magurran, 1988; Fahrig & Merriam, 1985; Báldi & Kisbenedek, 1999; Halffter &

Arellano, 2001). Mas de onde vem esse conjunto de espécies que não foram

registradas por Klein (1989), tendo em vista que nenhuma delas foi capturada nas

áreas de vegetação secundária? As possíveis hipóteses que explicariam este fato
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são; a) as espécies capturadas neste trabalho seriam provenientes de outros

estratos tais como o dossel, clareiras naturais ou estejam associadas a ambientes

próximos a cursos de água dentro da floresta (Davis, 2000a; 2000b; 2001; Davís Bt

a!., 1999) e que, nos processos de perturbação, encontraram condições apropriadas

para aumentar suas populações, em períodos posteriores as coletas de Klein (1989)

(Davis & Sutton, 1998); b) embora as curvas de acumulação mostrem que o esforço

amostrai foi significativo, com curvas que tendem a ser estáveis (Figura 20), é

possível que a presença e a ausência de algumas destas espécies, neste registro,

quando comparado com Klein (1989), deva-se simplesmente a uma deficiência de

amostragem.

1000 .  2000
ABUNDANCIA

ÁREA DESMAIADA
1 HECTARE

10 HECTARES

MATA CONTÍNUA

3000 4000

Figura 20. Curvas de acumulação de espécies de Scarabaeínae em fragmentos, áreas perturbadas e
floresta continua, no PDBFF.
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Da mesma forma, estes sistemas em transição, fortemente perturbados e

altamente susceptíveis, podem permitir mais facilmente a invasão e colonização de

espécies introduzidas como é o caso de Digitonthophagus gazella (Fabr.). Espécie

africana introduzida no Texas em 1972 (Downie, 1984; R. Woodruff, com. pess.) e

recentemente no Brasil (Koller et al., 1999). Esta espécie está sendo registrada pela

primeira vez para o Estado do Amazonas e se encontra presente tanto nas áreas

desmatadas como nos fragmentos e floresta contínua no PDBFF (Identificação

realizada pelo Dr. Robert E. Woodruff, Departamento de Agricultura do Estado de

Flórida, Gainesville). Andresen (1999; 2002a; 2002b) coletou indivíduos desta

espécie no seu estudo (também em fragmentos e floresta contínua), embora a

discriminação por espécie não tenha sido realizada (observação por comparação

com os indivíduos coletados e depositados por ela na Coleção de Artrópodes do

INPA) (Anexo 2). Já, Vulinec (1999; 2000) e Vulinec et ai. (2002), nos Estados de

Amazonas e Rondônia, não constataram a presença desta espécie; e Vaz de Mello

(1999), no Estado de Acre, não fez reporte desta espécie num fragmento de 100

hectares. A presença desta espécie na floresta contínua é um dado interessante

devido a sua alta especificidade por áreas de pastagem (Doube et a/., 1991; Estrada

et a/., 1998; Montes de Oca & Halffter, 1998; Koller et ai, 1999; R. Woodruff, com.

pess.) e seria esperada uma baixa probabilidade de invasão nestas áreas (Vulinec,

1999; 0. Fletchmann. com. pess.).

Este aparente aumento de riqueza local nas áreas do PDBFF desde o registro

de Klein (1989) até o presente pode se dever, não somente, a um aumento na

complexidade estrutural da floresta (matriz da paisagem), mas, também, ao elevado

grau de perturbação do habitat.
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As informações contidas na literatura não são unânimes. Alguns autores têm

observado diminuições (Howden & Scholtz, 1986; Halftter et ai, 1992; Lobo &

Morón, 1993), aumentos (Lobo & Morón, 1993) e estabilidade (Cambefort, 1991) na

riqueza de Scarabaeinae, em áreas modificadas, ao longo do tempo.

7.1.2 Riqueza de Scarabaeinae nos mesmos locais 14 anos após do último

registro

Em cada local houve diferenças nas taxas de captura de espécies quando

comparadas com os resultados de Klein (1989). Desta forma não foi confirmada a

segunda hipótese nula, da não existência de diferenças significativas nos valores de

riqueza entre áreas desmatadas, fragmentos de aproximadamente um hectare, dez

hectares e mata contínua no PDBFF, quando comparado com o registrado por Klein

(1989).

Os resultados encontrados em fragmentos de um hectare são interessantes,

pois, em termos de riqueza, os fragmentos pequenos e isolados tiveram os índices

mais altos. Dados que são opostos aos encontrados por Klein (1989) que só

reportou 38 espécies, das quais, quatro espécies não puderam ser identificadas. O

autor hipotetizou que em fragmentos pequenos existiria uma perda de riqueza ao

longo do tempo e que iguais taxas de re-colonização existiriam. Estas espécies

somente poderiam vir de áreas abertas, já que algumas destas mesmas tinham a

capacidade de invadir fragmentos menores. Pelo contrário, as espécies florestais

seriam incapazes de atravessar áreas de pastagem com mais de 15 m de distância

da floresta. Contrariamente ao esperado, algumas espécies de floresta, neste
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registro, foram capturadas em áreas de pastagem 85 m distantes da borda. O que

demostra que algumas espécies apresentam graus de tolerância às mudanças nas

condições ambientais na área. Por exemplo, indivíduos de Coprophanaeus lancifer

(L.) (considerada por Klein (1989) como Phanaeus lancifer) foram vistos à procura

de esterco de gado recentemente depositado, numa área de pastagem próxima a

um remanescente de vegetação secundária (C. Strong, com. pess.). Da mesma

forma, um indivíduo de Dichotomius apicalis (Lued.) foi capturado em esterco de

cavalo a 15 cm numa pastagem adjacente a uma capoeira (obs. pess.).

Estes dados podem indicar que existe um aparente aumento da tolerância e

capacidade por parte de algumas espécies de floresta de atravessar curtas

distâncias dentro da matriz da pastagem na procura de recursos. Esse processo de

re-colonização "mais exitoso" do que o hipotetizado por Klein (1989), pode ser

efetuado não só pelas espécies de áreas abertas, como pelas espécies de floresta

altamente tolerantes (comumente chamadas de especialistas da borda). Espécies

que chegariam da matriz (capoeiras), da mata contínua ou da pastagem a

fragmentos pequenos, aumentado a riqueza, possivelmente a abundância,

observada neles As, 1999, apud Halffter et ai., 2001). Estes dados confirmam a

teoria de vários autores como Didham (1996; 1997), Davis et aí. (2001), Malcoim

(1997a), Smith et aí. (1997), entre outros, que habitat de margem, ecotono ou borda,

possuem uma maior riqueza dada a sobreposição de sub-comunidades provenientes

dos dois sistemas.

O processo de invasão de espécies de pastagem a fragmentos de dez

hectares foi menos evidente, confirmando os resultados de Klein (1989), talvez,
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como conseqüência do rápido crescimento da vegetação secundária ao redor deles

que fucionaria como tampão (Lopera, 1996; Oosterhoorn & Kapeíle, 2000). Além

disso, o aporte de novos recursos alimentares como conseqüência da invasão de

vertebrados cruzando estas capoeiras jovens (Tocher et a/., 1997; Borges, 1995;

Bierregaard & Stouffer, 1997; Borges & Stouffer, 1999; Antongiovanni, 2001) e de

mamíferos que conseguem se adaptar a estas novas condições, como é o caso de

Alouatta senicuius (L.) e morcegos insetívoros (Lovejoy et a/., 1986; Kalko, 1998;

Andresen, 1999; 2002a; Santamaría, 2001), enriquecem e mantêm as comunidades

de Scarabaeinae presentes neles. Assim, a perda da riqueza prognosticada por

Klein (1989) seria parcialmente evitada.

A grande diferença observada nas áreas desmatadas entre Klein (1989) e

este novo registro tem a ver, sem dúvida, com a mudança da vegetação de

pastagem para capoeiras. Estes resultados confirmam a teoria de Halffter &

Matthews (1966), reforçada por autores como Howden & Nealis (1975), Nealis

(1977), Hanski & Cambefort (1991), Halffter et ai (1992), Escobar (1994), Lopera

(1996), Davis, (2000a; 2000b), Halffter & Arellano (2001), entre outros, de que a

vegetação é um dos fatores mais importantes na distribuição de Scarabaeinae.

Os estudos de Becker et ai (1991) e de Powell & Powell (1984), nas reservas

do PDBFF, apoiam estes resultados. O estudo conduzido por Powell & Powell

(1984), pouco tempo após o isolamento das reservas, por áreas de pastagem,

mostrou uma drástica diminuição da riqueza nas comunidades de abelhas

euglossine que estavam presentes nos fragmentos, especialmente nas reservas

menores. Becker et ai (1991), seis anos depois, usando basicamente a mesma
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metodologia, observaram que as comunidades destas abelhas não pareceriam ter

sido afetadas pela fragmentação, não encontrando nenhuma relação consistente

entre a área do fragmento e a riqueza das mesmas. Resultados similares ao

encontrado por Didham (1996), Báldi & Kisbenedek (1999) e Davis & Margules

(1998).

Para as áreas do PDBFF, um maior número de espécies em fragmentos de

um hectare e dez hectares quando comparado com a floresta contínua foi observado

por Vasconcelos et ai. (2001) com formigas; Zimmerman & Rodriguez (1990) com

espécies de caracóis; Gascon (1993) e Tocher et al. (1997) com anfíbios; e Malcoim

(1991; 1997a) com pequenos mamíferos.

O estudo realizado por Andresen (1999; 2002b), nas mesmas áreas deste

trabalho, mostrou uma riqueza de Scarabaeidae menor em fragmentos pequenos

(aproximadamente um hectare) quando comparados com fragmentos medianos

(aproximadamente dez hectares) e floresta contínua. Essa observação contrastante,

no nível de riqueza, entre estes dois registros, com uma pequena diferença de dois

anos, pode se dever: a) ao uso de metodologias parcialmente diferentes, pois aquela

autora, embora usasse as mesmas seis armadilhas que Klein (1889), modificou a

dimensão das mesmas (10 cm de diâmetro X 15 cm de profundidade); b) ao uso de

água com detergente para a conservação dos besouros; e c) à quantidade e

qualidade da isca (o uso de excremento de Alouatta senicuius, unicamente).

Adis (1979), Lobo et al. (1988), Halffter & Favila (1993) e Favila & Halffter

(1997; 1999) concluem que a forma da armadilha pitfall pode afetar os resultados
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com significado ecológico. Adis (1979) sustenta que no uso destas annadiíhas, o

agente preservativo pode ser atraente ou repelente para as comunidades de

artrópodes, e que a reação depende da espécie, sexo, a estação e outras variáveis.

Escobar (1994), Halffter & Matthews (1966), Davis et ai (1997), Davis (2000a;

2000b; 2001) recomendam o uso de excremento humano como excelente atraente

para garantir a captura de um número mais amplo de espécies de Scarabaeinae.

Pesquisas mostram que o excremento dos herbívoros, como é o caso de Alouatta

senicuius, apresenta uma dieta frugívora - folívora (Lovejoy et ai, 1986; Andresen,

1999; Santamaria, 2001), menos rica em nitrogênio que o excremento dos

omnívoros (Cambefort, 1991), e menos atraente, em termos de riqueza e

abundância, para espécies de Scarabaeinae amazônicas (Quintero, 1988). No

entanto, a maioria das espécies coletadas foram generalistas na sua dieta, algumas

foram classificadas como necrófagas ou com forte tendência ao uso deste recurso.

Assim, o uso de uma única isca não garante a representação das espécies

presentes numa área (Escobar, 1994).

Embora, Andresen (1999; 2002b) também tenha amostrado alguns dos

fragmentos amostrados por Klein (1989) e este trabalho, é o fato que as áreas

apresentam muita heterogeneidade (Tabela 6b), o que poderia influenciar nos

resultados finais. Outra aproximação que parcialmente explicaria o problema, tem a

ver com os diferentes critérios taxonômicos para avaliar o material coletado.

Algumas espécies de outras famílias, como Histeridae entre outras, foram sumadas

e consideradas nas suas análises.
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Didham et ai (1998b), no PDBFF, fizeram uma estimativa da perda de

espécies de Coleóptera associadas a liteira nos fragmentos, a partir de uma mostra

de 993 espécies capturadas; das 29 espécies mais comuns, 49,8% desapareceram

dos fragmentos de um hectare, 29,8% dos fragmentos de dez hectares e 13,8% dos

fragmentos de 100 hectares. Os resultados observados por estes autores são

opostos ao observado para espécies de Scarabaeinae, pois das 57 espécies

capturadas em floresta primária, as 37 espécies mais comuns estiveram presentes

em fragmentos isolados de aproximadamente um hectare, dez hectares e mata

contínua. No fragmento de 100 hectares da Dimona foram coletadas as mesmas

espécies. Embora, as amostras não sejam comparáveis, é possível que as grandes

diferenças se devam ao método de coleta. Neste registro foram usadas armadilhas

seletivas tipo "pitfall", amplamente utilizadas em estudos ecológicos com

Scarabaeinae, permitindo monitorar apropriadamente a abundância e refletir o

comportamento destas populações (Lobo et ai, 1988; Halffter & Favila, 1993; Favila

& Halffter, 1997; 1999). Pelo contrario, Didham et ai (1998) coletaram com um

método passivo (Winkier), metodologia que, provavelmente, por ser menos

específica, abrange maior número de espécies e, talvez, uma menor abundância.

Além disso, esta técnica é a mais sensitiva dos métodos de coleta (Didham et ai,

1998).

Kalko (1998), no PDBFF, no seu estudo com morcegos, demonstraram que a

riqueza foi drásticamente diminuída nos fragmentos menores (de aproximadamente

um hectare), confirmando a idéia de que os diferentes taxa apresentam padrões

comportamentais dissimilares (Lovejoy et ai, 1986; Robinson et ai 1992; Lawton et
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a/., 1998), consequentemente fazer generalizações à resposta das espécies frente à

fragmentação é uma visão pouco realista (Lawton et ai, 1998).

O efeito da fragmentação da floresta que, na sua etapa inicial, resultará em

efeitos drásticos na riqueza para a maioria das comunidades amostradas nos

fragmentos e nas áreas desmatadas no PDBFF (Lovejoy, 1985; Lovejoy et ai, 1986;

Powell & Powell, 1984; Klein, 1989), parece diminuir com o perfil de

heterogeneidade que apresenta esta paisagem atualmente.

7.2 ABUNDÂNCIA DE SCARABAEINAE NOS LOCAIS 14 ANOS APÓS O

PRIMEIRO REGISTRO

Em termos de abundância, existe significância nas taxas de captura de

indivíduos das espécies presentes em áreas desmatadas, fragmentos de

aproximadamente um hectare, dez hectares e mata contínua, quando comparados

com os resultados de Klein (1989), quem observou que das 19 espécies mais

comuns capturadas por ele, seis variaram nas suas taxas de captura para os

tratamentos, interpretadas como graus significativos de seletividade aos locais.

Canthon triangularís, Deltochilum guyanensis, D. septemstriatum, Dichotomius

apicalis (Lued.), Eurystemus caríbaeus (Herbst) e E. velutinus foram, geralmente,

mais capturadas na mata contínua que nos fragmentos (Anovas p< 0,05, resultado

obtido por Klein, 1989) (Tabela 8). Assim, não se confirmou a segunda hipótese

nula, da não existência de diferenças significativas nos valores de abundância

registrada, nos mesmos locais de coleta, entre Klein (1989) e este novo registro. No
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entanto, como observado pelo autor e neste trabalho, não houve diferenças

significativas entre os tratamentos.

Estes resultados discordam dos encontrados por outros pesquisadores, em

diferentes regiões do mundo, os quais acharam poucas mudanças nas populações

(Kadiri et ai, 1997; Cambefort, 1991) e diminuição destas ao longo do tempo

(Roslin, 1999; Lobo, 2001). Ao contrário, e apoiando os resultados encontrados

neste trabalho, estão as observações de Lobo & Morón (1993).

Uma hipótese provável que explicaria essas diferenças, aparentemente

contraditórias entre os resultados de Klein (1989) e este trabalho, seria, que as

sub-comunidades de espécies isoladas deveriam encontrar-se em alto grau de

tensão e desequilíbrio populacional ocasionadas pelas mudanças drásticas no

ambiente, que puderam induzir as baixas populações de espécies de besouros

coprófagos observadas por Klein (1989), aproximadamente quatro anos após a

fragmentação (Tanner ef a/., 1994; Lambshead & Hodda, 1994; Didham et ai,

1996). Essas mudanças, ocasionadas pelos fenômenos de fragmentação,

levaram a perda da área efetiva e a modificação das condições climáticas nas

bordas destes fragmentos (Lovejoy, 1985; Lovejoy et ai, 1986; Kapos, 1984,

Laurence & Bierregaard, 1997 Fearnside, 1996), desencadeou um abandono

massivo dos fragmentos isolados e especialmente dos menores (Lovejoy, 1985,

Lovejoy et ai, 1986; Bierregard & Stouffer, 1997; Malcoim, 1997) pelas espécies

de aves menos tolerantes e por alguns mamíferos, como os primatas, cujo

excremento é a principal fonte de recurso para esses besouros (Halffter &

Matthews, 1966; Halffter & Edmonds, 1982; Hanski & Cambefort, 1991).
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Mudanças posteriores na matriz da paisagem e a estabiiização das condições

climáticas, edáficas e a diminuição da perda da biomassa nas bordas (Kapos et

ai, 1997; Didham, 1996; Laurance & Bierregaard, 1997) levaram às espécies de
Scarabaeinae a se adaptarem, em particular as mais tolerantes, às novas

condições, sem a presença de grandes mamíferos ainda que em fragmentos

pequenos e isolados. No entanto, alguns primatas, especificamente Alouatta
senicuius, que permaneceram nos fragmentos de aproximadamente um hectare

(fragmento 1104 em Colosso obs. pess., M. Santamaría, com. pess.) e a

presença de pequenos mamíferos (Malcoim, 1997a) puderam manter

parcialmente as populações nesses fragmentos. A capacidade generalista da
maioria das espécies de Scarabaeinae nas florestas neotropicais (Halffter &

Matthews, 1996; Gill, 1991, obs. pess.) permitiu-les aproveitar outras fontes de

recursos, tais como excremento de artrópodes, caracóis, anfíbios, e talvez,

outros animais presentes nos fragmentos (Lovejoy et al, 1986; Zimmerman &

Rodriguez, 1990; Gascon, 1993; Tocher etal 1997; Didham, 1994; 1998), assim

como detritos ou matéria orgânica em decomposição, tornando-se,

possivelmente, importantes fontes de recursos acessíveis para os Scarabaeinae

(Halffter & Matthews, 1966; Young, 1981). Matthews (1965, apud Gill, 1991)

observou vários canthoninos se alimentando de excremento de caracol. Young

(1981), capturou Scarabaeinae (gêneros Ateuchus, Canthon, Onthophagus e

Umxys) se alimentando de excremento de Bufo marinus e outras espécies de
anfíbios, sugerindo que este fenômeno ocorre freqüentemente. B. marinus foi

reportada por Tocher eí al (1997) no fragmento 1104 antes e depois do
isolamento, em coletas manuais, no fragmento de 100 ha em Dimona (2303)
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que, para Kleín (1989), era uma floresta contínua, foram capturados indivíduos

de Deltochitum septemstríatum se alimentando de fungos basidiomicetos.

Esta visão, no contexto global, dá a idéia de que as populações de

Scarabaeinae, depois de passar por esses fortes fenômenos de pressão e distúrbio,

alcançaram uma alta abundância em equilíbrio (Tanner etal., 1994) mostrando altos

graus de permanência. No entanto, a ausência de dados pré - isolamento (exceto

para o fragmento 2303) não permite concluir se esse equilíbrio é inferior ou superior

ao que se encontrava neses locais antes da fragmentação. Fazendo uma

comparação, grosso modo, com a floresta contínua, poderia ser notado que o

equilibro é levemente superior ao da floresta. No entanto, a heterogeneidade que

apresentam as áreas pode mudar quantitativamente os resultados.

7.3. DISTRIBUIÇÃO DE SCARABAEINAE

Em termos da distribuição de Scarabaeinae, existem diferenças significativas

na porcentagem em que Canthon tríangularis, Deltochilum guyanensis, D.

septesmtríatum, Dichotomius apicalis (Lued.), Eurystemus caribaeus e E. velutinus e

as outras doze espécies mais comuns, estão representadas nas áreas desmatadas,

fragmentos de um hectare, dez hectares e mata contínua, quando comparadas com

os resultados de Klein (1989). Assim, não se confirma a quarta hipótese nula, a de

que não existem diferenças significativas nos valores de distribuição destas espécies

nos mesmos locais de coleta, entre Klein (1989) e este trabalho. Isso significa que

estas espécies comuns se encontram distribuídas de maneira similar nos fragmentos



73

que, para Klein (1989), era uma floresta contínua, foram capturados Indivíduos

de Deltochilum septemstriatum se alimentando de fungos basidiomicetos.

Esta visão, no contexto global, dá a idéia de que as populações de

Scarabaeinae, depois de passar por esses fortes fenômenos de pressão e distúrbio,

alcançaram uma alta abundância em equilíbrio (Tanner et a/., 1994) mostrando altos

graus de permanência. No entanto, a ausência de dados pré - isolamento (exceto

para o fragmento 2303) não permite concluir se esse equilíbrio é inferior ou superior

ao que se encontrava neses locais antes da fragmentação. Fazendo uma

comparação, grosso modo, com a floresta contínua, poderia ser notado que o

equilibro é levemente superior ao da floresta. No entanto, a heterogeneidade que

apresentam as áreas pode mudar quantitativamente os resultados.

7.3. DISTRIBUIÇÃO DE SCARABAEINAE

Em termos da distribuição de Scarabaeinae, existem diferenças significativas

na porcentagem em que Canthon triangularis, Deltochilum guyanensis, D.

septesmtriatum, Dichotomius apicalis, Eurystemus caríbaeus e E. velutínus e as

outras doze espécies mais comuns, estão representadas nas áreas desmatadas,

fragmentos de um hectare, dez hectares e mata contínua, quando comparadas com

os resultados de Klein (1989). Assim, não se confirma a quarta hipótese nula, a de

que não existem diferenças significativas nos valores de distribuição destas espécies

nos mesmos locais de coleta, entre Klein (1989) e este trabalho. Isso significa que

estas espécies comuns se encontram distribuídas de maneira similar nos fragmentos



74

de aproximadamente um, dez hectares e na mata contínua. Mesmo, quando se tem

em conta as áreas de crescimento secundário, os valores se mantêm iguais.

Estes resultados são parcialmente opostos ao encontrado por Lovejoy et ai

(1986) e Didham et ai (1998b), pois as diferenças que estes autores observaram na

distribuição das especies seguida aos processos de fragmentação foram mais

drásticas, como desaparecimento e mudanças na composição das espécies

presentes nesses fragmentos.

Quando a pastagem é abandonada e se permitem processos de regeneração

da floresta, uma porcentagem elevada de espécies pode re-colonizar ou invadir

estes novos ambientes, sendo sua distribuição mais similar ao que ocorre na

floresta. Estas áreas de vegetação secundária, dependendo da sua origem, idade e

uso prévio da terra, podem servir como corredores para o movimento de espécies

incapazes de atravessar áreas abertas para locais de floresta e servir como lugares

de forrageio para espécies mais tolerantes, generalistas ou com amplos intervalos

de distribuição (Tabela 11), dentro da matriz entre fragmentos.

A fexibilidade alimentar mostrada pela maioria destas espécies permiteu-les

aproveitar, de acordo com as características de cada local, várias fontes de recursos

e se distribuir de maneira mais uniforme do que observado por Klein (1989).

Deltochilum septemstríatum, necrófaga estrita, foi capturada freqüentemente em

excremento; Dichotomius apicalis, Eurystemus caríbaeus e Eurysternus velutinus,

coprófagas estritas, foram capturados abundantemente em carniça; Deltochilum

guyanensis e Canthon triangularis consideradas como generalistas, mostraram
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maior tendência à necrofagia e coprogafia, respectivamente Para o caso das áreas

que se mantiveram isoladas ou que sofreram fragmentação (como o caso da mata

contínua da Dimona) existiram pequenas mudanças na distribuição de algumas

espécies, como foi o caso de Onthophagus bidentatus e Eurystemus bicolon que, no

entanto, não mostraram diferenças significativas em sua distribuição nos

tratamentos, tenderam a aumentar nas áreas de borda e nos fragmentos pequenos.

Tabela 11. Registro de algumas espécies registradas neste trabalho e por outros autores em outras
áreas neotrpolcaís.

ESPÉCIE AUTORES

Ateuchus murrayi Quintero (1988), Castellanos et al. (1999), Escobar (2000),
Andresen (1999, 2002b).

Canthon tríangularis Escobar (2000), Vulinec (1999), Andresen (2002a, 2002b).

Deltochilum guyanensis Andresen (1999, 2002b), Vulinec (1999).

Deltochilum septemstríatum Quintero (1998), Andresen (1999, 2002b), Vulinec (1999).

Dichotomius boreus Andresen (1999), Vulinec (1999), Escobar (2000).

Eurystemus caríbaeus Howden & Young (1981), Peck & Forysith (1982), Peck &
Howden (1984), Halffteref a/. (1992), Koller etal. (1999).

Eurystemus hirtellus Louzada & Vaz de Mello (1997), Vulinec (1999), Escobar (2000).

Eurystemus foedus Escobar (1994), Escobar & Medina (1996), Quintero (1998).

Oxystemon conspiciliatum Howden & Young (1981), Medina et al. (1990), Escobar (1994),
Medina & Kattan (1996), Quintero (1998).

Onthophagus bidentatus ^ Forysith (1982) Andresen (1999, 2002a, 2002b).

Ao contrário, algumas espécies (3,77% das espécies) coletadas em floresta

contínua para este registro, não conseguem colonizar as áreas de crescimento

secundário, outras não recuperam suas porcentagens originais e outras

desapareceram após a fragmentação (Borges, 1995). A redução da abundância de

Canthidium miscelium e Neocanthidium sp. 1 na floresta contínua, coletadas em

maior abundância na floresta contínua da Dimona no estudo de Bert Klein (não
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publ.), seria explicado pela fragmentação desta mata, e essas espécies,

possivelmente, já não estão presentes. Existem duas hipóteses que explicariam

esse comportamento: a) conseqüência do seu caracter de especialista realmente

estrito para coprofagia e sua especialidade pela mata contínua (Vulinec et a/., 2002,

B. Klein, não pub.), pois somente foi capturada, neste trabalho, nas capoeiras em

estreita proximidade com a floresta de galeria; b) Canthidium miscelium, embora não

exista informação na literatura, parece ter uma distribuição restrita, dado que esteve

ausente na floresta contínua de Colosso e Powell, e abundantemente (415

indivíduos) nas coletas realizadas na mata contínua da Dimona. O aprarente

desaparecimento de Canthidium. miscelium e Neocanthidium sp. 1 do fragmento

2303, suporta as conclusões de Didham (1997) e Didham et ai. (1998a): que a)

fragmentos de 100 hectares não são suficientes para manter as comunidades de

invertebrados intactas, e b) espécies dominantes, embora com distribuição restrita,

são as mais suceptíveis à extinção como conseqüência dos fenômenos de

fragmentação (Ver Kattan et ai., 1992; Tilman et ai. 1994; Rengifo, 1999).

7.4 TAMANHO MÉDIO DE SCARABAEINAE ENTRE FRAGMENTOS E MATA

CONTÍNUA

Houve diferenças no tamanho médio ponderado dos indivíduos capturados

nos fragmentos (aproximadamente um e dez hectares) e mata contínua. Não se

confirmou a quinta hipótese nula da não existência de diferenças significativas no

tamanho médio ponderado das espécies entre os fragmentos e a mata contínua

registrado por Klein (1989) quando comparado com este trabalho. Aquele autor

observou que nos fragmentos de um e dez hectares existia um tamanho médio
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pondBfsdo d© espécies menor cjue ne meta contínua (Teste de Mann-Whitney

p<0,05, corrigidos com o teste de Benferroni).

No entanto, observando os dados obtenidos neste trabalho, parecem indicar

resultados opostos. Quando a fórmula de Peck & Howden (1984) foi utilizada, e

usando estatística de Anova como método de comparação, as diferenças se

tornaram significativas. Essa dicotomia entre os resultados parece contraditória

pudendo supor que o teste de Mann-Whitney, utilizando o tamanho médio

ponderado (fórmula de Klein, 1989), não é um bom método para avaliar o tamanho

dos indivíduos das populações de Scarabaeinae nos fragmentos do PDBFF com a

heterogeneidade que se apresenta atualmente nas áreas.

Andresen (1999), nestas mesmas áreas, seguindo a fórmula de Howden &

Peck (1984), e utilizando Anovas, reportou um tamanho médio de besouros

coprófagos superior na mata contínua que nos fragmentos. Por tanto, comparando

os resultados obtidos neste registro com aqueles de Klein (1989) e Andresen (1999),

as diferenças no tamanho médio das espécies de Scarabaeinae entre tratamentos,

com a fragmentação, parecem se manter desde o primeiro registro, nas áreas do

PDBFF.

Segundo Doube (1990), existe uma relação direta entre o tamanho de

besouros coprófagos e a quantidade de excremento consumida. Peck & Howden

(1984) observaram, no Panamá, uma abundância preferencial de espécies

pequenas em excrementos de tamanho menor e das espécies maiores por iscas de

tamanho maior.
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A quantidade de recursos presentes nos fragmentos para sustentar

populações de Soarabaeinae, talvez, não sejam de tamanho e qualidade suficientes

para sustentar populações de muitas espécies grandes de Scarabaeinae. O

desaparecimento de mamíferos e aves, de grande porte, quando as áreas são

fragmentadas e isoladas, pode induzir à presença de pequenas populações ou ao

desaparecimento das espécies maiores desta subfamília.

7.6 CURVAS DE DOMINÂNCIA - DIVERSIDADE

Houve diferenças nas curvas de abundância - diversidade, especialmente

para as áreas desmatadas (quando se tomam en conta as áreas da pastagem -
capoeiras como uma unidade) e floresta contínua, quando comparadas com Klein

(1989). Desta forma, não se confirma a sexta hipótese nula, a de não existência de

diferenças na eqüitabilidade e distribuição das espécies entre as áreas desmatadas,

fragmentos de um hectare, dez hectares e mata contínua, no PDBFF, comparando o

registro de Klein (1989). Aquele autor observou que a riqueza aumentava de áreas

com maior distúrbio (áreas desmatadas) para aquelas que apresentam menos (mata

contínua).

A distribuição das áreas se apresenta mais homogênea e eqüitativa do que na

época de Klein (1989), porém, com uma aparente diminuição da diversidade na

mata contínua. Embora, quando os resultados observados em áreas onde se

manteve a pastagem são representados independentemente, se observa que a
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distribuição das sub-comunidades, nessas áreas, se mantém como foi observado

por Klein (1989).

A curva que representa a mata contínua parece diminuir en relação aos

outros tratamentos, mas aumenta com relação ao observado por Klein (1989). Numa

aparente contradição. No entanto, duas hipóteses poderiam explicar estas

observações: a) a mata contínua da Fazenda Dimona, foi fragmentada em um

remanescente de 100 hectares (considerada como floresta contínua) e poderia estar

influenciando um menor número de espécies e sua abundância, sem diferenças

significativas, embora com uma diversidade maior que nos outros tratamentos; b)

uma maior abundância e riqueza quantitativa dos outros tratamentos, no entanto,

com uma menor diversidade que na mata contínua.

Quando a floresta passa por processos de queima e uso intensivo da terra,

como ocorre com o assentamento nas áreas de pastagem, existe um forte impacto

nas condições físicas do solo, mudanças qualitativas na matéria orgânica e na

massa microbiana (Martins etal., 1991; Chauvel etal., 1991; Luis et a/., 1999), entre

outras, que vão sendo mais acentuados ao longo do tempo (Luis et ai, 1999). As

áreas de pastagem mantiveram, com coletas acidentais de outras cinco espécies

(2,45% de 1.041 indivíduos. Tabela 4), |Dasicamente o mesmo arranjo de

Glaphyrocanttion spp., 14 anos após o primeiro registro. Esta aparente "estática"

populacional, comparando as coletas de Klein (1989) com este trabalho, seria uma

das conseqüências da perda paulatina das condições físicas do solo e

microambientais na pastagem, impossibilitando a outras espécies nativas, não

adaptadas, a colonização destes ambientes, conservando a mesma distribuição
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geométrica ao longo do tempo. A dominância desproporcional de poucas espécies,

não presentes na floresta, nestes tipos de habitats antrópicos, não ocorre em

pastagens amazônicas naturais (Escobar, 2000). Pelo que se pode argumentar, que

a colonização de pastagens artificiais amazônicas por espécies de Scarabaeinae,

diferentemente de Glaphyrocanthon spp., é pouco provável ao longo do tempo. A

I  " hipótese defendida por Howden & Nealis (1975), Halffter ef al. (1992), Steenkamp &
i  Chown (1996) e Jankielsohn et al. (2001), de que mudanças drásticas no solo,

^  retirada da vegetação nativa e introdução de plantas exóticas traz efeitos letais para

as comunidades de Scarabaeinae, se comprovada nos ecossistemas amazônicos.

Diferentemente do que ocorre na pastagem, espécies tolerantes de

Scarabaeinae presentes em floresta (espécies da borda) podem se deslocar em

áreas de capoeira (crescimento secundário), como observado por Klein (1989),

muito eficientemente. Estas capoeiras, quando limitadas por remanescentes lineares

(bosques de galeria), onde espécies de floresta podem se reproduzir e manter

populações viáveis (Lima & Gascon, 1999; Laurance & Laurance, 1999), podem ser

importantes para o movimento ou, eventualmente, como sítios de forrageio para

espécies de floresta pouco tolerantes ou especialistas. No entanto, estas áreas,

nestes estados sucessionais, não têm recuperado totalmente a sua diversidade

quando comparadas com a floresta primária. Embora, para a região amazônica, as

áreas de borda e crescimento secundário pareçam suportar uma melhor distribuição

dos recursos (mais espécies e mais indivíduos de Scarabaeinae) que em outros

sistemas naturais (Halftter et ai., 1992; Escobar, 1994; Escobar & Medina, 1996).

Sendo a divisão dos recursos é mais eqüitativa e a distribuição das sub-
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comunidades mais normal nas áreas de crescimento secundário, neste trabalho, do

que anteriormente, quando eram pastagens no registro de Klein (1989).

Resultados de uma menor equitabilidade em pastagens do que na borda, e

esta, por sua vez, menor que as curvas registradas na floresta contínua foram

observado por Halffter et al. (1992), Escobar (1997) e Davis et ai (2001). Assim, as

comunidades de Scarabaeinae amazônicas parecem sofrer mudanças mais

drásticas quando a vegetação nativa é substituída por pastagens; no entanto,

quando acontecem processos de sucessão secundária, este ecossistema pode

recuperar rapidamente sua distribuição original de espécies (Vasconcelos, 1999),

quando comparado com outros sistemas naturais (Halffter et ai, 1992; Escobar,

1994; Escobar & Medina, 1996).

7.6 DIVERSIDADE DE SCARABAEINAE

Houve diferença nos valores de diversidade Shannon e seu inverso, quando

comparados com os resultados de Klein (1989). Desta forma, não foi confirmada a

sétima hipótese nula da não existência de diferenças na diversidade e equitabilidade

de Scarabaeinae entre áreas desmatadas, fragmentos de aproximadamente um

hectare, dez hectares e mata contínua no PDBFF, ao comparar os valores

observados neste registro com os resultados de Klein (1989). Este autor encontrou

diferenças significativas nos valores de Shannon e seu inverso. Alem disso, ele

observou que os valores de diversidade diminuíam inversamente com o grau de

distúrbio. Quer dizer que a diversidade e eqüitabilidade foram menores em áreas

desmatadas que em fragmentos de um hectare.
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Os valores de Shannon e seu Inverso são superiores na mata contínua,

seguido de fragmentos de aproximadamente dez hectares. A vegetação secundária

(antigas áreas de pastagem) apresenta uma diversidade e eqüitabilidade maior que

os fragmentos de aproximadamente um hectare. Estes resultados não se

apresentam significativos quando são consideradas todas as áreas (as três réplicas).

Porém, suprimindo as áreas de Cidade Powell como réplicas de fragmentos, existe

uma diferença estatística. Assim, nas áreas de Cidade Powell as espécies se

distribuem diferente aos outros fragmentos.

Os valores de Diversidade (H') e eqüidade (J') de Scarabaeinae encontrados

foram algumas vezes superiores, equivalentes ou inferiores aos já reportados por

outros pesquisadores em diferentes regiões tropicais e em diferentes biótopos (Peck

& Forsyth, 1982: Halffter et al., 1992; Davis, 2000a) embora os valores registrados

neste trabalho estão dentro das margens comuns de diversidade de Scarabaeinae

(segundo o índice de Shannon) para florestas tropicais.

Uma possível hipótese para explicar a causa pela qual existe uma maior

diversidade e eqüitabilidade nas áreas de crescimento secundário que nos

fragmentos de um hectare, é que, embora exista uma alta abundância e riqueza

nestes fragmentos, o isolamento e redução da área levam a uma menor abundância

relativa de espécies. Esta abundância tende a ser dividida menos homogeneamente

para cada espécie nos fragmentos de aproximadamente um hectare que nas áreas

de crescimento secundário (com a ausência das áreas de Cidade Powell que

apresentam uma borda muito complexa, estas diferenças são realmente

significativas). O aumento da dominância poderia ser efetuado pelas espécies
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adaptadas às áreas de borda. Um caso saliente é Onthophagus bidentatus, que se

apresenta mais abundante nestes pequenos fragmentos e diminui paulatinamente

no crescimento secundário até mata contínua, passando pelos fragmentos de

aproximadamente dez hectares. Observando o perfil gradual das diferenças, a

fragmentação e isolamento de remanescentes florestais, mais do que causar

diminuição da abundância e riqueza das espécies ao longo do tempo, modifica ou

acentua a forma como os indivíduos das espécies, presentes nestes remanescentes,

se distribuem para aproveitar o recurso. Fenômeno que se faz mais pronunciado

com o tempo.

Ao contrario, a distribuição das espécies nos fragmentos em Cidade Powell

tenderia a "voltar" a ser mais homogênea; como acontece na mata contínua. A

ampla margem nos dados para estes fragmentos, quando comparadas com os

outros fragmentos de Colosso e Dimona, estaria aumentando a variância das

réplicas e, assim, diminuindo a significância para o total de amostras.

7.7. SIMILARIDADE FAUNÍSTICA

O agrupamento de áreas desmatadas (pastagem - capoeira), fragmentos de

um, dez hectares e a mata contínua na Dimona, Colosso e Cidade Powell, por meio

da análise de Agrupamento (Cluster analysis), mostra diferenças na distribuição

espacial nestas áreas, de acordo com a abundância das 20 espécies mais comuns

no registro de Klein (1989) em cada local, quando comparado com os resultados

deste trabalho. Assim sendo, não se confirma a oitava hipótese de não existência de

diferenças da forma como estas espécies estão distribuídas nos fragmentos de um
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dez e mata contínua e áreas desmatadas (crescimento secundário) para Dimona,

Colosso e Cidade Powell, com relação ao registrado por Klein (1989). Este autor

observou que as áreas desmatadas eram menos similares e distantes dos

fragmentos e matas continuas. Ou seja, os fragmentos de Cidade Powell. menos

isolados, se encontram mais próximos às áreas de mata continua que aos

fragmentos isolados de seu mesmo tamanho, na Dimona e Colosso.

Do mesmo modo, o agrupamento de fragmentos de aproximadamente um,

dez hectares e a mata continua na Dimona, Colosso e Cidade Powell. por meio da

análise de DCA (Detrended Correspondence Analysis), mostra que existem

diferenças na distribuição espacial das 20 espécies mais comuns para Klein (1989),

quando comparados os resultados deste registro com os dados do autor. Ele
evidenciou três agrupamentos, observando que os fragmentos de dez hectares se

encontravam mais próximos à mata continua que os fragmentos de um hectare.

Desta forma não foi confirmada a nona hipótese nula, da não existência de

diferenças da forma como estas espécies estão distribuídas nos fragmentos de

aproximadamente um e dez e mata continua para Dimona, Colosso e Cidade

Powell, com respeito ao registrado por Klein (1989). Ou seja, os fragmentos de

Cidade Powell, que se apresentam menos isolados, se encontram mais próximos às

áreas de mata continua que aos fragmentos isolados do seu mesmo tamanho, na

Dimona e Colosso.

Estes resultados são similares ao reportado por Vasconcelos ef a/. (2001),

que em seu estudo com formigas, não encontraram diferenças significativas na

riqueza e na abundância, mas encontraram uma modificação na distribuição das
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comunidades destes artrópodes com a fragmentação. Quando Klein (1989) coletou

os dados, logo após o processo de fragmentação, encontrou que existia uma relação

direta entre a área do fragmento e a similaridade no nível de composição com

respeito à floresta contínua. Atualmente, existe uma dicotomia nas áreas ocasionada

pelas diferenças na estrutura ecológica que rodeia estes fragmentos. A borda afetou

a distribuição das espécies e o êxito na sua sobrevivência, ao longo do tempo.

As áreas de crescimento secundário maduro em Cidade Powell que foram

originadas pelo corte, sem efeitos de queima, apresentam uma composição florística

diversa com espécies de floresta virgem no sub-bosque, predominância maior de

Cecropia spp., e sendo paulatinamente substituídas por espécies de Miconia spp.,

dossel fechado e dividido em estratos que evitam uma alta incidência de luz no sub-

bosque, e DAP maior que 5 cm (Fearnside. 1996; Williamson et al., 1998; Didham &

Lawton. 1999; Monaco, 1998; Mesquita et ai, 2001) possuem um alto potencial em

recursos alimentícios para Scarabaeinae; não só o excremento oferecido pelas

espécies de vertebrados que forrageiam sobre sementes e polinizam espécies

vegetais secundárias, como Cecropia spp. (pássaros, mamíferos trepadores, entre

outros) (Mesquita et ai, 2001), como também a abundância de biomassa de insetos,

invertebrados e liteira (Didham 1996; 1997; Fowler & Venticinque, 1994; Malcoim,

1991; 1997a). Esta quantidade de recursos manteria populações de besouros

coprófagos com grandes requerimentos estáveis. Uma condição mais homogênea

do ambiente permitiu a re-colonização destas áreas e o fluxo de muitas espécies

entre floresta e fragmentos (Offerman et ai, 1995; Bierregaard & Stouffer, 1997;

Tocher, 1998; Vasconcelos, 1999; Borges & Stouffer, 1999; Antongiovanni, 2001), as

probabilidades iniciais de extinção diminuíram e as diferenças na composição de
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Scarabaeinae entre áreas se reduziram. A recuperação da fauna de Scarabaeinae

original seria um processo temporal relativamente curto (ver Vasconcelos, 1999).

Pelo menos mais acelerado do que o hipotetizado por Saldarriaga (1986, citado por

Ulh, 1988 e Ulh et a/., 1990) nas áreas altas do Rio Negro da Colômbia e Venezuela,

onde são necessários 200 anos para que as áreas de pastagens, passando por

todos os estados sucessionais, alcancem a floresta primária.

Ao contrario, as áreas de crescimento jovem do Colosso e Dimona que

limitam o fragmento de 10 hectares, onde inicialmente existiram fortes processos de

queima e uso da terra, estão dominadas por plantas pioneiras do gênero Vismia spp.

Estas áreas de capoeiras jovens que apresentam pouca diversidade florística, com

espécies de diâmetro pequeno (DAR menor que 5 cm) e crescimento lento, dossel

aberto e unimodal com maior incidência de luz no sub-bosque e temperaturas

elevadas (Williamson ef a/.,1998; Monaco, 1998; Didham & Lawton, 1999; Mesquita

et a/.,2001), poderiam ser menos permeáveis para a re-colonização e manutenção

de populações viáveis das espécies estenotolerantes (Bierregaard & Stouffer, 1997,

Borges & Stouffer, 1999; Vasconcelos, 1999; Antongiovanni, 2001). Observou-se

aqui uma composição de espécies de Scarabaeinae menos similar à floresta

contínua do que em capoeiras dominadas por Cecropia spp.

A pastagem que limita os fragmentos de um hectare da Dimona e Colosso

como condição mais adversa, interromperia desde suas etapas iniciais o processo

de migração exitosa destas espécies nos fragmentos, até isolá-las completamente

da floresta.



87

Dentro desta matriz menos favorável, as populações espécies pequenas,

generaíistas e/ou associadas com borda (por exemplo, Onthophagus bidentatus),

que poderiam cruzar áreas desmatadas relativamente próximas ou utilizar esta

vegetação secundária jovem seriam, hipoteticamente, as mais beneficiadas, em

detrimento da perda de indivíduos de outras espécies menos adaptadas ao distúrbio,

associadas com floresta, com distribuição restrita ou especialistas (por exemplo,

Canthidium miscelium).

Pequenas populações são mais susceptíveis aos processos de extinção

estocástica, deriva genética ou depressão endogâmica (Soulé & Simberloff, 1886,

Soulé, 1986; De Souza, 2001). Os fragmentos de aproximadamente um hectare e

dez hectares no PDBFF, relativamente isolados, embora tenham uma alta riqueza,

mas pequenas populações, apresentariam maior risco de extinção de espécies que

as populações de Scarabaeinae em fragmentos conectados, de tamanho maior

(aproximadamente 100 hectares) ou floresta contínua. Este processo deletério se

poderia tornar mais evidente em longo prazo. A sugestão de Klein (1989) sobre o

desaparecimento de espécies em pequenos fragmentos poder ser confirmada após

um tempo mais longo do que 14 anos.
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8. CONCLUSÕES

Os Scarabaeinae possuem características excelentes para se estudar os efeitos da

fragmentação nas florestas amazônicas.

Existe uma riqueza elevada de Scarabaeinae nas áreas de Projeto Dinâmica

Biológica de Fragmentos Florestais INPA/Si, dados que soportam o observado por

outros autores nas florestas neotropicais.

e a

na

As áreas de vegetação secundária são importantes por permitir o fluxo

colonização dos fragmentos por algumas espécies de Scarabaeinae presentes

floresta contínua. Estas áreas devem ser consideradas, na hora de se decidir sobre

o manejo adequado da diversidade deste grupo de artrópodes, nas florestas

amazônicas expostas à intervenção humana.

Em áreas desmatadas, que são abandonadas, permitindo processos de

regeneração natural da floresta, as comunidades de Scarabaeinae podem recuperar

quase a totalidade das espécies presentes na mata contínua.

Os fragmentos expostos a processos de "desfragmentação podem ser colonizados

por espécies de Scarabaeinae provenientes da matriz da paisagem (crescimento
secundário) ou da floresta, recuperando paulatinamente a distribuição de espécies,

possivelmente, chegando a seu estado original.
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O processo de re-colonização de espécies de Scarabaeinae em áreas previamente

desmaiadas é um processo relativamente rápido, quando se compara com o tempo,

de aproximadamente 200 anos, para que a floresta alcance seu estado adulto.

A remoção da vegetação natural e manutenção de plantas exóticas (pastagens) na

Amazônia Central, por períodos de tempo prolongados, não permite processos de

colonização de outras espécies de Scarabaeinae nativas além de Glaphyrocanthon

spp.

A colonização de Scarabaeinae em áreas de vegetação secundária parece

depender do tipo de vegetação dominante. Em capoeiras com dominância de Vismia

spp. se apresenta uma fauna mais depauperada do que aquelas dominadas por

Cecropia sp.

As áreas altamente perturbadas do PDBFF permiten facilmente a invasão de

espécies introduzidas, como é o caso de Digáonthophagus gazella, que a pesar das

baixas capturas, pode invadir os fragmentos e floresta contínua.

Existe, aparentemente, um alto grau de resiliência por parte das sub-comunidades

de Scarabaeinae em fragmentos pequenos e isolados, dentro das reservas do

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais INPA/SI.

Embora não existam grandes diferenças na riqueza e abundância de Scarabaeinae

nos fragmentos quando comparadas com a floresta contínua, a distribuição das sub-
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comunidades de Scarabaeinae em fragmentos pequenos e isolados muda ao longo

do tempo.

O fragmento de aproximadamente 100 hectares da Dimona, não possue um

tamanho suficiente para manter as comunidades de Scarabaeinae intactas. Sendo

as espécies com distribuição restrita as mais susceptíveis à extinção locai.

Após a fragmentação das áreas de floresta do PDBFF existem efeitos drásticos na

riqueza e abundância de Scarabaeinae. segundo o reportado por Klein (1989). No

entanto, estas diferenças parecem diminuir com o perfil de heterogeneidade que

apresenta a paisagem, neste novo registro.
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9. RECOMENDAÇÕES

Para futuras pesquisas com Scarabaeinae ou outros grupos de Artrópodes, cuja

taxonomia é complicada e não consolidada, seria importante ter registro de todos os

espécimens coletados pelos autores que trabalham nas áreas do PDBFF. Assim,

para estudos comparativos se poderiam ter as referências originais e mudar,

adequar ou re-analisar o nome ou a entidade específica de interesse.

Para estudos comparativos se torna essencial seguir, o mais próximo possível, a

metodologia de coleta do autor escolhido. As pequenas mudanças na metodologia

introduzam efeitos confundidores.

O uso de metodologias complicadas ou custosas (como foi o caso do liquido fixador

usado neste trabalho) pode dificultar o trabalho; pelo que é essencial padronizar os

métodos de coleta, sempre procurando metodologias apropriadas que permitam

discutir amplamente os resultados com outros pesquisadores. Além disso, se os

estudos são realizados nas mesmas áreas e com os mesmos grupos taxonômicos.

O uso de um só método de coleta, não garante uma boa aproximação ao fenômeno

em estudo, como ocorreu neste trabalho. É importante o uso de mais de um método

de coleta (sempre e quando seja de uso geral e padronizado) para abranger toda a

comunidade. Especificamente para Scarabaeinae, existem alguns métodos

recomendados pelos autores: coletas manuais, procurando em troncos, folhas,

frutos podres; armadilhas "pit fali" com várias iscas, distribuídas tanto horizontal

como verticalmente; e armadilhas de interceptação de vôo.
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Este estudo deve ser feito também na estação chuvosa, pois podem existir algumas

espécies de Scarabaienae com outros hábitos, tempos ou espaços, que podem

apresentar diferentes respostas frente à fragmentação.

Para futuras pesquisas, seria muito interessante avaliar estatisticamente se

realmente as comunidades de artrópodes, presentes nos fragmentos conectados

com vegetação secundária, podem estar sendo submetidas aos efeitos de

"desfragmentação".
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11. ANEXOS

Anexo 1. Abundância toí= Mata contínua. D= Dimona, C= Colosso, P = Cidade Powell. Os números
que se encontram como si

Ateuchus frontalls

AtBUchus sp. 1

Ateuchus sp. 2

Ateuchus sp. 3.1

Ateuchus sp. 5
Ateuchus sp. 4

Ateuchus sp. 6

Ateuchus sp. 6.1
Ateuchus sp. 7
Canthidium atrlcolfe

Canthidium aurichalceum

Canthldlum bicolor

Canttiídlum nifícolle

Canthldlum sp.tORUPO bituferlfror
Canthldlum sp. 1

Canthon quadrtgattatus
Canthon sp. [GRUPO serlcatus]
Canthon tríangularis
Deltochilium amazonlcum

DeltochIIum caiinatum

DeltochIIum guyanensis
DeltochIIum orblculara

DeltochIIum pseudolcarus
DeltochIIum septemstriatum
DIchotomIus apicalls
DIchotomIus sp. 1
DIchotomIus sp. 4
DIchotomIus sp. 8
DIgItonthophagus gazella
Eurystemus bicolor
Eurystemus caribaeus
Eurystemus cayanensis
Eurystemus foedus
Eurystemus hirtelius
Eurystemus velutinus
Glaphyrocanthon sp. 2 j
Glaphyrocanthon sp. 3
Glaphyrocanthon sp. 1 j
Glaphyrocanthon sp. 4
Neocanthldlum sp. 1
NeocanOildIum aurlcdle
Neocanthldlum miscelium
Neocanthldlum sp, [GRUPO lentun
Ontherus camifíons
Onthophagus bidentata ^
Onthophagus mbrecens
Oxystemon conspicfllatum
Oxystemon durantonl
Oxystemon sp. 1
Oxystemon spiniferum
Phanaeus chalcomelas
Phanaeusjasius

Phanaeus lancifer
Phanaeus parvulus
Scybalocanthon pygidialls
Scybalocanthon trimaculatus
Trichilium hlrsutum
Trichocanthon sordidus

Trox sp. 1
Uroxys besti
L/roxys sp. [GRUPO/afus]

N  S

S  )

0 1 0 0 3 0 0 1 4 0 0 52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

4 21 15 29 33 60 13 19 13 4 12 1350

0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 45

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 36

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9

2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 3 51

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 51

2 0 15 2 2 9 2 2 22 1 0 129

1 3 1 15 2 16 26 5 5 0 2 280

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 30

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10

7 6 33 6 16 6 10 30 25 6 10 623

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 5 0 1 3 1 0 3 0 0 2 41

1 18 0 7 28 14 2 36 48 12 15 523

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

3 6 0 1 3 1 2 2 2 1 3 57

2 18 10 19 36 28 4 40 58 27 24 1181

0 2 0 0 4 5 2 2 3 1 13 68

7 9 2 4 14 24 5 15 15 16 11 502

1 5 0 7 11 14 1 15 8 5 17 258

0 0 5 3 0 1 0 1 1 0 1 123

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

1 25 5 11 20 40 14 27 11 12 23 486

4 12 4 3 11 3 4 23 10 14 15 351

7 12 2 19 20 10 2 15 12 7 8 382

3 1 0 5 3 6 4 9 2 4 4 87

2 10 36 13 18 32 1 11 27 7 16 511

2 36 5 12 31 32 3 25 14 22 15 598

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

0 1 0 2 2 0 0 3 1 0 3 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

4 9 3 2 6 4 4 7 4 1 2 334

2 5 1 0 3 2 0 0 1 0 1 58

167 67 138 291 94 266 109 62 60 54 19 4028

0 1 0 0 2 2 0 8 1 0 0 74

0 3 0 2 1 1 1 1 0 1 0 28

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13

0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

0 2 0 1 0 2 0 8 0 0 1 70

0 4 0 3 5 5 7 1 8 8 6 101

1 2 0 0 2 1 0 0 8 6 3 72

0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0

0 2 0 1 10 1 1 18 11 2 5 151

6 3 2 4 0 19 0 6 2 1 6 220

0 0 0 0 1 4 0 0 1 3 0 15

2 0 5 1 7 37 2 11 5 5 11 358

1 1 0 0 0 1 1 4 6 1 0 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

236 299 284 468 400 667 220 415 400 225 256 14657

24 35 19 30 36 43 23 34 36 28 32
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11. ANEXOS

Anexo 1 Abundância total para Scarabaeinae nas três fases comparativas com Kiein (1989). AD = Área desmaiada, UH = Um hectare, DH = Dez hectares, MC= Mata continua. D= Dimona, C= Colosso, P = Cidade Powell. Os números
que se encontram como sufixos (1, 2, 3) correspondem as repetições.

A0D1 ADC1 ADP1 UHD1 UHC1 UHP1 DHD1 DHC1 DHP1 CHD1 MCC1 MCP1 ADD2 ADC2 ADP2 UHD2 UHC2 UHP2 DHD2 DHC2 DHP2 CHD2 MCC2 MCP2 ADD3 ADCF3 ADP3 UHD3 UHC3 UHP3 DHD3 DHC3 DHP3 CHD3 MCC3 MCP3 TOTAL
ESPECIES — : z ^ n r, ^ n n » ã -7 r» n ci 1 1 õ 5 5 fi n n 1 o o 3 Õ O 1 4 O O K

0

49 232

59 331 102 100 221110 53

Ateuchus frvntalls

Ateuchus sp. 1

Ateuchus ap. 2

Ateuchus sp. 3.1

Ateuchus sp. 5
Ateuchus sp. 4

Ateuchus sp. 6

Ateucfius sp. 6.1
Ateuc/ius sp. 7
Canthldlum atricolle

Canthidium auríchafceum

Canthldlum bicolor

Canthldlum ruflcolle

Canthldlum sp.[6RUPO bituferifmns]
Canthldlum sp. 1

Canthon quadrigattatus
Canthon sp. [GRUPO sericatus]
Canthon tilangularis
Deltochilium amazonicum

DeltochIIum caiinatum

DeltochIIum guyanensls

DeltochIIum otblculare

DeltochIIum pseudolcarus

DeltochIIum septemstrtatum

DIchotomIus apicalla

DIchotomIus sp. 1

DIchotomIus sp. 4
DIchotomIus sp. 6
DIgItonthophagus gazeUa
Eurystemus bicolor
Eurystemus carlbaeua
Eurystemus cayanensls

Eurystemus foedus

Eurystemus hirtelius
Eurystemus velutinus

Qlaphyrocantíujn sp. 2
Glaphytxxantí}on sp. 3
Glaphyrocanthon sp. 1
Glaphyrocanthon sp. 4

Neocanthidium sp. 1
NeocanOildIum auricolle

Neocanthidium miscelium

Neocantíildlum sp. [GRUPO lenturril
Ontherus camiftona

Onthophagua bidentata
Onthophagus rubrecens

Oxystemon conspictilatum
Oxystemon durantonl
Oxystemon sp. 1
Oxystemon splnlfervm
Phanaeus chalcomelas

Phanaeus Jasius

Phanaeus lancifer
Phanaeus parvulus

ScybalocanOion pygidialls
Scybalocantíion trfmaculatus
Trichilium hlrsutum
Trichocanfhon sordidus

Trox sp. 1

Uroxys beati
Uroxys sp. [GRUPO latus]

N  «w ou^ 328 KW £03

S  28 24 30 32 29 38 40 20 38 35 30 35 34 30 39

0

0

0

5

0

1

0

1

3

2

0

3

0

1

0

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

52

14

19 21 104 92 11 52 52 17 42 1 4 21 15 29 33 60 13 19 13 4 12 1350

1 0 5 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 45

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

0 1 3 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 36

0 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9

1 1 1 2 1 3 3 4 6 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 2 3 51

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

1 0 7 0 1 3 1 0 1 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 51

6 2 19 1 4 0 3 2 2 0 2 0 15 2 2 9 2 2 22 1 0 129

0 15 15 1 8 2 1 4 4 3 1 3 1 15 2 16 26 5 5 0 2 280

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

1 1 0 0 1 0 4 0 2 1

0

0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10

47 30 17 10 14 13 32 17 12 1 7 6 33 6 16 6 10 30 25 6 10 623

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 0 5 0 2 1 2 2 0 0 1 5 0 1 3 1 0 3 0 0 2 41

2 3 38 21 2 26 37 8 18 5 1 18 0 7 28 14 2 36 48 12 15 523

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

0 3 4 1 1 0 0 4 1 1

21

2

4

0

0

0

3 6 0 1 3 1 2 2 2 1 3 57

31 8 30 51 10 68 59 34 69 2 18 10 19 36 28 4 40 58 27 24 1181

1 6 2 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 4 5 2 2 3 1 13 68

6 14 31 30 20 25 38 11 16 7 9 2 4 14 24 5 15 15 16 11 502

0 7 12 9 2 15 10 19 15 1 5 0 7 11 14 1 15 8 5 17 258

0 11 0 5 2 1 7 1 4 0 0 5 3 0 1 0 1 1 0 1 123

0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

7 12 26 8 0 18 20 12 13 o 1 25 5 11 20 40 14 27 11 12 23 486

7 10 32 9 10 20 15 10 18 1

1

1

1
7

4 12 4 3 11 3 4 23 10 14 15 351

4 26 20 31 8 13 15 0 19 7 12 2 19 20 10 2 15 12 7 8 382

0 0 0 3 0 3 5 1 4 3 1 0 5 3 6 4 9 2 4 4 87

18 15 30 20 1 25 38 7 19 2 10 36 13 18 32 1 11 27 7 16 511

28 11 25 48 3 7 48 18 37 2 36 5 12 31 32 3 25 14 22 15 598

0 0 0 0 0 1 0 0 0 115

11

293

17
n

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79

2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 4 0 0 4 4 0 6
u

0 1 0 2 2 0 0 3 1 0 3 70

0 0 0 0 0 0 0 0 0
U

1
A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

1 8 20 3 7 7 5 21 7 4 9 3 2 6 4 4 7 4 1 2 334

2 0 7 0 1 1 0 0 4

21

4
O 2 5 1 0 3 2 0 0 1 0 1 58

161 302 83 136 137 56 33 42 134
r\

167 67 138 291 94 266 109 62 60 54 19 4028

0 3 5 0 2 10 1 5 3 0 1 0 0 2 2 0 8 1 0 0 74

0 1 2 1 0 1 0 0 0
0
r\ 0 3 0 2 1 1 1 1 0 1 0 28

0 2 2 0 0 0 1 0 1

0
0

0

0

0
0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 13

0 1 0 0 2 0 1 1
0

1
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18

0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

0 3 3 2 1 2 1 12 2
0

0
0
0

2 0 1 0 2 0 8 0 0 1 70

0 2 11 0 3 3 5 2
2

1
4 0 3 5 5 7 1 8 8 6 101

1 2 3 0 5 3 1 7 1
n

1
n

2 0 0 2 1 0 0 8 6 3 72

0 0 0 0 1 0 2 0
2

0 0 0 0 2 0 1 6 0 0 25

0 1 7 1 0 10 27 2 10

8
n

3 U

n 2 0 1 10 1 1 18 11 2 5 151

3 1 4 25 1 6 5 7
0 w

3 2 4 0 19 0 6 2 1 6 220

0 0 0 0 1 0 0 0
0 D

O 0 0 0 1 4 0 0 1 3 0 15

5 3 4 62 3 4 8 14
u

13

1
r\

1 U

O 0 5 1 7 37 2 11 5 5 11 358

0 0 1 0 0 1 2 2

0
0

7
1

1 0 0 0 1 1 4 6 1 0 27

0 0 0 0 0 0 1
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0
0

0
0 u

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

356 530 589 586 269 413 502 292

33

0 ü

236
24

299 284 468 400 667 220 415 400 225 256 14657

26 32 37 31 32 37 42
o69

35
646
"ín

35 19 30 36 43 23 34 36 28 32
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Anexo 2. Nomes atuais das espécies de Scarabaeinae capturadas neste registro (Classificação
atual) Identificações realizadas por Klein (1989) e Andresen (1999) das espécies que foram
capturadas nas áreas do PDBFF em diferentes épocas. O símbolo ( ) representa espécies que não
foram registradas por algum dos autores. O termino (não classificada) se refere a espécies que B. Klein coletou
mais que não foram classificadas em Klein (1987; 1989). O símbolo (/) representa a mistura de duas espécies
num único táxon (Continuação).

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

Ateuchus connexus {HaTO\d, 1868)

Ateuchus frontalis (Boucomont, 1928)

Ateuchus murrayi {Haro\ú, 1868)

Ateuchus simplex (Serville,)

Ateuchus sp. 4

Ateuchus sp. 1

Ateuchus sp. 3.1

Ateuchus sp. 7

Ateuchus sp. 6.1

Canthidium atricolle Borre, 1886

Canthidium auríchalceum Borre, 1886

Canthidium auricoiie Harold, 1867

Canthidium ò/co/or Boucomont, 1928

Canthidium miscelium Harold, 1883

Canthidium ruficolle {Germar, 1824)

Canthidium sp. [GRUPO bituferifrons]

Canthidium sp. [GRUPO centrale]

Canthidium sp. [GRUPO globuium]

Canthidium sp. [GRUPO lentum]

Canthidium sp. 1

Canthidium sp. 2

Canthon lituratus (Germar, 1824)

Canthon quadrigattatus (Olivier, 1789)

Canthon sordidus Harold, 1868

Canthon sp. [GRUPO serícatus]

Canthon sp. 1

Canthon sp. 2

Canthon triangularís (Drury, 1770)

Cantonella silphoides (Harold, 1867)

Coprophanaeus jasius (Olivier, 1789)

Coprophanaeus lancifer {Unné, 1767)

C. pan/uius (d' Olsoufieff, 1924)

Deltochilum amazonicum Bates, 1887

B. KLEIN (1989) E. ANDRESEN (1999)

Ateuchus sp. 5

Ateuchus frontalis

Ateuchus sp. 2

Ateuchus sp. 6

Ateuchus sp. 4

Não classificada

Não classificada

Ateuchus sp. 7 / Ateuchus
sp. 5

Ateuchus sp. 1?

Ateuchus sp. 2

Ateuchus sp. 5

Ateuchus sp. 7

Canthidium sp. 5

Ateuchus sp. 3

Ateuchus sp. 6

Não classificada Neocanthidium atricolle?

Canthidium auricoiie

Não classificada

Neocanthidium miscelium

Canthidium ruficolle

Canthidum f

Neocanthidium lentum

Neocanthidium sp. 1

Neocanthidium lentum

Neocanthidium auricoiie?

Canthidium sp. 1

Canthidium sp. 6

Canthidium sp. 7

Canthidium sp. 9

Canthidium sp. 4

Espécie HH / Canthidium sp. 8

Canthidium sp. 3

Glaphyrocanthon sp. 4

Canthon sp.2

Scybalocanthon trimaculatusl Canthon sordidum i Canthon
Trichocanthon sordidus

Glaphyrocanthon sp. 2

Glaphyrocanthon sp. 3

Canthon triangularís

Não classificado

Phanaeus jasius

Phanaeus lancifer

Phanaeus parvulus

sp. 3

Espécie KK

Canthon triangularís

Coprophanaeus sp. 1

Coprophanaeus lancifer
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CLASSIFICAÇÃO ATUAL

Deltochilum carinatum (Westwood, 1837)
Deltochilum guyanensis Pauüan, 1933

Deltochilum icarus (Olivier, 1789)
Deltochilum ortiiculare Lansberge, 1874

Deltochilum septemstriatum Paulian, 1938
Dichotomius apicalis (Luederwaldt, 1931)

Dichotomius boreus (Olivier, 1789)

Dichotomius lucasi (Harold. 1869)

Dichotomius sp. [GRUPO me/zeri]

B. KLEIN(1989)

num único táxon (Continuação).

FaNDRESEN (1999)

Espécie FF

Deltochilum sp.3

Deltochilum sp. 2

Deltochilum orbiculare

Deltochilum sp.1?

Dichotomius sp.1 /
Dichotomius sp.2
Dichotomius boreus

Dichotomius lucasi

Dichotomius boreus

Deltochilum carinatum

Deltochilum guyanensis

Deltochilum pseudoicaais

Deltochilum sepmestiiatum

Dichotomius apicalis

Dichotomius sp. 1

Dichotomius sp. 4

Dichotomius boreus

Dichotomius sp. 6

Dichotomius sp. 8

Dichotomius sp. 5

Dichotomius subaeneus (Laporte, 1840)
Dichotomius worontzowi (Pereira, 1942)
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787)
Eurystemus balachowskyi Half. & Hatf.,1977 Eurystemus cayanensis
Eurystemus caribaeus (Herbst, 1789) Eurystemus caribaeus
Eurystemus sp. [GRUPO foedus]
Eurystemus sp. [GRUPO velutinus]
Eurystemus sp. [GRUPO hirtelius]
Eurystemus vastionim Martinez, 1988
Onthervs camifrons (Luederwaldt, 1930)

Onthophagus bidentatus Drapiez, 1819

Onthophagus rubrecens (Blanchard, 1843)

Oxystemon conspiciliatum (Weber, 1801)
Oxystemon durantoni Amaud
Oxystemon sp. [GRUPO silenum]

Phanaeus chalcomelas (Perty, 1830)
pseudocanthon sp. 1

Pseudocanthon sp. 1

Scybalocanthon pygidialis (Schmidt. 1922) Scybalocanthon pygidialis
Sulcophanaeus faunus (Fabricius, 1775) Phanaeus faunas
Trichilum hirsutum Boucomont, 1928

Uroxys pygmaeus Harold. 1883 Nâo classificada
Uroxys sp. [GRUPO latus]
Uxoxys besti Ratcliffe, 1980

Eurystemus velutinus

Eurystemus hirtelius

Eurystemus bicolor

Ontherus camifrons

Onthophagus bidentus

Onthophagus mbrecens

Oxystemon conspiciliatum

Oxystemon spiniferum

Oxystemon sp. 1

Phanaeus chalcomelas

Pseudocanthon sp. 2

Glaphyrocanthon sp.2

Dichotomius subaeneus

Espécie DD

Eurystemus caribaeus

Eurystemus velutinus

Eurystemus hirtelius

Eurytemus hirtelius

Onthenjs camifrons

Onthophagus bidentatus

Onthophagus sp. 2

Oxystemon festivum v.

Oxystemon durantoni

Oxystemon prox. silenum

Phanaeus chalcomelas

Scybalocanthon pygidialis

U. pigmaeus

Ateuchus sp. 4

Espécie JJ
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Anexo 2. Nomes atuais das espécies de Scarabaeinae capturadas neste registro (Classificação
atual) Identificações realizadas por Klein (1989) e Andresen (1999) das espécies que foram
raoturadas nas áreas do PDBFF em diferentes épocas. O termino (nâo classificado) se refere a espécies que B.
Klein coletou mais que nSo foram classificadas em Klein (1987; 1989). O símbolo (/) representa a mistura de duas espécies
num único táxon (Continuação).

CLASSIFICAÇÃO ATUAL " B. KLEIN (1989) E. ANDRESEN (1999)
Histeridae: Espécie H

Leptoceridae: Espécie P

Phalacridae: Espécie O

Uroxys gorgon: Espécie JJ

Canthidium sp.: Espécie R/
HH

Outros Scarabaeidae colectados

Trox julgans Ratcliffe, 1978 Trox sp. 1
Aphodius sp.^ Aphodius sp. ^
Aphodiussp.2 Aphodiussp.2
Anomiopus sp. 1

Aegidium sp. 1

Neoathyreus sp. 1
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Anexo S.Tabela original dos dados da riqueza e abundância por espécie publicados por Klein (1989).

f

1
1 10 Con.

Species C.C. ha ha Ibrcst Total

Ateuchus frontalis 1 1 8 10
.•1. sp. 2 110 34 105 249

A. sp. 4 2 6 54 62

A. sp. 5 4 7 4 15

A. sp. 6 9 4 13

A. sp. 7 1 3 7 11

A. sp. 9 1 1
Canthidium f 2 116 52 22 192
C. mficoUc 5 1 5 11

C. sp. I 1 1
Canthon mangularis 13 55 6 94 168
Deltochiíum carínaium l 3 4

D. giiyanensls 2 25 97 124
D. pmidicarus 1 1
D. septemstriatum 9 78 77 164
Dichoiomius apícalis 2 15 40 57
D. sp. 1 2 38 60 130 228
D. sp. 4 12 80 112 204
D. sp, 5 1 1
Z>. sp. 6 1 1 2
D. sp. 8 1 2 2 5
Eurysternm bicolor 14 6 25 45
E. caribaetis 1 6 6 28 41
E. cayennemis 5 10 15 30
E.foedus 2 1 3 6
E. hirtelhís 12 15 11 38
E. vehitims 2 5 48 55
E. sp. 3 l 1
Glaphyrocanthon sp. I 217 2 258
G. sp. 2 318 1 319
<7. sp. 3 146 146
G. sp. 4 13 13

Neocanthidium
auricoUe 2 3 5

N. Icnium 2 68 10 7 87
Af. tnhceíhm 1 9 8 24 43
N. sp. 1 7 44 51
Omherus carinifrons 3 3
Onihophagus bidemata 384 219 252 855
O. ruhrexcens 13 13
O. sp. 1 1 1
O. sp. 4 1 l
Oxystcmon
conspidllaium 10 5 8 23

0. spiniferum 3 3 6 12
0. sp. 1 6 6
Phameus chalcomeías 18 4 17 39
P. faunas 1 1
P. jasius 6 10 32 48
P. lawfer 1 6 7 14
P. parmlus I 2 5 4 12
Pseudocanthon sp. 2 1 l
Seybalocanihon

pygídialis 15 26 41
S. trimacutatus 13 21 16 50
S. sp, 1 1 1

Trichocanthon
sordidus 5 5 8 18

Troxsp. 1 4 2 12 18

Toial 717 935 749 1381 3782
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Anexo 4. Mapa original de Klein (1989) para as áreas de coleta. Os números de quatro dígitos se
corespondem ao codigo dos fragmentos e os números simples se esquivaiem com os pontos de
coleta para os tratamentos (1-12). Forest = Floresta madura, Secondaiy growlh = Crescimento secundário, Pasture =
Pastagem.
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Anexo 5. Medidas corporais para as espécies de Scarabaeinae do PDBFF, consideradas por
Klein (1989).

ESPÉCIE TAMANHO MÉDIO

Ateuchus frontalis 6.26

Ateuchus sp. 1 3.57

Ateuchus sp. 3.1 3.72

Ateuchus sp. 4 8.27

Ateuchus sp. 7 7.52

Ateuchus sp. 2 4.84

Ateuchus sp. 6 7.58

Ateuchus sp. 6.1 6.85

Ateuchus sp. 5 7.5

Canthidium sp. f 4.8

Canthidium mficolle 5.27

Canthon tríangularís 10.72

Dichotomius apicalis 15.60

Deltochilum guyanensis 14.17

Deltochilum semptemstríatum 11.54

Dichotomius sp. 1 25.98

Dichotomius sp. 4 13.16

Eurystemus bicolor 8.44

Eurystemus caribaeus 15.42

Eurystemus cayannensis 11.25

Eurystemus hirteilus 6.81

Eurstemus velutinus 18.7

Glaphyrocanthon sp. 4 5.56

Glaphyrocanthon sp. 1 4.38

Glaphyrocanthon sp. 2 4.94

Glaphyrocanthon sp. 3 6.32

Neocanthidium lentum 7.24

Neocanthidium miscelium 5.58

Neocanthidium sp. 1 5.42

Oxystemon conspiciliatum 20.76

Onthophagus bidentatus 6.01

Onthophagus rubrecens 5.13

Oxystemon spinifemm 16.83

Phanaeus chalcomelas 15.43

Phanaeus jasius 25.01

Phanaeus lancifer 38.05

Phanaeus parvulus 15.61

Scybalocanthon pygidialis 10.78

Scybalocanthon trimaculatus 7.34

Trichocanthon sordidus 7.34

Trox sp. 1 9.83


