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INTRODUÇÃO
A expansão do uso da terra resulta na fragmentação dos habitats
naturais com a formação de fragmentos florestais de diferentes tamanhos e
formas (THOMAZINI & THOMAZINI, 2000). Em geral, os invertebrados são
mais severamente e rapidamente afetados por mudanças paisagísticas, e os
insetos são responsáveis por muitos processos no ecossistema, assim, sua perda
pode ter efeitos negativos sobre comunidades inteiras (NICHOLSA et al., 2007).
Sabe-se que os grilos são importantes componentes da macrofauna de
serrapilheira florestal (GREENBERG & FORREST, 2003), podendo ter limites
de tolerância restritos a certas condições (MCCLUNEY & DATE, 2008), além
disso, respondem a perturbação no habitat (SPERBER et al., 2007) e deficiência
hídrica (MCCLUNEY & DATE, 2008). Desta forma, o monitoramento deste
grupo contribui no entendimento da complexidade ecologia destes habitats.
Este estudo teve como objetivo avaliar a família Gryllidae (Insecta; Orthoptera)
como insetos bioindicadores da qualidade ambiental no fragmento florestal do
Instituto Zoobotânico de Morro Azul, em Engenheiro Paulo de Frontin, RJ.

MATERIAL E METODOS

O estudo foi conduzido em um fragmento florestal de Mata Atlântica, no
Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA), localizado no município de
Engenheiro Paulo de Frontin-RJ (22º29’39.70” Sul e 43º34’04.46” Oeste). O
fragmento tem altitude variando entre 640 a 720 m e possui uma área de
aproximadamente 19 hectares.
As coletas foram realizadas nas quatro estações climáticas no período de um
ano, de maio de 2012 a março de 2013. Ao longo de uma trilha ecológica
denominada Trilha dos Quatis, com 2.200 metros de extensão, foi determinada
oito pontos de coleta (I a VIII), levando-se em consideração a composição
florística, cobertura do dossel e nível de serrapilheira. Em cada ponto, foram
montadas seis armadilhas, distantes 10 metros entre cada uma, em uma área de
200 m2.
Para a captura dos insetos, foram utilizadas armadilhas de solo do tipo pitfall,
com 150 mL de solução aquosa contendo 3% de formol, 2% de detergente
neutro e 95% de água pura. As armadilhas permaneceram no ambiente por 48
horas.
Após a retirada das armadilhas, as amostras foram encaminhadas para o
Laboratório de Biomonitoramento Ambiental da Universidade Severino
Sombra, onde foi realizada a triagem e identificação dos grilos em nível de
gênero, baseando-se nas chaves textuais propostas por Strohecker (1953),
Chopard (1938; 1959) e Pereira (2012) e chaves pictórias v 5.0/5.0 proposta por
Eades et al. (2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturados 271 grilos, sendo 72 ninfas, utilizadas apenas para analise de
abundância, e 199 adultos identificados. Quanto à abundância de grilos, em
relação aos pontos de coleta, os picos populacionais nos pontos mais
estruturados, bem como, baixas nos pontos mais degradados, indicam que a
umidade na serrapilheira foi fator relevante para a amostragem, demonstrando
também a afinidade destes insetos por locais com maior e luminosidade e nível
de serrapilheira, principalmente por este micro-habitat fornecer recurso
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A diversidade mostrou correlação significativa com

nível de serrapilheira e cobertura do dossel, entretanto, não se mostrou
significativa em relação à umidade na serrapilheira, o que indica que existem
gêneros que prefiram locais úmidos e acabam por dominar estes locais,
diminuindo os valores de diversidade e equitabilidade e elevando os valores de
dominância.
Sendo resistentes às pequenas variações ambientais, alguns gêneros apareceram
em locais incomuns de serem encontrados, demonstrando a plasticidade
fenotípica destes insetos.

CONCLUSÃO
Neste estudo, ficou evidente que a fitofisionomia interferiu na amostragem de
grilos, desta forma, se apresentaram eficientes bioindicadores da qualidade
ambiental, pois responderam em vários níveis à mudança paisagística, tanto em
áreas estruturadas quanto em áreas degradadas.
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