
 
 

 

 

Figura 2. Teste de 
correlação das variáveis 
abióticas e abundância da 
ordem Coleóptera. 
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Resumo 

Na região do Parque Nacional dos Campos Gerais foram 
desenvolvidos estudos de sazonalidade e biodiversidade 
com a ordem Coleóptera. Esse trabalho teve como 
objetivo realizar um levantamento da entomofauna de 
besouros dos Campos Gerais, e relacionar a 
temperatura, umidade relativa e fotoperíodo com a 
abundância de Coleóptera, a fim de verificar se esta 
segue um padrão sazonal. 

Introdução 

A ordem Coleóptera destaca-se pela grande riqueza de 
espécies e diversidade de hábitos e habitats 
(BOUCHARD et al. 2009). Alterações na dinâmica 
populacional desses organismos pode estar associada a 
vários fatores abióticos, uma vez que essas variáveis 
estão relacionadas a sobrevivência e distribuição das 
espécies, possibilitando o crescimento vegetal e, 
consequentemente, definindo a estrutura populacional 
dos insetos (MARINONI e GANHO, 2003). 

Material e Métodos 

As coletas foram realizadas em Ponta Grossa – Paraná 
durante um ano em dois pontos próximos de Mata 
Atlântica (nomeados A e B). Para a captura dos 
espécimes foi utilizada a armadilhada do tipo Malaise. 
Realizamos análises de índice de diversidade de 
Shannon e Simpson, análise de Perfil de Diversidade e 
teste de correlação para verificar a associação entre 
variáveis abióticas com a abundância de espécimes. 
Dados climáticos foram obtidos no Sistema 
Meteorológico do Paraná. Dados de fotoperíodo foram 
obtidos do Anuário Interativo do Observatório Nacional, 
todas as análises foram feitas no programa R.  

Resultados e Discussão 

No período de agosto de 2019 a junho de 2020 foram 
realizadas nove coletas passivas com o auxílio da 
armadilha do tipo malaise, foram capturados 1.314 
indivíduos da ordem Coleoptera, 691 espécimes foram 
identificados e alocados em 26 famílias.  
A variável que melhor explicou a variação temporal da 
ordem foi fotoperíodo e o índice de correlação 
encontrado foi de 0,55 e o valor de significância foi de 
pvalue = 0.272 (Figura 1 e 2).  
O perfil de diversidade propõe uma maior riqueza de 
espécies para o ponto B e uma maior equabilidade no 
ponto A (Figura 3). Dados do ano de 2019 foram 
incorporados a análise de dados a fim de aumentar o 
esforço amostral.  

Figura 1. Abundância de coleóptera, Umidade reltiva, 
temperatura e fotoperíodo, no período de janeiro de 2019 a 
junho de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 3. Perfil de diversidade 
do período de agosto de 2019 
a junho de 2020. 

 
 

Os valores encontrados para o índice de diversidade de 
Simpson (1- D) foram 0.887 para o ponto A e 0.896 para 
o ponto B. Os valores encontrados para o índice de 
diversidade de Shannon foram 2.563 para o ponto A e 
2.389 para o ponto B, não sendo significativamente 
diferentes. 

Conclusões 

A maior densidade de indivíduos da ordem Coleóptera 
foi encontrada nas estações de primavera e verão. A 
variável que melhor explicou a abundância dos 
indivíduos até o mês de junho foi o fotoperíodo. Devido 
a pandemia de COVID-19 algumas amostras coletas 
ainda não foram analisadas. 
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