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DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DE COLEOPTERA E DIPLOPODA EM
ECOSSISTEMAS FLORESTAIS E MANEJADOS.
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A diversidade da fauna é drasticamente afetada quando a floresta é derrubada para
implantação de monoculturas, pastagens e culturas consorciadas, ocasionando a redução da
diversidade de grupos (OLIVEIRA & FRANKLIN, 1993). A primeira parte deste estudo sobre os
invertebrados terrestres, desenvolvido na Fazenda Aruanã (ACIOLI 95/96), mostrou que o plantio
de castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa) pode ser uma opção favorável para a recuperação
de solos degradados. Estes resultados dos invertebrados terrestres, mesmo a níveis de grandes
grupos taxonômicos, mostrou que a diversidade de grupos nas áreas experimentais não
apresentou grandes diferenças em comparação com a floresta primária. Os coleópteros, apesar de
sua grande diversidade e importância para o ecos sistema terrestre, permanecem pobremente
conhecidos. Os estudos efetuados na região foram basicamente de levantamentos em ambientes
terrestres (PENNY et ai, 1978), ambientes periodicamente alagáveis (BECKER &
SCHUBART,1968), e com coleópteros que atacam madeira em serrarias (MORAIS, 1995).
Existe um grande número de famílias de Coleoptera cuja atividade predatória controla populações
de invertebrados terrestres (PENNY et ai, 1978). No ecossistema terrestre, os diplópodos são
também de grande importância como decompositores de folhas mortas (URBÁSEK &
TAJOVKY, 1991), e também permanecem pobremente conhecidos.

Este estudo tem como objetivo determinar a distribuição vertical de Coleoptera e
Diplopoda em pastagens degradadas e reflorestadas com castanheira-do-brasil (Bertholletia
excelsa) assim como o efeito de diferentes tipos de manejos sobre a comunidade desses
invertebrados.

O presente estudo foi realizado na Fazenda Aruanã, localizada na rodovia AM - 010, Km
215, em solo argiloso no município de Itacoatiara, Estado do Amazonas. A área selecionada é um
experimento de aproximadamente 2 ha, com plantação de castanheira com cerca de 10 anos, em
espaçamento de 10 x 10 m, dividida em 9 parcelas com 3 tratamentos: I - plantio de castanheira
com cobertura verde de Desmodium ovalifolium e aplicação de superfosfato triplo; 11- plantio de
castanheira com aplicação de superfosfato triplo e crescimento de vegetação colonizadora; III -
plantio de castanheira apenas com crescimento da vegetação colonizadora "controle". Porém,
para este estudo foram selecionadas apenas duas parcelas: I - plantio de castanheira com cobertura
verde de Desmodium ovalifolium e aplicação de superfosfato triplo; 11 - plantio de castanheira
adubada com superfosfato triplo e crescimento de vegetação colonizadora. Utilizou-se como
parârnetro de referência para comparação dos resultados uma floresta primária adjacente, sobre
solo argiloso, típica de terra firme da Amazônia. Foram coletadas 5 amostras de liteiralsolo em
cada área experimental e floresta primária nos meses de outubro/96, dezembro/96 e abril/97 com
o auxílio de uma sonda de 5,5 em de diâmetro, introduzida no solo a 15 em de profundidade.
Cada amostra foi sub-dividida em 3 sub-amostras de 5 em correspondente aos perfis de 0-5 em,
de 5-10 em e de 10-15 em. A mesofauna foi extraída em aparelhos convencionais de Berlese-
Tullgren, utilizando-se como líquido coletor solução de formol a 1%.
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Foram indentificadas 7 famílias de Coleoptera (Fig.1), das quais 4 ocorreram na floresta
primária, tendo-se a densidade de Pselaphidae, Staphylinidae e Scydmaenidae no perfil de 0-5 em
e apenas Latridiidae foi encontrada com alta densidade no perfil de 10-15 em de profundidade.
Na parcela com plantio de castanheira com aplicação de superfosfato triplo recoberta por
vegetação colonizadora, verificou-se que as famílias Pselaphidae, Staphylinidae estavam
presentes também nessa parcela e no perfil de O - 5 em, e mais Nitidulidae e Ptiliidae, estas duas
últimas famílias dominando em densidade nesse perfil. Nessa parcela, observou-se ainda pela
primeira vez a ocorrência de Ostomidae, Latridiidae, Ptiliidae e Nitulidae na camada de 5-10 em
de profundidade. Das áreas experimentais, contrário ao esperado, obteve-se na parcéla com
plantação de castanheira-do-brasil com cobertura verde de D. ovalifolium apenas duas famílias,
que são Ptiliidae e Nitulidae. Com respeito aos diplopodos, foram encontradas 4 ordens com
dominância de Polydesmida em todas as áreas prospectadas (Fig. 2). Nas parcelas experimentais,
a distribuição vertical destes animais foi mais elevada no perfil de 0-5 em. Na floresta primária,
apenas Polydesmida foi encontrada no perfíl de 5-10 em de profundidade.

Alta densidade de indivíduos, tanto de Coleoptera quanto de Diplopoda estava
concentrada na camada de 0-5 em. Estudos sobre a distribuição vertical da mesofauna do solo na
Amazônia, em diferentes tipos de ecossistemas, registraram que aproximadamente 80% da
comunidade animal estava concentrada na camada superficial do solo (ADIS & RIBEIRO, 1989;
HARADA & BANDEIRA, 1994; OLNEIRA, 1996). De acordo com MASON (1980), os
animais tem preferência por profundidades específicas influenciadas pelo clima e fornecimento
de alimentos. Observou-se que nas áreas experimentais, a camada de matéria orgânica não é
muito espessa e o solo é razoavelmente compactado. Porém, na parcela de plantação de
castanheira-do-brasil com aplicação de superfosfato triplo, Ostomidae e Latridiidae foram
encontradas exclusivamente no perfil de 5-10 em. Conclue-se que, 80% dos coleópteros ocupam
a camada superficial do solo, onde se passa a maior atividade biológica.
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Nitidulidae
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Lathridiidae
Scydrraenidae
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Fig. 1 - Distribuição vertical (0-15 em) da densidade (%) das famílias de Coleoptera nos
diferentes ecos sistemas estudados. (Flor. Primária = Floresta primária; Plant. cast. 1 = Plantio de
castanheira adubado com superfosfato triplo; Plant. cast. 2 = Plantio de castanheira adubada com
superfosfato triplo com cobertura de D. ovalifolium).
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Fig. 2 - Distribuição vertical (0-15 em) e densidade (%) de Diplopoda nos diferentes tipos de
ecossistemas estudados. (Flor. Primária = Floresta primária; Plant. cast. 1 = Plantio de castanheira
adubado com superfosfato triplo; Planto cast. 2 = Plantio de castanheira adubada com superfosfato
triplo com cobertura de D. ovalifolium).
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