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Com a extração da bauxita, que é encontrada no sub-solo, há obrigatoriamente a retirada da
vegetação primária o que toma o solo exposto ao intemperismo físico e químico. Uma das formas de
recuperação desta área degradada é a implantação de reflorestamentos que favorecem a recomposição
dos fatores envolvidos neste processo (Salomão et ai, 1997). A comunidade edáfica é eliminada com a
vegetação, que para recolonização da área impactada requer boas condições como matéria orgânica do
solo. Entre a comunidade edáfica, Coleoptera tem função importante no solo, como por exemplo,
decomposição de matéria orgânica e predação (Penny et ai, 1978).

Este estudo tem como objetivo determinar a comunidade de coleópteros dos reflorestamentos
com diferentes idades e analisar a estrutura trófica desta comunidade.

O estudo foi realizado na área da Mineração Rio do Norte S/A, localizada em Porto Trombetas no
município de Oriximiná - PA. Após a extração da bauxita, há formação de crateras que são preenchidas
com a lavagem da bauxita, o que resulta em um solo extremamente pobre de matéria orgânica.
Primeiramente o solo é escarificado e em seguida recebe as mudas. As áreas selecionadas foram as
parcelas dos reflorestamentos referentes as décadas de 80 (1981 a 1987) e de 90 (1992 a 1996), onde
foram marcadas parcelas permanentes de 10m x 25m e, dentro destas, quatro sub-parcelas de 1m x 5m
para a realização das coletas de liteiralsolo para extração da fauna. Foram selecionadas duas parcelas de
cada ano da década de 80, destas somente as parcelas do ano de 1981 não receberam solo superficial.
Enquanto que para a década de 90, com exceção dos anos de 1992 e de 1996 que foram selecionadas seis
e quatro parcelas respectivamente. Para as demais, foram selecionadas duas parcelas de cada ano. Nos
plantios dos anos de 92 tem-se quatro parcelas sem solo superficial (Areal e Cruz Alta), para os anos de
94/95 e 96 tem-se parcelas com e sem solo superficial. As coletas foram feitas em números de seis
unidades amostrais para cada parcela. Para a década de 80 realizou-se as coletas em abril/96, referente a
estação chuvosa, e setembro/96, referente a estação menos chuvosa, com 84 amostras em cada estação.
Enquanto que para década de 90 foram feitas coletas nos meses junho/96 e novembro/96 referentes as
estações chuvosa e menos chuvosa, respectivamente, com 96 amostras para cada estação. Após as
coletas, utilizou-se o método de Berlese-Tullgren para a extração da fauna de solo.

Na Figura 1 tem-se o número de indivíduos da Ordem Coleoptera nos plantios das décadas de 80 e 90,
encontrando-se um total de 35 indivíduos, dos quais 27 são registrados para a década de 80 e apenas oito
indivíduos para década de 90. Nos reflorestamentos da década de 80, o ano de 1981 esta representado
com mais de 37%, seguido dos anos de 1983 (22,22%) e 1982 (18,52%). Da mesma forma ocorreu na
década de 90, sendo a maior densidade encontrada para os reflorestamentos do ano 1992 com 60,5% dos
indivíduos. E a mesma densidade (12,5%) foi encontrada para os anos 1993/94 e 95, não sendo
encontrado nenhum representante no ano de 1996. Penny et ai (1978) que trabalharam em floresta
primária e Adis & Ribeiro (1989), que compararam floresta primária com um plantação de
mandioca/milho encontraram alta densidade de coleóptera na Amazônia Central. Estudos realizados por
Oliveira (1997) na mesma área com a mesofauna do solo, encontrou também baixa densidade de
indivíduos nos reflorestamentos da década de 90. Verifica-se nos reflorestamentos da década de 80 e de
alguns da década de 90 melhor crescimento da vegetação, o que permite a formação de microhabitats que
podem atuar sobre a população de artrópodos de solo como fatores limitantes ou estimulantes às
condições de vida (Dantas & Schubart, 1980). Comparando os resultados obtidos durante a década de 80,
verifica-se menor densidade de coleóptera na estação chuvosa com 40,74% e maior densidade na estação
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menos chuvosa com 59,26% (Tabelas 1 e 2). Também encontraram maior densidade de coleóptera
durante a estação menos chuvosa Adis & Ribeiro (1989). Nesta estação há maior produção
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Figura 1 - Densidade de Coleoptera nos reflorestamentos implantados em Porto Trombetas
pela Mineração Rio do Norte, com diferentes idades.

Tabela 1 - Densidade e diversidade de Coleoptera nos reflorestamentos da década de 80 (81 a
87) em Porto Trombetas durante a estação chuvosa (abril - maio/96).,

~

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Total
Por

Farm1ia Farm1ia

Carabidae 2 - - - - - - 2
Scydmaenidae 1 - - - - - 1 2
Histeridae - 1 - - - - - 1
Curculionidae - - 1 - - - - 1
Scolytidae - - 1 1 2 - - 4
Indefinida 1 - - - - - - 1
Total de farm1ia 3 1 2 1 1 - 1 11

primária Luizão (1982) o que favorece oferta de microhabitats e alimento. Quanto a diversidade de
famílias, durante a década de 80 encontraram-se seis famílias de coleóptera, com predominância de
Scolytidae (36,36%) durante a estação chuvosa, (Tabela 1). Enquanto que durante a estação menos
chuvosa predominou a família Lathridiidae (37,5%), (Tabela 2). Enquanto Schubart & Beck (1968)
encontraram Staphylinidae, Pselaphidae, Ptilidae e Scydmaenidae, com apenas 70% de
predominância. Este estudo, tem como principais famílias Lathridiidae, Scydmaenidae e Scolytidae
que representam 55,56% da fauna de coleópteros, onde apenas a família Scydmaenidae é como nos
resultados encontrados. Com respeito ao nível trófico desta comunidade há dominância dos
coleópteros predadores com 45,45% (Carabidae, Scydmaenidae e Histeridae), seguido de fungívoros
com 36,36% (Scolytidae) e herbívoros com 9,1% (Curculionidae) durante a estação chuvosa.
Enquanto o contrário, ocorre durante a estação menos chuvosa, com dominância para os fungívoros
com 50% (Lathridiidae e Ptilidae), predadores com 37,5 % (Scydmaenidae e Staphylinidae) e
herbívoros com 6,25% (Chrysomelidae). Adis & Ribeiro (1989) também encontraram maior
densidade de predadores nas duas estações, porém com significante aumento para os fungívoros
durante a estação chuvosa. No entanto, na plantação, de mandioca ou milho, encontraram maior
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Tabela 2 - Densidade e diversidade de Coleoptera nos reflorestamentos da década de 80 (81 a
87) em Porto Trombetas, durante a estação menos chuvosa (setembro/96).

~

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Total
por

Famílias famílias
Chrysomelidae 1 - - - - - - 1
Scydmaenidae 2 - 1 - - 2 - 5
Prilidae 2 - - - - - - 2
Lathridiidae 1 3 2 - - - - 6
Staphylinidae - - 1 - - - - 1
Indefinida 1 - - - - - - 1
Total de família 5 1 3 - - 1 - 16

Tabela 3 - Densidade e diversidade de Coleoptera nos reflorestamentos da década de 90 (92 a
96) em Porto Trombetas, durante a estação chuvosa (junho/Oô).

~

1992 1993 1994 1995 1996 Total
por

Família família

Scydmaenidae 1 - - - - 1
Lathridiidae - - 1 I - 2
Indefinida 1 1 - - - 2
Total de família 2 1 1 1 - 5

densidade de fungívoros durante a estação menos chuvosa e maior densidade de predadores durante a
estação chuvosa. Referente aos coleópteros da década de 90, encontrou-se cinco indivíduos (62,5%)
durante a estação chuvosa e, somente, três indivíduos (37,5%) durante a estação menos chuvosa. Durante
a estação chuvosa (Tabela 3) os coleópteros fungívoros (Lathridiidae) dominaram. A menor densidade de
coleópteros durante a estação menos chuvosa (Tabela 4), possivelmente é em função dos
reflorestamentos desta década não oferecerem nenhuma condição para a formação de microclimas.

Tabela 4 - Densidade e diversidade de Coleoptera nos reflorestamentos da década de 90 (92 a
96) em Porto Trombetas, durante a estação menos chuvosa (novembro/96).

Reflorestamento 1992 1993 1994 1995 1996 Total

~
por

família
Scarabaeidae 2 - - - - 2
Indefinida 1 - - - - 1
Total de família 2 - - - - 3
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