
LEVANTAMENTO DA FAUNA DE DIPLÓPODOS EM
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INTRODUÇÃO

Os Diplopoda vulgarmente conhecidos como emboá,
gongolo ou piolho de cobra, possuem corpo alongado,
ciĺındrico ou levemente achatado. Compreendem apro-
ximadamente 80.000 espécies, sendo considerada uma
das maiores classes dentre os Myriapoda e também de
todo Reino Animal, constituindo o terceiro maior grupo
de Arthropoda terrestre, seguindo Insecta e Arachnida
(Adis et al., 002). Apresentam tamanhos que variam
de 2,0 mm em Polyxenus a 28,0 cm em representantes
de Spirostreptidae (Garcia & Campos, 2001). Assim
como as minhocas e os cupins, os diplópodos partici-
pam ativamente da cadeia energética da serapilheira
dos ecossistemas, pois promovem a mistura da matéria
orgânica e dos minerais no solo, a ação dos decomposi-
tores menores (Silva et al., 003) e, conseqüentemente, a
ciclagem de nutrientes. O cultivo do café proporciona
acúmulo significativo de serapilheira, devido as podas
anuais e a queda natural das folhas. Apesar de raros,
alguns estudos relatam a presença de diplópodos em
cultivos de café conilon (Pellens & Garay, 1999; Pau-
lino, 2010). Um passo fundamental para entender o
papel ecológico dos diplópodos nos agroecossistemas é
estudar a dinâmica populacional desses organismos.

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo conhecer a
fauna de Diplopoda presente na serapilheira de uma
monocultura de café conilon.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em uma monocultura café co-
nilon de aproximadamente oito anos de idade, irri-
gada e plantada no espaçamento de 3,2 m entre filei-
ras duplas de 2,0 m, presente na Fazenda Santa Luzia
(19°06’77”S e 40°11’32”W), localizada no munićıpio So-
oretama, Esṕırito Santo. Essa região possui clima ca-
racterizado como quente e úmido, apresentando estação
chuvosa no verão e seca no inverno, com precipitação
média anual de 1.200 mm e temperatura média de 25°C.
Para a coleta dos diplópodos toda a serapilheira con-
tida em quadrantes de 0,25 m2 foi retirada ou revol-
vida. Foram coletados animais em 30 quadrantes, to-
talizando uma área amostral de 7,5 m2. As coletas fo-
ram realizadas quinzenalmente entre julho e agosto de
2010, que corresponde ao peŕıodo seco. Os exemplares
de diplópodos foram acondicionados em álcool a 70%
e enviados para o Departamento de Biologia, Instituto
de Biociências, Universidade Estadual Paulista ”Júlio
de Mesquita Filho”UNESP, Campus de Rio Claro para
posterior identificação. Para análise dos dados obtidos,
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foi calculado o ı́ndice de diversidade de Shannon - We-
aver (H’) e de equitabilidade (J’), utilizando - se para
isso o software estat́ıstico DivEs Versão 2.0.

RESULTADOS

Foram coletados 123 espécimes de diplópodos, perten-
centes a três ordens: Spirobolida, a mais abundante
(n=117; 95,12%), seguida de Spirostreptida (n=5;
4,07%), representada apenas pela famı́lia Spirostrep-
tidae e a ordem Polyxenida (n=1; 0,81%), cuja iden-
tificação em menor ńıvel taxonômico foi impossibili-
tada devido a complexidade do grupo. A ordem Spiro-
bolida foi representada por duas famı́lias: Rhinocrici-
dae, que foi expressivamente a mais abundante (n=113;
91,87%) e Spirobolidae (n=4; 3,23%). Os ı́ndices
ecológicos foram influenciados negativamente devido
a dominânciada famı́lia Rhinocricidae (H´=0,1558 e
J´=0,2587). O número de diplópodos coletados no pre-
sente estudo é representativo quando comparado com
os raros trabalhos realizados no Brasil, exclusivamente
com animais deste grupo. Rato et al., (2009), utili-
zando armadilhas do tipo pitfall e coletas estratifica-
das, amostraram na caatinga, em um peŕıodo de 11
meses, um total de 200 diplópodos; enquanto que Bat-
tirola et al., (2009), coletaram no Pantanal de Mato
Grosso, 1.354 indiv́ıduos desta classe no peŕıodo de 15
meses, utilizando três diferentes metodologias: pitfalls,
fotoecletores de solo, tronco e copas de árvores e extra-
tor Winkler. Quando o número de diplópodos coletados
neste estudo é comparado com trabalhos que utilizaram
metodologia para a coleta de fauna edáfica, observa -
se quão expressivo foi o número de exemplares amos-
trados, uma vez que Merlim (2005) encontrou um total
de 51 indiv́ıduos; Moço et al., (2005), coletaram 20 in-
div́ıduos de diplópodos; Albuquerque et al., (2009), por
sua vez amostraram oito exemplares.

CONCLUSÃO

A quantidade de diplópodos amostrados foi representa-
tiva, contudo devido a importância desses organismos
na fragmentação inicial da serapilheira e do agroecossis-
tema estudado, há necessidade de intensificar as coletas
e identificar especificamente os espécimes amostrados.
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pelo apoio; ao Eng. Agrônomo Wanderlei F. Morgan
proprietário da Fazenda onde experimento está sendo
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Monografia Faculdade Pitágoras de Linhares, Linhares
ES. 52f.
Pellens, R. & Garay, I. 1999. A comunidade de ma-
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