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A fragmentação é uma conseqüência do desmatamento e consiste na transformação do

ambiente de imensas áreas de floresta em ilhas isoladas. As conseqüências' dessa

fragmentação são: a redução e o isolamento dos hábitats e o aumento. na razão/interior dos

remanescentes, que resulta em modificações físicas e biológicas conhecidas como efeito de

borda (Sarre, et al., 1995; Saunders et al., 1991). Este trabalho teve como objetivo de avaliar

os efeitos da fragmentação florestal 'sobre a fauna do solo, especificamente de Chilopoda

(Myriapoda), tendo em vista a falta de informações existentes na região amazônica. As

coletas foram realizadas na região de Alter do Chão, SantarémIPA, por Carvalho Jr. (2003),

durante as duas estações: seca (ago.-dez./2001) e chuvosa Uan.-jul./2002). Na estação seca,

coletou-se em 22 fragmentos e 8 locais de mata contínua e na estação chuvosa 19 fragmentos

e 8 locais de mata contínua. Cada área amostral consistiu de quatro transectos paralelos de

250 metros, separados um do outro por 50 m de distância, totalizando 1000 metros de

transecto. Foi utilizado armadilhas tipo "pitfall", que consistiu de 11 baldes de 35 litros (40

em de diâmetro por 65 em de altura) enterrados no solo, dispostos em linha e distanciados 10

m um do outro. Identificamos os invertebrados com microscópio estereoscópio ao nível de

Ordem, Família (Borror et al., 1989), sendo Chilopoda identificados ao nível de gênero e

espécie com chaves de identificação conforme Schileyko (2002). Na estação seca,

classificamos 17 grupos funcionais, num total de 939 indivíduos, e na estação chuvosa 20

grupos funcionais, com um total de 3157 indivíduos. Na estação seca, a distribuição dos

invertebrados em guildas de acordo com o hábito alimentar foi maior para os predadores

. (72,2%; 678 indivíduos), seguido por herbívoros (12,1 %,114 indivíduos), decompositores

(10,1%; 95 indivíduos), grupos sociais (4,2%; 39 indivíduos) e "outros" (1,4%; 13

indivíduos). Dentre os Scolopendromorpha (Chilopoda) identificamos Otostigmus

(Parotostigmus) como gênero mais abundante com 164 indíviduos na estação seca e 16

indivíduos na estação chuvosa e dentre Scutigeromorpha, Psellíodes guildingii, foi a espécie

mais abundante com 116 indivíduos na estação seca e 15 indivíduos na estação chuvosa,

ambos em hábitats de fragmentos (Tabela 1). Elaboramos por meio de análise de regressão

múltipla, os efeitos dos fatores independentes (tamanho dos fragmentos e distância da mata
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contínua), sobre a abundância de Chilopoda (variável dependente), utilizando-se o programa

Systat 8.0. Os nossos resultados estatísticos mostraram que a abundância de Chilopoda não

foi determinada pelos fatores ambientais nas duas estações do ano e entre os ambientes.

Houve uma leve tendência significativa na estação seca da abundância de Chilopoda com o

tamanho dos fragmentos (P=0,358), já que aumentando o tamanho do fragmento, diminui a

abundância. Na estação chuvosa os resultados não foram significativos.

Tabela l. Gênero dos Chilopoda coletados nos fragmentos e na mata contínua de Alter do Chão / PA, durante a
estações seca e chuvosa (2001l2002).F=fragmentos, MC=mata contínua.

Estação seca Estação chuvosa
Scolopendromorpha F % MC % F o/o MC o/o

Otostigmus (Parotostigmus) 164 56,0 48 80,0 16 25,4 13 65,0
Cormocephalus 1 0,34 O O O O O O
Rhoda 2 0,68 O O O O O O
Rhysida 4 1,37 2 3,33 22 34,9 4 20,0
Dinocryptops O O 1 1,67 4 6,3 O O
Scolopocryptops 5 1,71 1 1,67 4 6,3 2 10,0
Tidops 1 0,34 O O O O O O
Newportia O O O O 2 3,2 O O

Scutigeromorpha
Psefliodes guildingii 116 39,6 8 13,3 15 23,8 5,0

Total 293 100,0 60 100,0 63 100,0 20 100,0
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