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As diversas tentativas de ocupação da Amazônia têm provocado níveis alarmantes de

desmatamento e queimadas, ocasionando graves consequências ao meio ambiente (Fearnsid,

1988). Uma das alternativas para a região são os Sistemas Agroflorestais, que poderá diminuir

a pressão do desmatamento sobre a floresta, oferecendo alternativas para melhorar áreas de

baixa produtividade que emerge, após o abandono das áreas. Os colêmbolos apresentam um

potencial de aplicação prática, servindo como indicadores biológicos de condições ecológicas

de ambientes florestais, especialmente durante as transformações que são feitas antes dos

processos de exploração e manejo da floresta tropical de terra firme (Oliveira, 1983).

Considerando a importância dos colêmbolos do solo nos ecossistemas florestais, este estudo

tem como objetivo determinar a abundância e diversidade de Collembola em diferentes

sistemas agroflorestais.

As coletas para este estudo foram feitas em áreas experimentais de pequenos

agricultores, no Ramal do Laranjal (Km 62) e Ramal Boa Esperança (Km 64) da estrada AM-

070, no município de Manacapuru. As áreas selecionadas foram: quatro florestas primárias

(FI-I; FI-2, FI-3, FI-4) e quatro sistemas agroflorestais após mata primária (SAF-1; SAF-2,

SAF-3, SAF-4). O material de estudo encontrava-se armazenado na coleção de invertebrados

terrestres da Pedobiologia-CPEC. As amostras, em número de oito em cada área, foram

efetuadas nos meses de abril, junho e outubro/97, com auxílio de uma sonda de 49 em",

introduzida no solo até três centímetros de profundidade e os colêmbolos foram extraídos pelo

método convencional de Berlese- Tullgren. Os colêmbolos foram montados em lâminas

permanentes utilizando-se as técnicas de Gisin (1947) e Massoud (1967). Para a identificação

das espécies utilizou-se as chaves de Massoud (1967), Oliveira (1994), Jordana & Arbea

(1989). A vantagem desta técnica é que permite ao mesmo tempo, identificar as espécies e

analisar o conteúdo intestinal dos colêmbolos.

A densidade populacional de Collembola totalizou 1.749 indivíduos de Collembola,

com 1.142 indivíduos nas parcelas de floresta primária e 607 indivíduos nos sistemas

agroflorestais. A flutuação populacional mostrou maior pico na estação chuvosa tanto na
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floresta primária quanto nos sistemas agroflorestais. A diversidade de espécies foi mais

elevada na floresta primária. Espécies mais abundantes pertencem às famílias Entomobryidae

e Isotomidae. Na Figura-I, constam as espécies de Collembola da família Entomobryidae

referente ao período chuvoso. Maior diversidade foi encontrada na Floresta-3 com um total de

nove espécies, das quais Paronella sp2 foi numericamente dominante, seguida pelo SAF-3

com cinco espécies, Floresta-4 e SAF -4 com apenas quatro espécies cada. A Figura 2 constam

as espécies de Entomobryidae referente ao período seco. Na Floresta-3 tem-se um total de oito

espécies, das quais Paronella sp2 foi dominante, nas demais áreas tem-se menor diversidade.
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Figura I - Número total de espécies de Collembola
Entomobryidae encontrados nas diferentes áreas
de estudo no mês de junho/97.
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Figura 2 - Número total de espécies de Collembola
Entomobryidae encontrados nas diferentes áreas de
estudo no mês de outubrol1997.

Na Figura-3, estão mostrados as espécies da família Isotomidae, período. A maior

diversidade foi encontrada na Floresta-3 com seis espécies, das quais Isotomiella prussianae

foi dominante, seguida por Floresta -4 com três espécies, SAF-3 com duas espécies e SAF-4

com apenas uma espécie. E na Figura-4, estão as espécies de Isotomidae referentes ao período

seco. Maior diversidade foi encontrada no SAF-4 onde foi encontrado dez espécies com maior

abundância de Isotomiella, na Floresta-4 foi encontrado nove espécies, na Floresta-3 sete

espécies e com menor diversidade o SAF-3 com apenas quatro espécies. Isto indica que o

SAF apresenta condições ecológicas favoráveis ao desenvolvimento destas espécies de

Collembola. Poucos estudos sobre Collembola foram realizados na Amazônia, e mostram que os

colêmbolos são extremamente abundantes em florestas primárias e que em ambientes
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perturbados há awnento significativo de uma ou duas espécies (Oliveira 1983). Oliveira &

Deharveng (1995) realizaram estudos comparativos referente ao número de famílias de

Collembola encontrados em floresta primária e floresta secundária e mostram resultados

diferentes quando comparados com os de uma plantação de castanheira-do-brasil (Bertholletia

excelsa H.B.K). Os nossos resultados também mostram a diminuição da diversidade de

Collembola em ambientes manejados.
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Figura 3 - Número total de espécies de Collembola
Isotomidae encontrados nas diferentes áreas
de estudo no mês de junhol1997.
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Figura 4 - Número total de espécies de Collembola
Isotomidae encontrados nas diferentes áreas de
estudo no mês de outubrol1997.

A análise do conteúdo intestinal de algumas espécies de Collembola, mostrou que os

colêmbolos se alimentam quase que exclusivamente de fungos, encontrando-se grande

quantidade de hifas e esporos de fungos e em conteúdo de alguns indivíduos encontrou-se

também microalgas. Observou-se que em alguns indivíduos da floresta primária havia maior

quantidade de hifas e esporos de fungos, enquanto nos sistemas agroflorestais, estes

elementos estavam em menor quantidade. Estes resultados são justificados, porque na floresta

primária há densa camada de litter e o solo retém wnidade favorecendo o crescimento de

fungos. Enquanto nos sistemas agroflorestais há diminuição da camada de litter e retém pouca

wnidade. Os fungos fazem parte do regime alimentar de Collembola, e de muitos outros

invertebrados (Oliveira, 1994; Oliveira & Dellome, 1997; Câmara & Oliveira, 1998).
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Mesmo obtendo-se menor diversidade de espécies de Collembola nos sistemas

agroflorestais pode-se concluir que o processo de colonização nestes sistemas ainda estão

evoluindo e no futuro a diversidade biológica possa ser comparada com a floresta primária.

Figura 5 - Esquema mostrando hifas e esporas de fungos
que fazem parte do regime alimentar de Collembolla.
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