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camadas 0-5cm e 5-lOcm. Estudaram-se capoeiras enriquecidas
com Acaóa 11/,11/,11;,,11/ (acúcla)./II.liU cdulis (ing.i), e Sclcrolobimn
paniculutum (tuxi) e uma capoeira uulizad ••corno controle. Foram
encontrados 14 grupos taxonôrnicos na capoeira com acácia e um
IOlal de 133.260 inu.lm2: 15 grupos na capoeira com ingá c 16t!.111
inu.lm2 e 12 grupos na capoeira com tuxi e 116.415 inu.lm2.
enquanto que. na capoeira controle foram observados 15 grupos e
136.636 inu.lm2. Os grupos Acari e Colernbola predominaram
nos quatro amhicntcs.correspondcndo em média, respectivamente,
a 76.6% c 14.1 % do total de mdivíduos/mâ. Quanto à distribuição
vertical média dos invcrtchrudos. verificou-se. que os grupos
Diptcru, Thysunoprcr.r. lsoprcra, Hcmiptcra. Aruncida, lsopoda.
Diplopoda. Oligochact» e Lcpidoptcra predominaram na litciru,
enquunro que. os urupos Cnlc mhul a. Proruru, Colcoptcra.
Hymcuopu-r«. Ac.ui. Paur opud.; l' Symphyla fur;l111 mais
abundantes lia camada 0-5cm do solo. Us grupos Diplura c
Corrodcnua foram encontrados em maior quantidade na camad;1
5-1 Ocm do solo.
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144 I"'REQÜ~:NCIA RELATIVA DE
INVERTEIIRADOS DO SOLO EM AMHlENTES
NATURAIS E CUI:nVADUS. NO NORDESTE DO
ESTADO DO PARÁ.

Leupoldo B. Tcixciru I; Patnciu S. Leilão I & Antonio B. Silva I.
I. Embrapa Amazônia Oriental. Caixa Postal 4X. CEP 66.017-
970, Belém, PA.

Esta pesquisa visou determinar a freqüência relativa de invertcbrados
do solo e os principais grupos atuantes em sistemas naturais e
cultivados na rcgiâo nordcste UOEstado uo Pará. No pcrúxlo de 191)I
a 1996. foram realizauas 92 coletas de solo/Iitcira, corresponderulo
a 1.235 amostras, com sonda metálica iruroduzidu no solo até 5 em
de profundidade. em três ambientes n.uuruis (floresta primária.
üoresta secundaria e capoeiras com di versas idades) e onze sistemas
de culturas perenes com essências tlorcstais (mogno. quaruba e
pinus), seringueira. cacaueiro. castunha-do-hrusil, pupunheiru, dendê.
açaí e paslagclIl e úrcus recém-queimadas. Foram idcntificudus 20
grupos tuxonúnncos cuja freqüência relativa média foi: Acari
100,0%. Colcmbola IO.()'!t·. Hymcnoptcrn 42.2%. Corrodcnu.i
31.1)%, Puuropoda :\0.3%. Colcoptcru 2X.6%. Pruturu 2K,Yj".
Symphyla 25.9%. Dipicra 23.H'Y". Herniptera 1').9"/". Diplopoda
I X.6%. Arune ida 15.1)";',. Dipluru 12.X%. l supndn 12.6'j".
Pseudocscorpionida I :!.O%. Thysanopicra 11.1)%. Lcpidoptcrn X,3'j, .
lsoptcra 4,ó'j". Oltgol'haelil4.J";', c Chilopoda J.7%. A abundância
média de invcrtcbrados UO solo nas diversas áreas foi 62.144
inuivíuuoslm2. A freqüência relativa média dos grupos nos sistemas
variou de 43,3"/". nas áreas recém-queimadas. a t!t!.0%. no consórcio
de cacaueiro com pupunheira. Os grupos Acari e Colembola foram
os predominantes. enquanto que os gmpos lsoptcru, Oligochaeta c
Chilopodu foram os menos nbundantes e, portanto, os mais raros,

145 EFEITO DO USO DA MINHOCA Eiseuia foetida
NA ALIMENTAÇÃO DE PÓS-LARVAS DE
Pennaeus vannamei.

Marisa O. Apolinário I & Eudcs de S. Corrcia2 ,
I UfPE - CCB - DepIO. de Zoologia - MeSlrauo em Biologia Animal,
Av. Prol'. Murais Rego. 1235. Cidade Universitánu - Recife - PE.
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A utilização de minhoca na alimentação animal. seja como insumo
natural ou participando como integrativo de rações comerciais, é

XXII CON(;RESSO UR:\SII.F.IRO DE ZOOLOGIA

uma atividade cada VC7. mais difundida nas criações uomésticus,
destucundo-sc, mais recentemente na carciniculrur«. Assim scndu.u
presente trabalho tem COIllOobjetivo definir dictns alimentares para
a fase de bcrçáno do camarão Prnnacus \·(/11I/I/II/('i. utilizando-se a
minhoca Eisrnia [octida (vermelha da Cahfúmia) no cultivo das
pós-Iar vns (PL20). O c xpcri mcnto foi rcaltzado na Sibru
Brnprecndimcntos S/A. localizada na praia de Porto de Galinhas.
lpojuca, Pcrnarnbuco, durante n mês de novembro de 1996. Constou
de três tratamentos: TI ( IOO'k ração comercial PR=32%), T2 (50%
ração corncrcinl+ 50°;"lIl1nhllcaleT3( l(Xl/';' minhoca). com três
repctiçôcs. As pós-Iarvas rum peso médio UC O.02611 g foram
cstocudus em tanques circulare» UC fihra de vidro de 150 litrus •••
uma densidade de IX.6h PI.:!Ollllro. as qu.ns foram ulunemauas
quatro vell's ao dia. Nn Iin.rl do (lníodo d,' ruhivu, as pós-larvas
alill!!iralll um (ll'SO lIIédio de (1.~7'i. O..Uh l' 0.1 h.l g; biomassa de
(IO~.20. h:!~.l.l c .l:!.l.O ~ c ,nhrc\ivênL'LI d,' hCl. 7K c 70 %.
rcspccriv.uucme para os 11:1I;III1Clllo\TI. T~ c T.\. Vcnúcou-sc que
entre os u.u.uncnu» milllslradlls. o que aprcvcntuu IIS melhores
resultados foi o T2( SO'JI"ração comercial + 50'/" minhoca) .
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Este trabalho fui rcalizad« em uma área UC mata de caaungu
hipcrxcrútilu, sobre solo litúlico com predomínio do estrato
arbusuvo localizada na Faz,'lIua 110m Jardim (Hidrelétrica de
Xingo) (~lu1l1cípio de Caniudc do São Francisco - SE). O objetivo
foi a idcruificação da compusição mcso e macrotaunal do fulhiço,
A rolei a foi realizada 11l1m':s UCmaio de I ()I)7 1período chuvoso).
Foram sclL'L'iulladas Irês ;'tr,'as 11I0ItSh'lHlIlú,'ameIlIC distintas. Em
caua uma foram rcurada ...qu.uro réplicus. C..J,I réplica media 25
X 25 em, lolalilalldu 1111de' ;írea :l1llosll."I.1. ~II laboratório .1
l'Xlra~';1l1d:II;II111;1prc ...ente 1111""hi\'" IÚI n:alt/.ula com a utilizaçãu
do mérod« do Funil de Ikdoc:. \)uralll,· I.l ulas fora1l1 leilas
rcurudu» III:iri.1S UOSeSpl'L'111lL'1I\.t\ p,lrtir ,ksll' m(III1CIIIOnão tui
registrado o aparccimcnro UC indrvíduus. O material foi conservado
em vidros iudividunliz.uh», l'IIIlICIIUll álL"uol a 70%. Foram
considerados uulos os Ilrl!alllSIlHIS retidos em peneira com malh ••
u,· Imm de abcrturu. Furaml'IIL'1l1l1raUlllo mvcnchrudos pcncnccnrcs
ils seguintes classes: Cllllllplld.l; llrplllpod.l; Arucnnida (orden«
Acurina, Arancae e Pscudoscurpionidac): lnsccta ioruens: Diptcru,
Hymenoptcru, Embioprcru. Colcoptcru, Hcmiprcra. Trichoptcra,
Dcrmaptcr a, Homoptcra. Cullcmhola, Onhopicru); CrUSI;Il:ca
(ordens: lsupoda). A urdem Aruriuu foi o grupu mais abundante e
COIll maior riqueza de CSpL;L'IL·S.
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