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Apresentação 

A degradação e a fragmentação do habitat natural em Ouro Preto começou com 

o início do extrativismo do ouro na região. Para atender a grande demanda de pessoas 

que aqui chegavam nesse período, foi necessário realizar a abertura de estradas, a 

implantação de lavouras e pastos, a retirada de madeira, o reflorestamento de espécies 

de interesse econômico e a consequente urbanização (Paniago, 1983; Paula et al., 2002). 

Entretanto, o cenário começou a piorar com o declínio da exploração do ouro no final 

do século XIX e início do século XX. A partir daí, as monoculturas de café e chá, e a 

criação de gado, sempre pautadas no desmatamento predatório, passaram a se expandir 

rapidamente pela região (Golfari, 1975; Paniago, 1983). 

Dentro desse contexto, surgiram as formações vegetais secundárias, compostas 

por indivíduos resultantes de todos esses processos de ocupação antrópica (Paula et al., 

2002). Há muito tempo Gómez-Pompa e Wiechers (1979) haviam alertado que, em um 

futuro próximo, as florestas primárias estariam restritas as unidades de conservação. 

Esse futuro já é uma realidade para grande parte da Mata Atlântica. 

Na Estação Ecológica do Tripuí (EET), um fragmento de Mata Atlântica situado 

em Ouro Preto onde o presente trabalho foi realizado, é possível observar reflexos de 

todas essas atividades antrópicas, fato que faz da EET um mosaico de vegetação com 

diferentes graus de impacto e estágios sucessionais (Werneck et al., 2000, 2001), 

tornando-a um excelente laboratório de pesquisa para quem procura entender como a 

heterogeneidade estrutural das diferentes formações vegetais pode afetar a 

biodiversidade. 

Entretanto, entender como a mudança estrutural do habitat afeta a biodiversidade 

demanda tempo e recursos, e muitas vezes nós não temos isso a nosso dispor. Assim, as 

abordagens práticas das questões que envolvem os estudos ecológico dos fragmentos 
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ambientais requerem a seleção de espécies, ou grupos de espécies, que possam de forma 

rápida, barata e eficiente representar a biodiversidade e os processos ecológicos que 

envolvem o ecossistema (Fahrig, 2003, 2001; Feinsinger, 2001). Dentro desse contexto, 

os insetos surgem como um excelente grupo de bioindicadores para essa finalidade. Eles 

estão intimamente associados a cobertura vegetal da área e suas comunidades são 

sensíveis a praticamente qualquer intensidade de perturbação. Assim, os insetos se 

tornaram os melhores indicadores da qualidade ambiental de uma região, e 

consequentemente, de outros grupos taxonômicos, sendo portanto bons bioindicadores 

de todo ecossistema (Brown, 1997a, 1997b; New, 1995). 

Os besouros longicórnios pertencem a família Cerambycidae, que encontra-se 

dentro da superfamília Chrysomeloidea, inserida na ordem Coleoptera. Eles se 

distinguem dos outros insetos principalmente por apresentarem tarsos pseudotetrâmeros 

e pela grande maioria de suas espécies possuírem longas antenas, que estão inseridas 

entre a fronte e olhos (Costa Lima, 1955; Vives, 2000). As antenas são importantes 

órgãos sensoriais que permitem aos besouros encontrar sua planta hospedeira e um 

parceiro para acasalar através de compostos voláteis transportados pelo ar (Vives, 

2000). Seus olhos são compostos e conforme o hábito da espécie, diurno, crespuscular 

ou noturno, podem ser fina, intermediária ou grosseiramente facetados (J. R. M. 

Mermudes em comunicação pessoal, 2015). 

Esses besouros são organismos conspícuos em florestas, onde ocupam desde o 

solo até a copa das árvores (Monné et al. 2009). Podem ser polífagos ou monófagos, e 

apresentam, em vários níveis, uma alta especificidade com sua planta hospedeira. Isso 

foi extremamente importante para moldar a evolução do grupo (Linsley, 1959). 

Podemos ver reflexos desse processo evolutivo no comportamento desses besouros, 

como por exemplo, as espécies pertencentes as subfamílias mais primitivas, como 
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Parandrinae, Prioninae e Lepeturinae, são em sua maioria polífagas, podendo ter como 

planta hospedeira tanto gimnospermas como angiospermas. Enquanto que as espécies 

pertencentes a subfamília Lamiinae e as mais especializadas de Cerambycinae parecem 

estarem restritas a Angiospermae (Linsley, 1959). 

O processo de acasalamento dos besouros longicórneos ocorre na planta 

hospedeira que foi selecionada para a postura dos ovos pelos progenitores (Vives, 

2000). Os ovos são postos em galhos vivos, mortos ou recém cortados, conforme o 

comportamento da espécie (Costa Lima, 1955). As suas larvas são xilófagas e 

broqueiam a madeira, entretanto, existem algumas espécies em que as larvas podem se 

alimentar externamente de raízes, fazendo um túnel no solo (Morillo, 2007) e também 

existem larvas espermófogas, que se desenvolvem em sementes (Costa Lima, 1955). 

Esses besouros desempenham importantes papéis no ecossistema florestal. 

Muitos organismos dependem do seu comportamento, de serrar galhos e árvores e 

brocar a madeira, para encontrar um habitat adequado para se desenvolverem. Esse fato 

faz os besouros longicórnos serem considerados “engenheiros de ecossistemas” (Buse et 

al., 2008; Calderón-Cortés et al., 2011). Grande parte desses besouros dependem da 

madeira morta durante parte do seu ciclo de vida, e por isso, são classificados como 

insetos saproxílicos (Speight, 1989; Stokland et al., 2012). Essas espécies participam 

ativamente do processo de decomposição da madeira morta e da ciclagem de nutrientes 

nos ecossistemas florestais (Cobb et al., 2010). 

A diversidade dos besouros longicórneos tem sido alterada por distúrbios 

ambientais em várias partes do mundo (Meng et al., 2013). Assim, alguns pesquisadores 

têm usado esses besouros como indicadores da biodiversidade e do estado de 

conservação dos habitats, compostos por mosaicos vegetacionais, que sofreram as mais 
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diversas atividades antrópicas (Holland, 2007; Jansson et al., 2009; Sugiura et al., 

2009a). 

Tudo isso mostra como os besouros longicórneos estão diretamente vinculados 

as formações vegetais e são fortemente influenciados pelo estado de conservação da 

floresta (Martins, 1999a; Raje et al., 2012). Nesse contexto, a composição da 

comunidade dos besouros longicórneos vai responder de forma diferente à 

heterogeneidade estrutural do habitat em áreas de uma floresta, as quais sofreram 

diferentes tipos de impactos ambientais no passado, e se encontram em diferentes 

estágios sucessionais. 

Desta forma, este estudo fez uma descrição inicial da composição de espécies de 

besouros longicórneos presentes na EET. No primeiro capítulo foi descrita a riqueza, 

abundância e a sazonalidade da comunidade de besouros longicórneos na EET. No 

segundo capítulo foi avaliado o efeito da heterogeneidade estrutural do habitat de três 

áreas da EET, que se encontram em diferentes estágios sucessionais, sobre essa 

comunidade. 
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CAPÍTULO I 

 

 

Riqueza, abundância e sazonalidade de besouros 

longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados 

com armadilha luminosa na Estação Ecológica do 

Tripuí, Ouro Preto, MG. 
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RESUMO. Riqueza, abundância e sazonalidade de besouros longicórneos 

(Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha luminosa na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG. Este estudo fez uma descrição inicial da 

composição de espécies de besouros longicórneos presentes na Estação Ecológica do 

Tipuí. Foram coletados 581 indivíduos distribuídos em 145 espécies e 3 subfamílias. A 

subfamília mais rica e abundante foi Lamiinae, seguida por Cerambycinae e Prioninae. 

Entre as espécies amostradas, 46,2% foram consideradas singletons, 13,8% doubletons 

e 90,3% raras. As curvas de acumulação de espécies não estabilizaram, o que já era 

esperado, tendo em vista que foram amostradas mais espécies e indivíduos de besouros 

longicórneos nos últimos meses de nossa coleta. As estimativas de riqueza apresentaram 

valores muito mais elevados do que a riqueza observada. Isso foi reflexo da alta 

proporção de espécies raras presentes na amostra. Este trabalho mostrou que inventários 

faunísticos de grupos hiperdiversos, realizados com apenas um ano de coleta, pode 

subestimar a riqueza de espécies de uma região. Assim, séries temporais maiores, 

associadas a mais métodos de coletas, é essencial para uma amostragem mais precisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: entomologia florestal, espécies raras, estimadores de riqueza. 
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INTRODUÇÃO 

Os besouros longicórneos pertencem à família Cerambycidae, incluída na ordem 

Coleoptera. Essa é uma das maiores famílias de besouros, e consequentemente de 

insetos (Monné et al., 2010, 2009), e possui oito subfamílias: Aseminae, Cerambycinae, 

Lamiinae, Lepturinae, Oxypeltinae, Parandrinae, Prioninae e Spondylidinae (Monné et 

al., 2010; Napp, 1994). A família Cerambycidae apresenta uma alta diversidade, com 

pelo menos 4.000 gêneros e 35.000 espécies em todo o mundo (Costa, 2000). Nas 

Américas compreende 1.600 gêneros com 9.000 espécies (Monné e Bezark, 2009) e o 

Brasil conta com aproximadamente 1.000 gêneros com 4.000 espécies (Costa, 2000; 

Monné e Bezark, 2009). 

Esses besouros podem ser xilófagos, fitófagos ou saprófagos, e suas espécies 

podem variar de monófagas a polífagas. Os adultos se alimentam de madeira viva ou 

morta, folhas, flores, pólen, frutos, seiva, sementes e raízes (Costa Lima, 1955; Lieutier 

et al., 2004; Linsley, 1959; Martins, 1997; Morillo, 2007). São normalmente de vida 

curta, direcionados especialmente para cópula e nidificação, geralmente morrendo após 

executar essas etapas. Esses besouros são capazes de nidificar tanto em árvores sadias e 

pouco estressadas quanto em árvores com deficiências nutricionais e minerais (Lieutier 

et al., 2004). Algumas espécies, como por exemplo, os serra-paus matam o caule para 

torná-lo adequado para postura de ovos. Para isso, eles cortam um anel em volta da 

planta, e quando o caule é anelado, todos os tecidos acima do cinturão morrem e as 

gemas laterais começam a se desenvolver abaixo do cinturão. Isso afeta muito a 

arquitetura das árvores, reduzindo o crescimento em altura, causando má formação e 

aumentando a taxa de mortalidade (Lieutier et al., 2004). Suas larvas são, na grande 

maioria, xilófagas e broqueiam os troncos e galhos. Alimentam-se, principalmente da 

casca, floema, seiva e cerne das plantas, podendo causar prejuízos e eventualmente 
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matar sua planta hospedeira (Martins, 1997). Como vimos, muitas espécies de besouros 

longicórneos dependem da madeira morta ou decadente em parte do seu ciclo de vida, 

fato que faz essas espécies serem consideradas insetos saproxílicos (Speight, 1989; 

Stokland et al., 2012).  

Os besouros longicórneos atendem muito bem aos sete critérios propostos por 

Pearson (1994) para serem bons bioindicadores da qualidade do habitat. Eles possuem a 

taxonomia estável (Martins, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003a, 2003b, 2002, 

1999b, 1998, 1997); a sua história natural é bem conhecida (Costa Lima, 1955; Lieutier 

et al., 2004; Linsley, 1959); são facilmente amostrados por diferentes técnicas 

entomológicas, como armadilhas luminosas (Wolda, 1978a, 1978b), armadilhas de 

Malaise (Makino et al., 2007; Meng et al., 2013), guarda-chuva entomológico e rede 

entomológica (Monné et al., 2012, 2010, 2009); são amplamente distribuídos em todo o 

mundo, porém, possuem espécies especialistas de habitat (Lieutier et al., 2004; Wagner 

et al., 2008); são sensíveis a mudanças ambientais e apresentam rápidas respostas a 

estas mudanças (Baur et al., 2005, 2002; Collinge et al., 2001; Hjältén et al., 2012; 

Maeto et al., 2002; Saint-Germain et al., 2004; Sugiura et al., 2009b; Taki et al., 2010; 

Vodka et al., 2009); seus padrões de biodiversidade refletem a diversidade de outros 

táxons (Buse et al., 2008; Calderón-Cortés et al., 2011); e possuem espécies com 

potencial importância econômica em grandes culturas como eucalipto (Zanúncio et al., 

2009), milho (Pires et al., 2011) e tamarindo (Orozco-Santos et al., 2011). Além disso, 

existem espécies pirófagas, que preferem se alimentar de árvores mortas por fogo e são 

indicadoras de áreas que sofreram queimada recente (Cobb et al., 2010), e outras que só 

nidificam em árvores perenes já estabelecidas (Grove, 2002a) podendo assim serem 

indicadoras de florestas primárias. 
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No Brasil existem muitos trabalhos taxonômicos envolvendo os besouros 

longicórneos, mas poucos estudos com ênfase ecológica. Entretanto, esses trabalhos 

taxonômicos ainda relatam, com frequência, novas espécies e novos registros de 

ocorrência desses besouros (Barreto et al., 2013; Galileo e Martins, 2010; Galileo et al., 

2014; Martins et al., 2011; Martins et al., 2009a, 2009b; Martins et al., 2006; Monné et 

al., 2012, 2010, 2009; Morillo, 2007; Rodrigues et al., 2010; Souza e Silva, 2012). 

Assim, embora bem estudados em relação a outros grupos, a descrição frequente dessas 

novas espécies para a família, mostra que ainda há muito a se conhecer sobre a 

diversidade dos besouros longicórneos. 

Neste capítulo foram descritas a riqueza, a abundância e a sazonalidade de 

besouros longicórneos amostrados na Estação Ecológica do Tripuí, ao longo de doze 

meses consecutivos de coleta. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo. As coletas foram realizadas na Estação Ecológica do Tripuí 

(EET), um fragmento de Mata Atlântica Estacional Semidecídua Montana, com uma 

área de 337 ha, localizado na cidade de Ouro Preto, zona metalúrgica do estado de 

Minas Gerais, Brasil (20°23’45” S e 43°34’33” W) (Fig. 1.1). Encontra-se na sub-bacia 

do córrego Tripuí, e possui um gradiente altitudinal variando entre 1280 e 1450 m. 

Segundo a classificação de Köppen, seu clima é Cwb, com verão temperado e o inverno 

seco, índice pluviométrico anual próximo de 1.600 mm, e temperatura média anual de 

18ºC. Seus solos são litólicos, de natureza álica com textura areno-siltosa (Alvares et 

al., 2013; Werneck et al., 2001, 2000). 

 Na EET foram escolhidas três áreas, já estudadas previamente por Werneck et 

al. (2000), que sofreram diferentes impactos no passado e agora se encontram em 

diferentes estágio sucessionais. Uma dessas áreas é conhecida como Repolheiro, que 

corresponde ao trecho de floresta mais preservado da EET, onde não há relatos de 

perturbação antrópica ou fogo nos últimos 45 anos; outra área é conhecida como 

Macacos, que corresponde a um trecho intermediário de floresta na EET onde não há 

relato de retirada de madeira ou fogo nos últimos 45 anos, mas que nos últimos anos 

vem sofrendo perturbação sistêmica por equinos de moradores da EET e de fazendas 

vizinhas; e uma área conhecida como Chá, onde havia uma plantação de chá preto 

(Camellia sinensis (L.) Kuntze) que foi abandonada à aproximadamente 55 anos e 

corresponde ao trecho da floresta em estágio sucessional mais jovem da EET (Werneck 

et al., 2000). 

Coleta de Besouros Longicórneos. Os besouros foram coletados através de 

armadilhas luminosas nas três áreas de estudo durante doze meses consecutivos, de 

fevereiro de 2014 a janeiro de 2015. Foram realizadas duas campanhas de coleta por 
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mês, sendo que cada campanha correspondeu a três noites de coleta consecutivas, 

totalizando assim seis noites de coleta por mês. A armadilha luminosa utilizada para a 

coleta foi a modelo Luiz de Queiroz, com fonte luminosa fluorescente ultravioleta de 15 

W e 100 V, fabricada pela empresa Biocontrole®. O funcionamento das armadilhas é 

crepuscular noturno–vespertino, entre 18–06 hs. As armadilhas foram posicionadas a 

1,80 m de altura do solo para permitir uma maior dispersão de luz (De Paula e Ferreira, 

2000, 1998). Os insetos foram sacrificados com acetato de etila ainda no campo. No 

laboratório, os espécimes coletados foram montados e identificados até o menor nível 

taxonômico possível. Todos os espécimes coletados estão depositados na coleção 

entomológica do Laboratório de Entomologia Ecológica do Departamento de 

Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da Universidade Federal de Ouro Preto. As 

fotos dos besouros foram tiradas com uma lente Canon® Ef 100 mm Macro acoplada a 

uma câmera Canon® T1i. 

Análises estatísticas. Para avaliar o esforço amostral da coleta foram feitas três 

curvas de acumulação de espécies: a curva do coletor, que adiciona as espécies na 

medida que elas vão aparecendo na amostra; método exato, que encontra a expectativa 

média da riqueza de espécies em cada amostra; e a curva de rarefação, que encontra a 

média da acumulação de indivíduos (Oksanen et al., 2015). Para estimar a riqueza de 

besouros longicórneos foram usados dois estimadores não-paramétricos baseados na 

abundância das espécies, o Chao1 (Chao, 1987, 1984) e o ACE (Chao e Lee, 1992; 

Chao e Yang, 1993). Todas essas análises foram realizadas através dos pacotes ‘vegan’ 

(Oksanen et al., 2015) e ‘BiodiversityR’ (Kindt e Coe, 2005) desenvolvido para o 

programa estatístico R (R Development Core Team 2012). 
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Figura 1.1. Localização geográfica da Estação Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG, Brasil, e a disposição dos três pontos amostrais. 
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RESULTADOS 

Foram coletados 581 indivíduos de besouros longicórneos, distribuídos em 145 

espécies e 3 subfamílias (Tab. I e Fig. 1.2 a 1.14). A subfamília mais rica e abundante 

foi Lamiinae (91 espécies e 347 indivíduos), seguida por Cerambycinae (52 espécies e 

216 indivíduos) e Prioninae (2 espécies e 18 indivíduos). A comunidade foi 

caracterizada por apresentar um grande número de espécies raras. Sessenta e sete 

(46,2%) espécies foram consideradas “singletons” (representadas por apenas um 

indivíduo na amostra) e 20 (13,8%) espécies “doubletons” (representadas por apenas 

dois indivíduos na amostra). Setenta e uma (48,95%) espécies ocorreram em uma única 

amostra, sendo assim consideradas “unicatas” e 22 (15,15%) espécies ocorreram em 

duas amostras, sendo assim consideradas “duplicatas”. Cento e trinta e uma espécies, ou 

90,3% da amostra, apresentaram abundância entre 1 e 10 indivíduos, sendo assim, 

consideradas raras. As espécies mais abundantes foram Sp87 com 42 (7,2%) indivíduos, 

Trypanidius dimidiatus Thomson 1861 com 28 (4,8%) indivíduos e Sp85 com 22 

(3,8%) indivíduos. 

Independentemente do método de ajuste utilizado, as curvas de acumulação de 

espécies não estabilizaram (Fig. 1.15). Esse resultado já era esperado, tendo em vista 

que os últimos meses de coleta (outubro de 2014 a janeiro de 2015) compreenderam o 

ápice da estação chuvosa, e nesse período foram coletadas mais espécies (81 ou 55,85% 

do total da amostra) e indivíduos (428 ou 73,7% do total da amostra) de besouros 

longicórneos (Fig. 1.16 e 1.17). As estimativas da riqueza foram mais elevadas (SChao1= 

250 ± 3,87; SACE= 236 ± 1,72) que o número de espécies observadas (Sobs = 145 ± 1,59) 

e as suas curvas não se estabilizaram (Fig. 1.18). O que também era esperado, já que as 

estimativas realizadas pelo Chao1 e o ACE dependem da proporção de espécies raras na 

amostra. 
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Tabela I. Lista de espécies dos besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae), e suas respectivas abundâncias, 

amostrados com armadilha luminosa em três áreas na Estação Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG, Brasil. 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

 Prioninae 

         Callipogonini 

                   Ctenoscelis acanthopus (Germar), 1824 0 0 1 1 

               Hephialtes ruber (Thunberg), 1822 4 0 13 17 

Subtotal 4 0 14 18 

     Cerambycinae 

          Achrysonini 

                  Achryson surinamum (Linnaeus), 1767 0 1 0 1 

           Bothriospilini 

                   Chlorida costata Audinet-Serville, 1834 1 2 6 9 

          Cerambycini 

                   Poeciloxestia dorsalis (Thomson), 1860 5 1 4 10 

               Poeciloxestia sp1 0 0 1 1 

               Jupoata costalimai (Zajciw), 1966 1 0 4 5 

               Coleoxestia vittata (Thomson), 1860 0 0 2 2 

               Xestiodion pictipes (Newman), 1838 0 0 1 1 

               Xestiodion annulipes (Buquet in Guérin-Méneville), 1844 0 0 1 1 

          Clytini 

                  Megacyllene proxima (Laporte & Gory), 1838 0 0 1 1 
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Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

     Eburiini 

                  Susuacanga octoguttata (Germar), 1821 0 0 1 1 

          Ectenessini 

                  Eurymerus eburioides Audinet-Serville, 1833 2 0 4 6 

          Elaphidiini 

                  Centrocerum elegans Chevrolat, 1861 1 0 1 2 

              Pantonyssus nigriceps Bates, 1870 0 2 1 3 

              Eurysthea sp1 1 1 2 4 

              Mallocera sp1 0 0 4 4 

          Necydalopsini 

                  Ozodes nodicollis Audinet-Serville, 1834 2 0 1 3 

          Neoibidionini 

                  Compsibidion cleophile (Thomson), 1865 0 0 1 1 

              Compsibidion vanum (Thomson), 1867 3 3 1 7 

              Compsa sp1 3 7 2 12 

              Compsa sp2 0 0 4 4 

          Oemini 

                  Malacopterus pavidus (Germar), 1824 1 0 1 2 

          Torneutini 
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Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

              Coccoderus sexmaculatus Buquet, 1840 0 0 1 1 

          Não Identificado 

                  sp108 0 0 3 3 

              sp111 0 0 2 2 

              sp112 0 0 2 2 

              sp113 2 0 17 19 

              sp115 2 2 14 18 

              sp126 0 0 1 1 

              sp129 0 0 1 1 

              sp130 0 0 1 1 

              sp136 1 0 0 1 

              sp114 2 0 5 7 

              sp122 0 0 1 1 

              sp125 1 0 0 1 

              sp128 1 1 0 2 

              sp3 0 0 1 1 

              sp35 0 1 0 1 

              sp41 0 0 3 3 

              sp43 2 1 0 3 

              sp52 0 1 0 1 

              sp97 0 0 1 1 

              sp102 1 0 0 1 

              sp105 7 4 8 19 

              sp106 0 0 12 12 
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Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

              sp116 2 2 9 13 

              sp120 1 0 7 8 

              sp124 0 0 1 1 

              sp127 0 0 1 1 

              sp131 0 0 3 3 

              sp132 1 0 1 2 

              sp133 0 0 4 4 

              sp134 2 0 0 2 

Subtotal 45 29 142 216 

     Lamiinae 

         Acanthocinini 

                   Trypanidius dimidiatus Thomson, 1861 2 17 9 28 

               Eutrypanus dorsalis (Germar), 1824 1 1 3 5 

               Hylettus stigmosus Monné, 1982 2 0 4 6 

               Lepturges dorsalis (White), 1855 0 0 1 1 

               Lepturges abditus Monné, 1976 0 0 2 2 

               Eucharitolus bellus (Melzer), 1927 7 0 0 7 

               Nyssocarinus bondari (Melzer), 1927 0 0 2 2 

               Leptostylus ovalis Bates, 1863 0 1 0 1 

               Leptocometes spitzi (Melzer), 1934 0 1 3 4 

               Nealcidion sp1 0 0 3 3 

               Nealcidion sp2 0 0 1 1 

               Nealcidion sp3 0 0 1 1 

     



21 
 

Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

     Acanthoderini 

                   Macropophora accentifer (Olivier), 1795 0 0 2 2 

               Oreodera charisoma Lane, 1955 8 5 7 20 

               Oreodera sp1 0 1 0 1 

               Eupromerella propinqua (Melzer), 1931 0 5 0 5 

               Psapharochrus jaspideus (Germar), 1824 2 0 1 3 

               Psapharochrus sp1 0 1 0 1 

 
         Aerenicini 

                   Phaula lichenigera (Perty), 1832 0 0 1 1 

          Agapanthiini 

                   Pachypeza pennicornis (Germar), 1824 1 1 1 3 

          Compsosomatini 

                   Compsosoma perpulchrum (Vigors), 1825 0 0 2 2 

               Compsosoma phaleratum Thomson, 1857 6 6 4 16 

          Desmiphorini 

                   Desmiphora sp1 1 0 1 2 

               Desmiphora sp2 0 0 1 1 

               Desmiphora sp3 0 1 0 1 

               Estola sp1 2 0 1 3 

               Estola sp2 1 0 1 2 
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Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

     Hemilophini 

                   Gagarinia mniszechii (Chabrillac), 1857 4 0 0 4 

               Phoebe phoebe (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille), 1825 0 0 1 1 

               Phoebe cava (Germar), 1824 0 0 1 1 

               Lycaneptia sp1 1 0 0 1 

          Onciderini 

                   Oncideres dejeanii Thomson, 1868 0 1 2 3 

               Oncideres sp1 1 0 0 1 

               Oncideres sp2 2 2 0 4 

               Psyllotoxus griseocinctus Thomson, 1868 0 0 2 2 

               Trestonia capreola (Germar), 1824 4 1 0 5 

               Trachysomus fragifer (Kirby), 1818 0 0 1 1 

               Pseudobeta doris (Thomson), 1868 1 0 0 1 

               Chitron mniszechi (Buquet), 1859 0 1 0 1 

               Glypthaga sp1 1 0 0 1 

          Polyrhaphidini 

                   Polyrhaphis grandini Buquet, 1853 1 1 1 3 

          Pteropliini 

                   Rhaphiptera affinis Thomson, 1868 1 1 3 5 

               Rhaphiptera nodifera Audinet-Serville, 1835 2 0 0 2 

               Rhaphiptera pallens Gounelle, 1908 1 0 5 6 
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Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

     Sem Identificação 

                   sp6 1 0 2 3 

               sp9 1 1 1 3 

               sp11 1 1 5 7 

               sp12 0 3 9 12 

               sp13 0 0 6 6 

               sp15 0 0 2 2 

               sp19 1 0 0 1 

               sp20 5 1 4 10 

               sp21 1 0 2 3 

               sp22 0 0 1 1 

               sp23 0 1 0 1 

               sp24 0 0 1 1 

               sp34 1 0 0 1 

               sp37 1 1 1 3 

               sp38 1 1 3 5 

               sp39 0 1 0 1 

               sp44 1 2 0 3 

               sp45 1 1 1 3 

               sp46 1 2 0 3 

               sp54 1 1 0 2 

               sp59 0 0 1 1 

               sp61 0 0 1 1 

               sp62 0 0 1 1 

               sp64 0 1 0 1 
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Tabela I. Continuação. 

   

 

 

Cerambycidae Áreas 

Subfamília/Tribo/Espécie Chá Macacos Repolheiro Total 

               sp65 0 0 1 1 

               sp67 1 0 0 1 

               sp68 0 0 1 1 

               sp69 1 0 0 1 

               sp70 1 0 0 1 

               sp71 0 0 1 1 

               sp72 1 0 0 1 

               sp73 0 0 1 1 

               sp74 0 0 1 1 

               sp75 0 0 1 1 

               sp76 0 1 0 1 

               sp77 0 0 1 1 

               sp78 0 1 1 2 

               sp80 0 0 1 1 

               sp81 1 0 0 1 

               sp82 0 0 1 1 

               sp83 1 0 0 1 

               sp85 8 10 4 22 

               sp87 11 12 19 42 

               sp89 0 0 1 1 

               sp92 0 0 1 1 

               sp94 1 5 14 20 

               sp103 1 1 0 2 

Subtotal 96 94 157 347 

Total 145 123 313 581 
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Figura 1.2. 
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Figura 1.3. 
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Figura 1.4. 
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Figura 1.5. 
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Figura 1.6. 
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Figura 1.7. 
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Figura 1.8. 
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Figura 1.9. 
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Figura 1.10. 
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Figura 1.11. 
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Figura 1.12. 



36 
 

Figura 1.13. 



37 
 

Figura 1.14. 

 

Legendas das figuras 1.2 a 1.14: 

 

Figura 1.2. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Prioninae: a) Ctenoscelis 

acanthopus; b) Hephialtes ruber. Subfamília Cerambycinae: c) Achryson surinamum; d) 

Chlorida costata; e) Poeciloxestia dorsalis; f) Poeciloxestia sp1; g) Jupoata costalimai; h) 

Coleoxestia vittata; i) Xestiodion pictipes; j) Xestiodion annulipes; k) Megacyllene 

proxima; l) Susuacanga octoguttata. 

 

Figura 1.3. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Cerambycinae: a) Eurymerus 

eburioides; b) Centrocerum elegans; c) Centrocerum elegans; d) Pantonyssus nigriceps; e) 

Eurysthea sp1; f) Mallocera sp1; g) Ozodes nodicollis; h) Compsibidion cleophile; i) 

Compsibidion vanum; j) Compsa sp1; k) Compsa sp2; l) Malacopterus pavidus. 

 

Figura 1.4. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Cerambycinae: a) Coccoderus 

sexmaculatus; b) sp108; c) sp111; d) sp112; e) sp113; f) sp115; g) sp126; h) sp129; i) 

sp130; j) sp136; k) sp114; l) sp122. 

 

Figura 1.5. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Cerambycinae: a) sp125; b) sp128; c) 

sp3; d) sp35; e) sp41; f) sp43; g) sp52; h) sp97; i) sp102; j) sp105; k) sp106; l) sp116. 
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Figura 1.6. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Cerambycinae: a) sp120; b) sp124; c) 

sp127; d) sp131; e) sp132; f) sp133; g) sp134. Subfamília Lamiinae: h) Trypanidius 

dimidiatus; i) Eutrypanus dorsalis; j) Hylettus stigmosus; k) Lepturges dorsalis; l) 

Lepturges abditus. 

 

Figura 1.7. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) Eucharitolus bellus; b) 

Nyssocarinus bondari; c) Leptostylus ovalis; d) Leptocometes spitzi; e) Nealcidion sp1; f) 

Nealcidion sp2; g) Nealcidion sp3; h) Macropophora accentifer; i) Oreodera charisoma; j) 

Oreodera sp1; k) Eupromerella propinqua; l) Psapharochrus jaspideus. 

 

Figura 1.8. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) Psapharochrus sp1; b) 

Phaula lichenigera; c) Pachypeza pennicornis; d) Compsosoma perpulchrum; e) 

Compsosoma phaleratum; f) Desmiphora sp1; g) Desmiphora sp2; h) Desmiphora sp3; i) 

Estola sp1; j) Estola sp2; k) Gagarinia mniszechii; l) Phoebe phoebe. 

 

Figura 1.9. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) Phoebe cava; b) 

Lycaneptia sp1; c) Oncideres dejeanii; d) Oncideres sp1; e) Oncideres sp2; f) Psyllotoxus 

griseocinctus fêmea; g) Psyllotoxus griseocinctus macho; h) Trestonia capreola; i) 

Trachysomus fragifer; j) Pseudobeta doris; k) Chitron mniszechi; l) Glypthaga sp1. 

 

Figura 1.10. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) Polyrhaphis grandini; 

b) Rhaphiptera affinis; c) Rhaphiptera nodifera; d) Rhaphiptera pallens; e) sp6; f) sp9; g) 

sp11; h) sp12; i) sp13; j) sp15; k) sp19; l) sp20. 

 

Figura 1.11. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) sp21; b) sp22; c) sp23; 

d) sp24; e) sp34; f) sp37; g) sp38; h) sp39; i) sp44; j) sp45; k) sp46; l) sp54. 

 

Figura 1.12. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) sp59; b) sp61; c) sp62; 

d) sp64; e) sp65; f) sp67; g) sp68; h) sp69; i) sp70; j) sp71; k) sp72; l) sp73. 
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Figura 1.13. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) sp74; b) sp75; c) sp76; 

d) sp77; e) sp78; f) sp80; g) sp81; h) sp82; i) sp83; j) sp85; k) sp87; l) sp89. 

 

Figura 1.14. Besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) coletados com armadilha 

luminosa na Estação Ecológica do Tripuí. Subfamília Lamiinae: a) sp92; b) sp94; c) sp103. 
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Figura 1.15. Curvas de acumulação de espécies de besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae), amostrados ao longo de 12 meses de coleta 

(Fevereiro/2014 a Janeiro/2015) com armadilha luminosa, na Estação Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG. A) Curva do coletor. B) Método exato. C) Curva 

de rarefação (barras verticais representam ± 2 desvios padrões). 
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Figura 1.16. Riqueza e abundância total de besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae), amostrados ao longo de 12 meses de coletas (Fevereiro/2014 a 

Janeiro/2015) com armadilha luminosa, na Estação Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG. 
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Figura 1.17. Valores médios, e seus respectivos intervalos de confiança (95%), da riqueza e abundância de besouros longicórneos (Coleoptera: 

Cerambycidae), amostrados ao longo de 12 meses coleta (Fevereiro/2014 a Janeiro/2015) com armadilha luminosa, na Estação Ecológica do Tripuí, Ouro 

Preto, MG. 
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Figura 1.18. Curvas dos estimadores da riqueza de besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae), amostrados 

ao longo de 12 meses de coleta (Fevereiro/2014 a Janeiro/2015) com armadilha luminosa, na Estação Ecológica do 

Tripuí, Ouro Preto, MG (barras verticais representam ± 1 desvio padrão). 
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DISCUSSÃO 

 Apesar das diferenças entre os desenhos amostrais, tempo de duração e métodos 

de coleta dificultarem comparações com os dados dos levantamentos faunísticos 

realizados até o momento, a EET apresentou uma considerável diversidade 

(Abundância: 581, Riqueza: 145) de besouros longicórneos quando comparada com a 

encontrada por Rodrigues et al. (2010) na Ilha Grande, RJ (Riqueza: 50) e por Souza e 

Silva (2012) no Parque Natural Municipal de Porto Velho, RO (Abundância: 171, 

Riqueza: 61). Entretanto, com exceção do trabalho realizado por Morillo (2007) na 

Mata do Paraíso, Viçosa, MG (Abundância: 307, Riqueza: 105), as regiões onde os 

levantamentos faunísticos vêm sendo realizados a mais anos por especialistas do grupo, 

como por exemplo, o Parque Nacional do Itatiaia, RJ (Monné et al., 2012, 2010, 2009) e 

o Estado do Maranhão (Martins et al., 2011, 2009a, 2009b; Monné, 2005; Zajciw, 

1967), apresentam uma riqueza muito mais elevada, 648 e 367 espécies 

respectivamente, do que a encontrada na EET. Assim como nesses estudos citados 

anteriormente (Monné et al., 2012, 2010, 2009; Morillo, 2007; Rodrigues et al., 2010; 

Souza e Silva, 2012), neste trabalho, as subfamílias Lamiinae e Cerambycinae também 

apresentaram maior riqueza e abundância de besouros longicórneos. 

 Como esperado, os meses de novembro e dezembro de 2014, que correspondem 

à primavera no hemisfério sul e compreendem o ápice da estação chuvosa, possuindo 

naturalmente temperatura e pluviosidade muito elevadas, foram os meses onde mais 

espécies e indivíduos de besouros foram amostrados (Fig. 1.16 e 1.17). Esse 

sincronismo da diversidade de besouros longicórneos com a estação chuvosa 

provavelmente está relacionada com o período de maior disponibilidade de recursos. É 

nesse período que, na grande maioria das plantas, surgem novas folhas e flores, e 

também aumentam a quantidade de galhos mortos na floresta (Bullock e Solís-
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Magallanes, 1990; Martínez-Yrízar, 1995). Assim, a estação chuvosa é marcada pela 

emergência dos adultos a procura de comida, plantas hospedeiras, troncos mortos e do 

sexo oposto para realizar o acasalamento e a nidificação (Makino et al., 2007; 

Rodrigues et al., 2010; Toledo et al. 2002). 

Levando em consideração que as curvas de acumulação de espécies não 

estabilizaram (Fig. 1.15), devido ao acréscimo de espécies nos meses finais da coleta, e 

que os resultados dos estimadores de riquezas mostraram que pode haver mais de cem 

espécies além das quais foram coletadas (Fig. 1.18), a lista de espécies apresentada 

neste trabalho ainda é incompleta, e mais espécies de besouros longicórneos devem ser 

amostradas na EET com a continuação dos estudos. 

Esses resultados corroboram com a sugestão de outros autores de que, 

inventários faunísticos mais precisos necessitam de séries temporais maiores, em 

projetos de longa duração com combinações de diferentes métodos de coleta (Longino 

et al., 2002; Wolda, 1978a, 1978b, 1988). Considerando que os besouros longicórneos 

pertencem a um grupo hiperdiverso, com cerca de 35.000 espécies (Costa, 2000), 

possuindo táxons que habitam os mais variados habitats florestais (Monné et al., 2009) e 

podem apresentar grandes diferenças no período de desenvolvimento larval, variando de 

1 a 3 anos (Beeson e Bhatia, 1939; Lieutier et al., 2004), é esperado que a composição 

da comunidade desses besouros varie não só sazonalmente como também anualmente. 

Assim, sempre seriam incrementadas novas espécies ano após ano de coleta, deixando o 

padrão da curva do coletor em forma de “S” (ver Figura 1.15a) (Glater et al., em 

preparação). Esses dados demonstram que inventários de grupos hiperdiversos, 

realizados ao longo de um ano de coleta, subestimam a riqueza e a composição de 

espécies, diminuindo a eficácia de ações práticas que visam a conservação e a 

manutenção da biodiversidade. 
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A ideia de que uma boa amostragem deve causar uma estabilização nas curvas 

de acumulação, entendida como o ponto em que a inclusão de unidades amostrais não 

culminará na adição significativa de novas espécies, é um ponto de debate para os 

trabalhos realizados com grupos de organismos hiperdiversos que habitam florestas 

tropicais (Schilling e Batista, 2008). Pois essas florestas aportam a maior biodiversidade 

do mundo, o que torna a completa estabilização das curvas algo irrealista (Longino et 

al., 2002). 

Os altos valores encontrados para as estimativas de riqueza (Fig. 1.18) são 

reflexos da alta proporção de espécies raras presente na amostra. É importante deixar 

claro que o fato dessas espécies serem raras na amostra não quer dizer, necessariamente, 

que elas sejam raras na natureza. Elas podem ser espécies especialistas com baixo nível 

populacional, generalistas mal amostradas ou espécies turistas (Longino et al., 2002; 

Novotný e Basset, 2000; Schoener, 1987). O fato é que espécies raras são componentes 

importantes das comunidades de insetos herbívoros nas florestas tropicais, e nunca 

devem ser excluídas ou marginalizadas nos estudos dessas comunidades (Novotný e 

Basset, 2000). 

 Como se pode observar, o valor de riqueza estimado pelo ACE é menor que o do 

Chao1 (Fig. 1.18). Como o valor dado por Chao1 é uma estimativa mínima da riqueza 

(Chao 1984), o ACE parece estar subestimando a riqueza dos besouros longicórneos da 

EET. O fato é que diferentes estimadores vão estimar diferentes riquezas de espécies, e 

sendo assim, é essencial e mais seguro usar mais de um estimador para fazer inferências 

sobre a riqueza de uma área (O’hara, 2005). Os estimadores são uma ferramenta muito 

útil para a realização de trabalhos ecológicos, mas é importante deixar claro que eles 

também possuem seus vieses matemáticos e metodológicos e é preciso ser prudente ao 

usá-los. Nenhum deles infere com certeza quantas espécies podem existir em uma área, 
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e o aconselhado é tratar essas estimativas como estimativas mínimas da riqueza (ver 

Longino et al., 2002; Ohara, 2005).  

 Este trabalho mostrou que as florestas das montanhas mineiras aportam uma 

grande diversidade de besouros longicórneos, e que a continuidade do estudo, com a 

implementação de outros métodos de coletas, é essencial para a obtenção de novos 

registros de espécies para a região. Além disso, anos consecutivos de estudos 

acarretariam em informações mais claras que permitiriam entender melhor as flutuações 

temporais da comunidade desses besouros. 

  



48 
 

CAPÍTULO II 

 

 

A influência da heterogeneidade estrutural do 

habitat na comunidade de besouros longicórneos 

(Coleoptera: Cerambycidae) em um fragmento de 

Mata Atlântica. 
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RESUMO. A influência da heterogeneidade estrutural do habitat na comunidade 

de besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) em um fragmento de Mata 

Atlântica. Entender a influência da mudança massiva dos habitats nas comunidades 

biológicas, principalmente nas espécies que participam de processos ecossistêmicos, se 

tornou extremamente importante para o desenvolvimento de estratégias que visam a 

proteção da biodiversidade nos remanescentes florestais. Os besouros longicórneos 

desempenham importantes funções nos processos ecossistêmicos da floresta e sua 

diversidade é afetada por muitos distúrbios ambientais em todo o mundo. Este trabalho 

teve como objetivo mostrar a influência da heterogeneidade estrutural do habitat, de três 

áreas de uma floresta que sofreram diferentes impactos no passado e agora se encontram 

em diferentes estágios sucessionais, sobre a comunidade de besouros longicórneos. A 

área em estágio sucessional mais avançado apresentou, principalmente, árvores mais 

grossas e maior disponibilidade de madeira morta, importantes componentes florestais 

que ajudam a manter a diversidade estrutural do habitat. Nessa área também foi 

observada a maior riqueza e abundância de besouros longicórneos. Esses resultados 

mostram que esses besouros estão intimamente associados à heterogeneidade estrutural 

das florestas e podem ser bons indicadores para a avaliação da diversidade e da 

qualidade do habitat. 

 

PALAVRAS-CHAVE: biodiversidade, biologia da conservação, entomologia florestal, 

glmmADMB, serviços ecossistêmicos. 
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INTRODUÇÃO 

A fragmentação, degradação e a perda de habitat observadas em todas as regiões 

do globo é um reflexo negativo das atividades antrópicas. No Brasil a Mata Atlântica foi 

reduzida a “ilhas” esparsas de vegetação ao longo do tempo, sendo que a maioria delas 

se encontra bastante perturbadas pela ação antrópica (Fundação SOS Mata Atlântica e 

INPE, 2011; Oliveira-Filho e Machado, 1993; Teixeira et al., 2009). Como reflexo 

dessa perturbação, grande parte desses fragmentos de Mata Atlântica se tornaram 

mosaicos vegetacionais com diferentes graus de impacto e estágios sucessionais 

(Teixeira et al., 2009; Werneck et al., 2001, 2000). 

Com a crescente conscientização da importância da preservação e conservação 

dos remanescentes florestais, entender a influência da mudança massiva dos habitats nas 

comunidades biológicas, especialmente nas espécies que participam ativamente dos 

processos ecossistêmicos, se tornou extremamente importante para o desenvolvimento 

de estratégias que visam à proteção da biodiversidade desses remanescentes florestais. 

Os besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) desempenham papéis 

importantes no ecossistema florestal. Eles participam ativamente do processo de 

coevolução entre a flora e a comunidade de insetos, exercendo papéis importantes como 

o de polinizadores (Makino et al., 2007; Meng et al., 2013). Grande parte desses 

besouros são insetos saproxílicos (Speight, 1989; Stokland et al., 2012) e estão 

diretamente associados a disponibilidade e condições da madeira presente no habitat 

(Grove, 2002a; Hanks, 1999; Hjältén et al., 2012; Lachat et al., 2006; Siitonen, 2001; 

Stokland et al., 2012). Esses besouros utilizam árvores e troncos mortos como recursos 

e são importantes componentes ecológicos da comunidade de insetos que contribuem 

para a degradação de madeira morta, contribuindo assim para a ciclagem de nutrientes 

(Buse et al., 2008; Cobb et al., 2010).  
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Os besouros longicórneos possuem o comportamento de serrar galhos e árvores 

para torná-los adequados a nidificação, afetando assim a arquitetura da planta 

hospedeira (Duval e Whitford, 2008; Feller, 2002) e a dinâmica de clareiras na floresta. 

Suas larvas são, na grande maioria, xilófagas e broqueiam a madeira fazendo galerias 

nela. Esses hábitos comportamentais alteram fisicamente o ambiente e proporcionam 

novos habitats para outros organismos, assim esses besouros são considerados 

“engenheiros de ecossistemas” (Buse et al., 2008; Calderón-Cortés et al., 2011). 

Estudos mostram que as interações mediadas por besouros longicórneos engenheiros 

são fatores que aumentam a riqueza e a estrutura da comunidade de artrópodes 

brocadores (Calderón-Cortés et al., 2011). 

Estudos mostram que a diversidade dos besouros longicórneos é afetada por 

muitos distúrbios diferentes, como por exemplo: a fragmentação e destruição do habitat 

(Baur et al., 2005, 2002; Collinge et al., 2001), o fogo (Muona e Rutanen, 1994; Saint-

Germain et al., 2004), diferentes práticas de manejos florestais (Grove, 2002b; Hjältén 

et al., 2012; Lachat et al., 2006; Maeto et al., 2002; Meng et al., 2013; Taki et al., 2010; 

Vodka et al., 2009) e plantas invasoras (Sugiura et al., 2009b). Grande parte desses 

trabalhos mostram que florestas primárias não perturbadas apresentam maior 

diversidade de besouros longicórneos quando comparadas à florestas secundárias e 

plantações artificiais (Meng et al., 2013). 

Assim, este trabalho teve como intuito mostrar a influência da heterogeneidade 

estrutural de três áreas de uma floresta, em diferentes estágios sucessionais, sobre a 

comunidade de besouros longicórneos. O principal objetivo foi responder se a riqueza, a 

abundância e a dissimilaridade faunística dessa comunidade aumentam com o estágio 

sucessional e com a heterogeneidade estrutural do habitat. 
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METODOLOGIA 

Área de estudo. As coletas foram realizadas na Estação Ecológica do Tripuí 

(EET), um fragmento de Mata Atlântica Estacional Semidecídua Montana, com uma 

área de 337 ha, localizado na cidade de Ouro Preto, zona metalúrgica do estado de 

Minas Gerais, Brasil (20°23’45” S e 43°34’33” W) (Fig. 2.1). Encontra-se na sub-bacia 

do córrego Tripuí, e possui um gradiente altitudinal variando entre 1280 e 1450 m. 

Segundo a classificação de Köppen, seu clima é Cwb, com verão temperado e o inverno 

seco, com um índice pluviométrico anual próximo de 1.600 mm, e temperatura média 

anual de 18ºC. Seus solos são litólicos, de natureza álica com textura areno-siltosa 

(Alvares et al., 2013; Werneck et al., 2001, 2000). 

 Na EET foram escolhidas três áreas, já estudadas previamente por Werneck et 

al. (2000), que sofreram diferentes impactos no passado e agora se encontram em 

diferentes estágio sucessionais. Uma dessas áreas é conhecida como Repolheiro, que 

corresponde ao trecho de floresta mais preservado da EET, onde não há relatos de 

perturbação antrópica ou fogo nos últimos 45 anos; outra área é conhecida como 

Macacos, que corresponde a um trecho intermediário de floresta na EET onde não há 

relato de retirada de madeira ou fogo nos últimos 45 anos, mas que nos últimos anos 

vem sofrendo perturbação sistêmica por equinos de moradores da EET e de fazendas 

vizinhas; e uma área conhecida como Chá, onde havia uma plantação de chá preto 

(Camellia sinensis (L.) Kuntze) que foi abandonada à aproximadamente 55 anos e 

corresponde ao trecho da floresta em estágio sucessional mais jovem da EET (Werneck 

et al., 2000). 

Coleta de Besouros Longicórneos. Os besouros foram coletados através de 

armadilhas luminosas nas três áreas de estudo durante os meses que compreenderam o 

ápice da estação chuvosa, de outubro de 2014 a janeiro de 2015. Foram realizadas duas 
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campanhas de coleta por mês, sendo que cada campanha correspondeu a três noites de 

coleta consecutivas, totalizando assim seis noites de coleta por mês. A armadilha 

luminosa utilizada para a coleta foi a modelo Luiz de Queiroz, com fonte luminosa 

fluorescente ultravioleta de 15 W e 100 V, fabricada pela empresa Biocontrole®. O 

funcionamento das armadilhas é crepuscular noturno–vespertino, entre 18–06 hs. As 

armadilhas foram posicionadas a 1,80 m de altura do solo para permitir uma maior 

dispersão de luz (De Paula e Ferreira, 2000, 1998). Os insetos foram sacrificados com 

acetato de etila ainda no campo. No laboratório, os espécimes coletados foram 

montados e identificados até o menor nível taxonômico possível. Todos os espécimes 

coletados estão depositados na coleção entomológica do Laboratório de Entomologia 

Ecológica do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

Estrutura da vegetação. Para caracterizar a estrutura da vegetação nas 

diferentes áreas da floresta foram demarcadas 5 parcelas de 20x20 m em cada uma das 

áreas descritas anteriormente, totalizando assim 2000 m² por área e 6000 m² no total. 

Em cada parcela, todas as árvores vivas e mortas, troncos mortos caídos no solo, com 

diâmetro a altura do peito (DAP) superior a 2,5 cm tiveram sua circunferência a altura 

peito (CAP) medidos. 

Ainda dentro de cada parcela uma foto hemisférica foi tomada com o intuído de 

medir a abertura do dossel em cada área descrita anteriormente. Portanto, foram 

tomadas cinco fotos hemisféricas por área, totalizando 15 fotos em todo o trabalho. As 

fotos foram tiradas no mês de janeiro de 2015 (estação chuvosa), com o auxílio de um 

tripé posicionado a 0,50 m do solo e a câmera fotográfica sempre posicionada para o 

Norte, durante os momentos crepusculares do dia, evitando exposição direta de luz 

solar. As lentes utilizadas foram as “olhos de peixe Panasonic® 8 mm” acoplada a uma 
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câmera modelo Panasonic® Lumix DMC-LX5. As fotografias foram analisadas com o 

auxílio do Gap Light Analyzer software (Frazer et al., 1999). 

Em cada área da EET foi mensurada a produção de serapilheira, para isso, um 

coletor medindo de 1 m por 0,50 m foi instalado em cada parcela. As coletas foram 

mensais ao longo da estação chuvosa, de outubro de 2014 à janeiro de 2015. A 

serrapilheira coletada foi ensacada, etiquetada e levada ao laboratório. O material foi 

separado em quatro categorias: (1) Material Reprodutivo, (2) Folha, (3) Galhos e (4) 

não identificado, para posteriormente ser secado em estufa de ventilação forçada à 

temperatura de 60ºC durante 5 dias e pesado em balança de precisão (Nassar et al., 

2008). 

Análise Estatística. Para analisar a heterogeneidade ambiental, os parâmetros 

fitofisionômicos, densidade de árvores vivas e mortas e seus respectivos CAP, troncos 

mortos e seu respectivo CAP, abertura do dossel e produção de serapilheira foram 

comparadas entre as áreas através da Análise de Variância (ANOVA). Para os 

parâmetros que apresentaram variância significativa, foi realizado uma análise de 

múltipla comparação (Teste de Tukey) para descobrir a real diferença dos parâmetros 

entre as áreas. Todas as análises foram seguidas pela inspeção de resíduos para checar 

as suposições dos modelos. 

Para analisar a riqueza e a abundância de espécies de besouros longicórneos 

entre as três áreas estudadas, os dias de coleta amostrados repetidamente foram 

utilizados como unidades amostrais e são medidas repetidas no tempo dependentes entre 

si.  Nesse caso, como o desenho experimental é nitidamente longitudinal, foram 

ajustados modelos mistos.  A riqueza e abundância total de besouros longicórneos 

foram as variáveis respostas, as três áreas foram considerados fatores fixos e os meses 

como fator categórico aleatório. Primeiramente, foram ajustados modelos GLMM com 
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erros Poisson utilizando o pacote “lme4” no R (Bates et al., 2014). Esses modelos 

apresentaram sobredispersão e como não há indicação de um padrão não linear, em um 

segundo momento, foi aplicado um modelo GLMM com erros binomiais negativos que 

pode ser utilizado para dados de contagem sobredispersos. A modelagem para GLMM 

com efeitos aleatórios é limitada. Assim, foi utilizada a técnica de aproximação de 

Laplace para otimização numérica disponível no pacote ‘glmmADMB’ (Fournier et al., 

2012). Após verificação dos dois modelos pelo valor de AIC, o modelo glmmADMB 

com erros binomiais negativos obteve o melhor ajuste e foi escolhido para realizar as 

análises. 

Para analisar a composição faunística foi utilizado o índice de dissimilaridade de 

Bray-Curtis (Legendre e Legendre, 1998; Quinn e Keough, 2002). Para cada região o 

índice de dissimilaridade de Bray-Curtis foi usado para construir uma matriz de 

dissimilaridade (matriz de distância ecológica) baseada na composição de espécies de 

besouros longicórneos (Kindt e Coe, 2005; Legendre e Legendre, 1998). A distância de 

Bray-Curtis foi calculada entre cada par de sítios de coleta. O índice de distâncias 

euclidianas foi usado para construir uma matriz de dissimilaridade (matriz de distâncias 

ambiental) baseada nas diferenças dos parâmetros ambientais analisados (densidade e 

CAP de árvores vivas e mortas e dos troncos mortos, e a produção de serrapilheira). A 

distância euclidiana foi calculada entre cada par de sítios de coleta. Para responder se a 

dissimilaridade faunística de besouros longicórneos varia com a distância 

ambiental entre as três áreas estudadas foi utilizado análises de correlação de Mantel, 

seguindo a rotina proposta por Kindt e Coe (2005) no pacote ‘BiodiversityR’ (Kindt e 

Coe, 2005) e ‘vegan’ (Oksanen et al., 2013). A correlação de Mantel (Kindt e Coe, 

2005; Legendre e Legendre, 1998) foi calculada e sua significância obtida através da 
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permutação entre os sítios. Todas as análises foram realizadas no programa estatístico R 

(R Core Team 2014). 
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Figura 2.1. Localização geográfica da Estação Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, MG, Brasil, e a disposição dos três pontos amostrais. 
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RESULTADOS 

A área Repolheiro apresentou uma menor densidade de árvores vivas (ANOVA: 

F= 13,90; p< 0,001; Fig. 2.2), com diferenças significativamente menores do que as 

áreas Macacos (Dif= - 0,192; p= 0,03) e Chá (Dif= - 0,355; p< 0,001). Entretanto, a 

densidade de árvores vivas entre as áreas em estágio intermediário e inicial de sucessão 

não foram diferentes (Macacos - Chá: Dif= - 0,162; p= 0,07).  

 

Figura 2.2. Densidade média de árvores vivas por m², 

mensurados no mês de janeiro de 2015 em três áreas de Mata 

Atlântica em diferentes estágios sucessionais na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

A área Repolheiro apresentou árvores vivas com maiores CAP (ANOVA: F= 

38,12; p< 0,0001 Fig. 2.3), com diferenças significativamente maiores do que as áreas 

Macacos (Dif= 5,537; p< 0,0001) e Chá (Dif= 6,618; p< 0,00001). Da mesma forma os 

valores de CAP de árvores vivas entre as áreas em estágio intermediário e inicial de 

sucessão não foram diferentes (Macacos - Chá: Dif= 1,080; p= 0,4).  
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Figura 2.3. Média dos valores de CAP das árvores vivas, 

mensurados no mês de janeiro de 2015, em três áreas de Mata 

Atlântica em diferentes estágios sucessionais na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

Não foi encontrado nenhuma diferença entre a produção de serapilheira (F= 

2,40; p= 0,13) ou entre a densidade de árvores mortas (F= 0,25; p= 0,78) nas três áreas 

estudadas. Entretanto, o CAP das árvores mortas foi diferente entre as áreas estudadas 

(ANOVA: F= 15,57; p< 0,001; Fig. 2.4), aumentando com o estágio de sucessão no 

sentido Chá < Macacos < Repolheiro (Repolheiro-Macacos: Dif= 4,254; p= 0,03; 

Repolheiro-Chá: Dif= 8,199; p< 0,001 e Macacos-Chá: Dif= 3,945; p= 0,04).  
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Figura 2.4. Média dos valores de CAP das árvores mortas, 

mensurados no mês de janeiro de 2015, em três áreas de Mata 

Atlântica em diferentes estágios sucessionais na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

A densidade de troncos mortos caídos no solo (ANOVA: F= 8,068; p< 0,01; Fig. 

2.5) foi maior na área Repolheiro do que nas áreas Macacos (Dif= 0,030; p= 0,01) e Chá 

(Dif= 0,033; p< 0,01). Entretanto, não foi encontrada nenhuma variação entre as áreas 

Macacos e Chá (Dif= 0,002; p= 0,9). O mesmo padrão foi encontrado para os valores de 

CAP dos troncos caídos no solo (ANOVA: F= 8,541; p< 0,01; Fig. 2.6), ou seja, o 

Repolheiro apresentou troncos caídos no solo mais grossos do que as outras áreas 

(Repolheiro-Chá: Dif= 8,000; p< 0,01; Repolheiro-Macacos: Dif= 5,845; p= 0,03), e 

esse parâmetro não variou entre as áreas Macacos e Chá (Dif= 2,155; p= 0,54). 
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Figura 2.5. Densidade média de troncos mortos por m², 

mensurados no mês de janeiro de 2015 em três áreas de Mata 

Atlântica em diferentes estágios sucessionais na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 
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Figura 2.6. Média dos valores de CAP dos troncos mortos, 

mensurados no mês de janeiro de 2015, em três áreas de Mata 

Atlântica em diferentes estágios sucessionais na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

A abertura do dossel apresentou diferenças entre as três áreas estudadas 

(ANOVA: F= 6,083; p< 0,01; Fig. 2.7). O dossel da área Repolheiro foi 

significativamente mais fechado (Dif= - 2,642; p= 0,01) do que o dossel em Macacos, 

mas não foi encontrada diferença entre as áreas Repolheiro e Chá (Dif= - 0,774; p= 

0,59), ou entre a áreas Macacos e Chá (Dif= 1,867; p= 0,08). 
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Figura 2.7. Abertura do dossel, mensurado no mês de 

janeiro de 2015, em três áreas de Mata Atlântica em 

diferentes estágios sucessionais na Estação Ecológica do 

Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

Durante a estação chuvosa (outubro de 2014 a janeiro de 2015), foram coletados 

428 indivíduos distribuídos em 118 espécies de besouros longicórneos na EET. Sendo 

que, 87 (60%) espécies e 245 (57,25%) indivíduos foram encontradas na área 

Repolheiro, 54 (37,25%) espécies e 98 (22,9%) indivíduos foram encontrados na área 

Chá e 35 (24,1%) espécies e 85 (19,85%) indivíduos foram encontrados na área 

Macacos (Fig. 2.8). Desta forma, o diagrama de Venn mostra que a fauna das áreas Chá 

e Macacos são subconjuntos da área Repolheiro. Quando comparadas as três áreas, a 

riqueza de besouros longicórneos apresentada na área Repolheiro foi maior do que a 

encontrada em Macacos e Chá (Repolheiro-Chá: z= 2,90; p< 0,001; Repolheiro-

Macacos: z= 4,39; p< 0,0001; Macacos-Chá: z= -1,15; p= 0,25; Fig. 2.9). A abundância 

desses besouros também apresentou o mesmo padrão, com a área Repolheiro 
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apresentando maior abundância do que Macacos e Chá (Repolheiro-Chá: z= 3,50; p< 

0,001; Repolheiro-Macacos: z= 4,04; p< 0,001; Macacos-Chá: z= -0,81; p= 0,4; Fig. 

2.10), sendo que entre essas duas últimas áreas não houve diferença significativa. 

 

 

Figura 2.8. Diagrama de Venn mostrando o número de espécies 

de besouros longicórneos (Coleoptera: Cerambycidae) totais, 

exclusivas e compartilhadas entre as três áreas estudadas, 

coletados entre outubro de 2014 e janeiro de 2015 na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Brasil. 
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Figura 2.9 Riqueza média de besouros longicórneos 

(Coleoptera: Cerambycidae), coletados com armadilha luminosa 

durante outubro de 2014 a janeiro de 2015, em três áreas de 

Mata Atlântica em diferentes estágios sucessionais, na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 
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Figura 2.10. Abundância média de besouros longicórneos 

(Coleoptera: Cerambycidae), coletados com armadilha luminosa 

durante outubro de 2014 a janeiro de 2015, em três áreas de 

Mata Atlântica em diferentes estágios sucessionais, na Estação 

Ecológica do Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 

A composição de espécies foi diferente entre as áreas estudadas, com valores dos 

índices de Bray-Curtis superiores a 0,60 (Chá-Macacos= 0,60; Chá-Repolheiro = 0,67; 

Macacos-Repolheiro= 0,72). A área Repolheiro apresentou 55 e 68 espécies exclusivas 

em relação às áreas Chá e Macacos, respectivamente (Fig. 2.8). Entretanto, a 

dissimilaridade não variou com a distância ambiental entre os pares de áreas estudados 

(Mantel: r= 1,00; p= 0,17). 
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DISCUSSÃO 

 Os parâmetros fitofisionômicos mostraram que a área Repolheiro apresentou 

características de florestas em estágio de sucessão mais avançado em relação as áreas 

Macacos e Chá. A menor densidade de árvores (Fig. 2.2), porém, sendo essas mais 

grossas (Fig. 2.3 e 2.4), é um forte indicativo de que a floresta na área Repolheiro está 

em um estágio mais maduro de desenvolvimento (Bauhus et al. 2009; DeWalt et al., 

2003; Finegam, 1996; Guariguata e Ostertag, 2001; Pascarella et al. 2004; Quesada et 

al. 2009). O Repolheiro também apresentou um maior aporte de madeira morta caída no 

solo (Fig. 2.5 e 2.6). Em ecossistemas florestais naturais, a biomassa de madeira morta é 

considerada uma característica estrutural importante, mantida naturalmente através dos 

processos de sucessão e distúrbios naturais, que ajuda a criar uma diversidade de 

habitats proporcionando condições adequadas de vida para muitos organismos, entre 

eles os besouros longicórneos (Bauhus et al., 2009; Burrascano et al., 2008; Grove, 

2002a, 2002b, 2002c; Hjältén et al., 2012; Lachat et al., 2006; Siitonen, 2001; 

Stenbacka et al., 2010). 

Apesar das diferenças entre as metodologias limitarem as comparações, 

Werneck et al. (2000) avaliando a fitofisionomia das mesmas áreas aqui estudadas 

encontraram resultados que suportavam a proximidade entre as áreas Repolheiro e 

Macacos, distanciando-as da área Chá, que se encontrava em um estágio inicial de 

sucessão. Entretanto, passados 15 anos desse estudo, os parâmetros fitofisionômicos da 

área Macacos, com exceção da produção de serapilheira e a densidade de árvores 

mortas, foram significativamente diferentes dos parâmetros da área Repolheiro, e iguais, 

com exceção do CAP das árvores mortas, aos da área Chá. Esses resultados sugerem 

que desde o estudo de Werneck et al., (2000) a área Macacos vem sofrendo algum tipo 

de impacto que está retardando o seu desenvolvimento sucessional. Essa região 
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específica da EET (ver Fig. 2.1) é invadida sistematicamente por equinos de fazendas 

vizinhas e de moradores que ainda ocupam a EET. As atividades de grandes herbívoros 

causam impactos negativos muito fortes sobre o ambiente. Eles alteram a 

heterogeneidade espacial da vegetação, influenciando assim os processos 

ecossistêmicos e a biodiversidade (Adler et al., 2001; Olff e Ritchie, 1998). O pastejo 

aumenta o número de espécies dominantes, diminuindo assim a diversidade de plantas. 

Em áreas que apresentam árvores e arbustos, ele impede o desenvolvimento do sub-

bosque, pois limita o crescimento da biomassa aérea da planta (Milchunas e Lauenroth, 

1993), diminuindo também a produção de material reprodutivo por essas plantas 

(Gomez e Zamora, 2000). Esses grandes herbívoros também comem e pisoteiam 

plântulas e brotos, impedindo o seu desenvolvimento natural. Todos esses impactos 

causados pelos equinos, provavelmente, estão contribuindo para retardar o 

desenvolvimento sucessional da área (Gibson e Brown, 1992). 

 A assembleia de besouros longicórneos do Repolheiro representa cerca de 60% 

das espécies da EET e, conforme indicado no diagrama de Venn (Fig. 2.8), as demais 

áreas estudadas são subconjuntos dessa assembleia. A maior riqueza e abundância de 

besouros encontrada no Repolheiro (Fig. 2.9 e 2.10) pode ser explicada pela 

heterogeneidade e disponibilidade de recursos, nesse caso a madeira. A madeira é um 

recurso fundamental para os besouros longicórneos, usada tanto para alimentação 

quanto para a nidificação. Os besouros adultos escolhem minuciosamente o local de 

nidificação, levando em consideração a sobrevivência, saúde e disponibilidade da 

madeira que vai ser hospedeira de suas larvas, pois essas são completamente 

dependentes desse recurso para se desenvolverem (Hanks, 1999). O trabalho realizado 

por Maeto et al. (2002), mostrou que a riqueza de besouros longicórneos aumenta com o 

tamanho máximo do diâmetro das árvores, e que normalmente essas árvores estão 
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presentes em florestas mais antigas. Outros trabalhos sugerem que a disponibilidade de 

madeira morta pode aumentar a diversidade desses besouros nas florestas (Grove, 

2002b; Lachat et al., 2006; Raje et al., 2012; Stenbacka et al., 2010). Como vimos, a 

área Repolheiro apresentou tanto árvores com maiores diâmetros (Fig. 2.3 e 2.4) quanto 

maior disponibilidade de madeira morta (Fig. 2.4, 2.5 e 2.6) do que as outras áreas.  

Além disso, os estágios sucessionais mais avançados podem apresentar um 

maior número de espécies de plantas arbóreas hospedeiras, enquanto o número de 

espécies de plantas arbustivas e de lianas diminuem (Capers et al., 2005; González-

Iturbe et al., 2002; Guariguata et al., 1997; Madeira et al., 2009; Peña-Claros e de Boo, 

2002; Weaver, 2000). Por exemplo, Meng et al. (2013) mostrou que a riqueza e 

abundância de besouros longicórnoes foram positivamente relacionadas com a maior 

riqueza de árvores encontradas em florestas mais antigas. A riqueza de plantas é um 

importante componente da heterogeneidade do habitat para insetos (Strong et al., 1984), 

e aumenta per se o número de nichos disponíveis para espécies especialistas, e cria um 

ambiente físico estruturalmente mais heterogêneo em função das diferentes partes 

aéreas das espécies de plantas hospedeiras (Strong et al. 1984).  Desta forma, é esperado 

uma relação positiva entre a riqueza desses besouros e a riqueza de plantas arbóreas 

hospedeiras. 

Apesar da composição entre as espécies de besouros longicórneos ter variado 

entre as áreas (Bray-Curtis, Chá-Macacos= 0,60; Chá-Repolheiros = 0,67; Macacos-

Repolheiro= 0,72), essa dissimilaridade não foi explicada pela distância ambiental. Esse 

fato pode ser explicado pelo pequeno número de áreas estudadas, dificultando a 

obtenção de uma correlação significativa. 

Esses resultados mostraram que a heterogeneidade estrutural do habitat foi 

determinante para a composição da comunidade de besouros longicórneos na Mata 
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Atlântica. Mostrando que remanescentes florestais mais antigos são elementos-chave 

para a manutenção da diversidade desses besouros, pois aportam maior riqueza e 

abundância dessa família de insetos. E justamente por estarem intimamente associados 

aos componentes estruturais de florestas mais antigas e serem fáceis de amostrar, a 

diversidade de besouros longicórneos pode ser um valioso indicador do estado de 

conservação dos remanescentes florestais (Maeto et al., 2002; Meng et al., 2013) e da 

comunidade de outros organismos (Buse et al., 2008; Calderón-Cortés et al., 2011).   
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Conclusão 

Os resultados do primeiro capítulo mostraram que a EET apresenta uma grande 

diversidade de besouros longicórneos. Quando comparada com trabalhos similares, essa 

diversidade foi maior que a encontrada em Viçosa, Ilha Grande e Porto Velho. Entretanto, regiões 

onde trabalhos foram realizados a longo prazo apresentaram riqueza muito maior que a observada 

na EET. A riqueza e a abundância de besouros longicórneos apresentaram grandes flutuações 

sazonais, atingindo seu máximo amostral nos meses de novembro e dezembro de 2014, período 

que corresponde ao ápice da estação chuvosa e a primavera no hemisfério sul. Este trabalho 

mostrou que inventários faunísticos de grupos hiperdiversos, realizados com apenas um ano de 

coleta, podem subestimar a riqueza de espécies de uma região. Assim, séries temporais maiores 

associadas a mais métodos de coletas são essenciais para uma amostragem mais precisa. 
 No segundo capítulo, os resultados mostraram que a área Repolheiro apresentou 

características fitofisionômicas de uma área em estágio mais avançado de sucessão em 

relação às demais áreas estudadas. Esse fato refletiu na comunidade de besouros 

longicórneos, pois, nessa área se observou maior riqueza e abundância desses besouros. 

Este trabalho mostrou a importância de florestas mais preservadas para a manutenção da 

diversidade dos besouros longicórneos, mostrando também que essa íntima relação com 

a estrutura da floresta torna o grupo um bom indicador para a avaliação da 

biodiversidade e qualidade do habitat.  
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