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o desmatamento e a fragmentação de habitats são processos que têm ocorrido em larga

escala, principalmente devido à ação do homem (Terborgh, 1992; Myers et al., 2000). A

floresta Amazônica possui uma das maiores biodiversidades do planeta e seus ecossistemas

estão entre os ambientes mais ameaçados pela fragmentação (Terborgh, 1992; Sierra, 2000;

Peres, 2001). Embora, existam vários estudos sobre os efeitos da fragmentação em diferentes

taxa (e.g. Barbosa & Marquet, 2002), poucos avaliaram a influência do isolamento em

espécies de coleópteros (Belaoussof et al., 2003), apesar da importância destes em vários

processos ecológicos (e.g. reciclagem de nutrientes, aeração do solo, transporte de outros

organismos, enterramento de sementes dispersadas e defecadas por vertebrados). Este estudo

avaliou o efeito da fragmentação florestal sobre a abundância e biomassa de D. Lucasi. O

estudo foi realizado nas proximidades da vila de Álter do Chão (2°31' S; 5S000'W), Santarém,

PA, onde se encontram diversos ambientes, como manchas de savana amazônica, fragmentos

de floresta semi-decídua dispersos entre savana e mata contínua. As coletas foram realizadas

na estação seca de 2001, em armadilhas de interceptação e queda (pet-pitfall). Foram

amostradas 32 áreas (23 fragmentos 9 áreas de mata contínua). Cada área amostral possuía

quatro transectos de 250 metros paralelos, separados um do outro por 50 metros de distância,

totalizando 1000m. Em cada área amostral foram colocadas 20 armadilhas que permaneceram

no campo por 48h. A biomassa foi estimada através da pesagem dos indivíduos em balança de

precisão (O,OOlg), após a remoção de umidade. Para testar se existe diferença na abundância e

biomassa de D. lucasi entre fragmentos e mata contínua foi usado ANOV A. A variação da

abundância e biomassa em relação ao tamanho do fragmento foi estimada por regressão

linear. Não houve diferença significante entre fragmentos e mata contínua na abundância

(ANOVA, F 1,32= 0,97; P=0,331) ou na biomassa (ANOVA: F 1,32=0,71;P=0,403) de D.

lucasi. Não houve relação significante entre a abundância (r2 = 0.009; F1;21=0, 18; P = 0.67) e

biomassa (r2 = 0.013; F1;21= 0,28; P = 0.536) no tamanho dos fragmentos. Didham et ai.

(1998) encontraram que a fragmentação florestal não afetou a abundância de 15 das 32

espécies de coleópteros estudadas na Amazônia Central. Entretanto, Vulinec (2002) encontrou
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que o grupo de Dichotomius tornou-se mais abundante em áreas com perturbação

intermediária. Neste estudo, a densidade e biomassa não diferiram entre fragmento e mata

contínua e também não diferiu com o tamanho do fragmento, indicando que este gênero

provavelmente é adaptado a explorar áreas perturbadas. No entanto, Didham et ai. (1998) e

Vulinec (2002) sugeriram que a composição das espécies de besouros mudou

significativamente com a diminuição da área fragmentada, indicando que, mudanças em

relação à abundância e biomassa podem ser melhores observadas em estudos de comunidades.
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