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*Trabalho realizado no :imbito do projecto: Biomassa lenhosa para produção de energia: desenvolvimento de sistemas sustentáveis 
de fornecimento de bens c serviços de produçno, regulação c conservação. PTDC/AGR-CFL/64500/2006. 

O crescente interesse no uso de biomassa para a produção de energia envolve a implantação de sislemas 
florestais intensivos à base de espécies de rápido crescimento. Um dos parâmetros de sustentabilidade 
destes sistemas é a manutenção da biodiversidade do solo, uma vez que a fauna edáfica desempenha 
funções ecológicas importantes tais como a decomposição e mineralização da matéria orgânica. Para 
além disso, alguns grupos (e.g. colêmbolos) são muito sensíveis às alterações na estrutura do habitat 
originadas por diferentes práticas de gestão mais intrusivas e, portanto, bons indicadores da qualidade do 
solo. 

Este estudo tem como objectivo o estudo da diversidade e abundância da mesofauna em culturas lenhosas 
de rápido crescimento para produção de biomassa. Neste painel apresentam-se os resultados derivados da 
amostragem efectuada antes da insta lação da cultura lenhosa, que servirá como amostragem de referência 
em termos temporais. Assim, em Outubro de 2007 recolheu-se um total de I 09 amostras de solo, 
distribuídas por 14 transectos. Cada amostra de solo consistiu num "core" com I O cm de al tura e 5 cm de 
diâmetro. A mesofauna foi retirada usando um extractor McFadyen e depois identificada. Nesta primeira 
amostragem, foram identificados indivíduos pertencentes a li taxa: Acari , Collembola, Chilopoda, 
Coleoptera, Arancae, Diplura, Symphyla, Isopoda, Hymenoptera, Hemiptera e Diptera. Ácaros e 
colêmbolos foram os grupos dominantes nesta comunidade, com uma abundância relativa de 78% e 20%, 
respectivamente. 

Em fases posteriores deste trabalho será efecn~ada uma série temporal de amostragens como fom1a de 
avaliar os efeitos das culturas lenhosas de rápido crescimento ao nível da diversidade específica e 
funcional de alguns dos grupos amostrados (nomeadamente Colêmbolos). 
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