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Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda que desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor 

nasceu. 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. 

Mas é realmente uma flor. 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente 

passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. 

Mas é uma flor.  

Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

Trecho do poema “A Flor e a Náusea” - Carlos Drummond de Andrade 
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DIVERSIDADE, PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO E SAZONALIDADE DE BESOUROS 

ASSOCIADOS AO SOLO EM CULTIVO DE SOJA E PLANTAS HERBÁCEAS 

 

Resumo- A redução da biodiversidade nos agroecossistemas afeta populações 

de insetos predadores devido à limitação de recursos para o seu desenvolvimento. O 

controle biológico conservativo diversifica o agroecossistema e aumenta à presença 

de inimigos naturais, incrementando o controle de pragas. As plantas herbáceas além 

de aumentar a biodiversidade do hábitat, exercem influência na composição das 

comunidades de insetos no campo incrementando o controle biológico conservativo. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a diversidade, distribuição e sazonalidade de 

besouros associados ao solo em plantio de soja (Glycine max (L.) Merrill) com faixas 

de plantas herbáceas nas bordas. O estudo ocorreu entre novembro de 2014 e 

setembro de 2016 em Jaboticabal-SP. As amostragens foram realizadas com 

armadilhas tipo alçapão, em dois hectares de área cultivada. Foram analisados os 

índices de diversidade, abundância, distribuição espacial e sazonalidade de besouros 

associados ao solo. Resultados evidenciaram maior ocorrência de besouros 

carabídeos nas faixas de plantas herbáceas. Scarabaeidae e Staphylinidae, por sua 

vez, não obtiveram crescimento populacional nas áreas de maior diversidade vegetal. 

A distribuição de espécies de Carabidae e Scarabaeidae foi apresentada de forma 

agregada sendo que a ocorrência dos insetos dessa família foi influenciada 

principalmente pela temperatura e umidade relativa. 

Palavras-chave: Carabidae; Staphylinidae; Scarabaeidae; Glycine max, 

armadilha alçapão.  
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DIVERSITY, DISTRIBUITION PATTERN AND SAZONALITY OF  GROUND 

BEETLES IN SOYBEAN CROP AND HERBACEOUS PLANTS 

Abstract-  The reduction of plant diversity in agroecosystems can affect 

predator insect populations due to the restriction of shelter and food resources. Studies 

about the role of herbaceous plants have shown the increase of biodiversity and the 

influence of composition and distribution on predator insects communities in the field. 

These dates may assist in the elaboration of the conservative biological control 

management programs. The aim of this study was to evaluate the diversity and 

abundance of ground beetles in the agroecosystem with soybean crop (Glycine max 

(L.) Merrill) and evaluate the dispersion of these insects in the habitat. The study was 

performed between 2014 November and 2016 September in Jaboticabal- SP. The 

essay was made in the field with 2 ha of soybean crop and herbaceous plant in two 

edges and the sample was performed with pitfall traps. The dates were analyzed and 

the diversity, abundance, seasonality indexes and spatial distribution of insects were 

calculated. The results pointed out that herbaceous plants affect positively the carabid 

beetle occurrence, but not affect Scarabaeidae and Staphylinidae. The distribution of 

insects was aggregate in the agroecosystem and the meteorological factors affect the 

occurrence of Carabidae and Staphylinidae beetles. 

Keywords: Carabidae; Staphylinidae; Scarabaeidae; Glycine max; pitfall traps. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. INTRODUÇÃO 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é uma oleaginosa de grande importância 

no cenário agrícola e econômico brasileiro configurando como uma das princi-

pais commodities (BRUM et al., 2005). Foi trazida para o Brasil em 1882 vindo 

da América do Norte e a partir desta data foram realizados os primeiros estudos 

para adaptação e cultivo em solo brasileiro (BONATO; BONATO, 1987). Toda-

via, os primeiros registros do cultivo dessa oleaginosa no Brasil se deram no 

início do século XX, notadamente a partir de 1914, vindo a adquirir importância 

econômica somente a partir dos anos 1940 (EMBRAPA, 2014).  

Mesmo após tornar-se uma cultura economicamente importante no Brasil, 

a soja só obteve impulso produtivo a partir da década de 1960. O aumento das 

áreas de cultivo iniciou-se na região Sul atrelado às políticas governamentais de 

apoio a produção do trigo que refletiu na ampliação da produção de soja para 

outras regiões (WARNKEN, 1999). Outros fatores também contribuíram para o 

estabelecimento da soja na região Sul e a sua expansão nos Cerrados a partir 

dos anos 80, dentre os quais pode-se destacar as características dos ecossiste-

mas presentes nas regiões que favoreceram o desenvolvimento da planta, a im-

plementação de programas de melhoramento do solo utilizando a calagem e a 

correção para aumentar a fertilidade (MEDINA et al., 2016).  

O mercado internacional crescente também incentivou o cultivo de soja, 

juntamente com a adoção de tecnologias para o processamento de grãos e o 

uso de máquinas e insumos agrícolas que otimizaram a cadeia produtiva (EM-

BRAPA, 2014). Além disso, uma rede de pesquisa organizada que visava o de-

senvolvimento de novas cultivares adaptadas para cada região e a dinâmica e 

eficiência do sistema cooperativista resultaram em um meio de produção rentá-

vel que ganhou mais adeptos e expandiu a soja para outras regiões do Brasil, 

inclusive para áreas com temperaturas mais elevadas (OLIVEIRA et al., 2012). 

A melhoria da infraestrutura e os incentivos fiscais disponibilizados para a 

aquisição de novas áreas de produção, máquinas e insumos foram fatores cru-

ciais para o desenvolvimento da sojicultura (OLIVEIRA et al., 2012). Desse 

modo, houve aumento na produtividade nas mais diversas regiões do Brasil 

(MELO et al., 2015). Todo esse processo fez com que a soja se consolidasse 
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numa posição de destaque na agricultura nacional e o Brasil se configurasse 

entre os maiores produtores mundiais do grão (HIRAKURI, 2015). 

1.1. Principais pragas da soja 

A soja possui um complexo de insetos-praga que causam danos em di-

versas fases do seu desenvolvimento, atacando diferentes partes da planta. Es-

tes insetos ao alcançarem elevados índices populacionais podem acarretar per-

das significativas na produção (BUENO et al., 2012). No entanto, dependendo 

da região de cultivo o número de espécies pragas pode ser alterado, uma vez 

que as características do agroecossistema de cada região se apresenta de forma 

variável (DIDONET et al., 2003). Além disso, fatores abióticos como temperatura, 

umidade relativa e até mesmo o regime de chuvas podem afetar a incidência 

desses insetos no campo (CARNER; SHEPARD; TURNIPSEED, 1974, GAUR; 

SHARMA; NAUTIYA, 2015). 

As principais pragas que atacam esta cultura, no entanto, são denomina-

das de pragas-chave e recebem esse nome devido à alta taxa de frequência 

populacional (CZEPAK; ALBERNAZ, 2015) e a intensidade do ataque às lavou-

ras (GUEDES et al., 2012). O complexo de pragas-chave é composto principal-

mente, por insetos das ordens Lepidoptera (lagartas desfolhadoras) e Hemiptera 

(percevejos que se alimentam de vagens e sementes) (HOFFMANN-CAMPO et 

al., 2000). As pragas secundárias, por sua vez, podem causar menores prejuízos 

e são compostas por insetos das ordens Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera e 

Thysanoptera além de outros organismos como caracóis, lesmas e piolhos-de-

cobra (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). Também vale mencionar a existência 

de pragas de ocorrência regional que atacam esporadicamente a lavoura e cau-

sam prejuízos quando atingem níveis populacionais elevados (THOMAZINI, 

2001). 

Ao longo dos anos, no entanto o padrão classificatório do complexo de 

pragas da soja sofreu alterações, uma vez que à resistência desses artrópodes 

vem aumentando gradativamente em razão da utilização intensa de inseticidas 

nos agroecossistemas (SOSA-GÓMEZ; OMOTO, 2012). Desse modo, pragas 

consideradas até então secundárias, passaram a ocorrer com maior frequência 
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e intensidade no campo (ROGGIA, 2015) demandando aplicações de agrotóxi-

cos com maior frequência e em quantidades mais elevadas. 

As pragas que atacam a lavoura da soja podem ser classificadas também 

de acordo com a parte da planta atacada ou seu estádio fenológico. Desse modo, 

temos os insetos que atacam plântulas, hastes e pecíolos da soja (HOFFMANN-

CAMPO et al., 2012), insetos desfolhadores (MOSCARDI et al., 2012), insetos 

que se alimentam de raízes e nódulos da planta (OLIVEIRA et al., 2012), insetos 

que atacam vagens e grãos (PANIZZI et al., 2012) e pragas que se alimentam 

de grãos armazenados (LORINI, 2012). 

1.2. Lagartas desfolhadoras 

As lagartas desfolhadoras afetam diversos estádios fenológicos da soja e 

comprometem a produtividade da cultura devido a redução da área foliar fotos-

sinteticamente ativa (MOSCARDI et al., 2012). Os principais lepidópteros causa-

dores de desfolha na lavoura são: a lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis Hüb-

ner (Lepidoptera: Erebidae) e a lagarta-falsa-medideira, Chrysodeixis includens 

(Walker) (Lepidoptera: Noctuidae) (HERZOG; TODD, 1980, PRAÇA; SILVA 

NETO; MONNERAT, 2006, PINTO; PARRA; OLIVEIRA, 2008). A lagarta-da-

soja, A. gemmatalis pode ser encontrada principalmente na região sul do Brasil 

entre os meses de novembro e janeiro causando desfolhamento intenso quando 

em níveis populacionais elevados (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). Por outro 

lado, a lagarta-falsa-medideira, C. includens, possui ampla distribuição no Brasil, 

ocorrendo em todas as regiões produtoras (MARSARO JUNIOR et al., 2010). 

Este inseto se tornou um problema fitossanitário devido ao aumento de surtos 

muitas vezes associados à A. gemmatalis (BERNARDI, 2012). 

Outros lepidópteros se adaptaram gradualmente à cultura, tornando-se 

pragas e causando perdas notáveis na produtividade da lavoura (FORMENTINI 

et al., 2015). Destacam-se as espécies Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidop-

tera: Noctuidae) (CZEPAK et al., 2013), Elasmopalpus lignosellus (Zeller) (Lepi-

doptera: Pyralidae) (FORMENTINI et al., 2015), Spodoptera cosmioides (Walk-

ker) (Lepidoptera: Noctuidae), Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noc-

tuidae) (MOSCARDI et al., 2012) e Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: 

Noctuidae) (PANIZZI et al., 2012). No entanto, o complexo de pragas da ordem 
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Lepidoptera associado à soja não se resume apenas a estas espécies sendo, 

portanto, amplo e variável de acordo com a região de cultivo. Na literatura são 

mencionadas cerca de 69 espécies em diversas regiões com diferentes níveis 

de incidência, ataque e hábitos alimentares (FORMENTINI et al., 2015). 

1.3. Besouros associados ao solo que atacam à soja 

Insetos pertencentes à ordem Coleoptera são conhecidos por atacarem 

raízes e nódulos da soja embora existam espécies que atacam a parte aérea da 

planta. No Brasil, os principais coleópteros causadores de danos são os corós 

(Coleoptera: Scarabeidae) todavia, outros besouros das famílias Curculionidade, 

Elateridae, Chrysomelidae e Tenebrionidae mereçam ser mencionados mesmo 

causando danos com menor expressividade (OLIVEIRA et al., 2012). 

Inserido na superfamília Scarabaeoidea (Coleoptera), o complexo de co-

rós inclui várias espécies de insetos danosos à soja (SALVADORI; OLIVEIRA, 

2001). Apesar disso, relatos sobre a diversidade de espécies desta superfamília, 

que tem parte do ciclo de vida no solo, apontam que apenas 1% desses insetos 

estão associadas a perdas na produtividade agrícola (MORÓN, 2004), entre 

elas, espécies pertencentes ao gênero Phyllophaga, que é amplamente distribu-

ído no mundo (SANTOS, 1992). No continente americano, por exemplo foram 

catalogadas cerca de 861 espécies (EVANS; SMITH, 2007) dessas 31 foram 

registradas no Brasil (MORÓN; ROJAS, 2001; MORÓN, 2004). 

A espécie considerada mais comum e associadas a perdas de produtivi-

dade em culturas é Phyllophaga cuyabana (Moser) (Coleoptera: Scarabeidae) 

que se distribui nas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (ÁVILA; 

GOMEZ, 2001). Estes insetos causam danos durante a fase larval quando se 

encontram no solo e atacam não somente a lavoura da soja como também o 

milho (Zea mays L.), o feijão (Phaseolus vulgaris L.) e plantas herbáceas (OLI-

VEIRA, 1997, OLIVEIRA et al., 2012). 

O coró-das-pastagens Diloboderus abderus (Sturm) (Coleoptera: Scara-

beidae) causa danos em soja sendo mais frequente no sul do Brasil, no Uruguai 

e na Argentina (SILVA; LOECK, 1996; SILVA; GRÜTZMACHER, 1996; SILVA; 

SALVADORI, 2004). O ataque é causado por larvas que se alimentam inicial-

mente de palha até o primeiro instar e a partir do segundo passam a consumir 
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plântulas (OLIVEIRA et al., 2012). Por outro lado, o coró-do-trigo P. triticophaga 

Morón e Salvadori (Coleoptera: Scarabeidae) ataca principalmente culturas de 

inverno como a aveia (Avena sativa L.), a cevada (Hordeum vulgare L.), o centeio 

(Secale cereale L.), o trigo-mourisco (Fagopyrum esculentum Moench) e a ca-

nola (Brassica napus L.) (SALVADORI, 2000; OLIVEIRA et al., 2012) entretanto, 

igualmente a D. abderus causam perdas na soja ao atacar plântulas (SALVA-

DORI; SILVA, 2004).  

As espécies P. capillata (Blanchard, 1850) conhecida como coró-da-soja-

do-cerrado e Liogenys fuscus (Blanchard) (Coleoptera: Scarabeidae) também 

podem causar prejuízos na cultura, embora com frequência reduzida (SOSA-

GÓMEZ et al., 2014). De acordo com Oliveira et al., (2007) foram relatados da-

nos de P. capillata na região Centro-Oeste. Moura et al., (2003) relataram a ocor-

rência dessa espécie em fragmentos de Mata Atlântica no Pernambuco sem, no 

entanto, estar associada a culturas agrícolas. Todavia, sabe-se que espécies 

botânicas das mais variadas famílias, incluindo hortaliças em geral são atacadas 

por estes insetos (OLIVEIRA et al., 2012). Liogenys fuscus, por sua vez causa 

danos em soja principalmente nas regiões com temperaturas elevadas (RODRI-

GUES et al., 2008) e sua ocorrência está associada a áreas com cultivos de 

milho e feijão, como também áreas com presença de plantas daninhas (COSTA 

et al., 2004).  

Outras espécies de escarabeídeos também merecem ser mencionados, 

uma vez que causam danos na cultura da soja mesmo que de forma esporádica. 

Plectris pexa (Germar) e Demodema brevitarsis (Blanchard) (Coleoptera: Scara-

beidae), por exemplo, atacam a soja nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, res-

pectivamente (OLIVEIRA et al., 2012, SOSA-GÓMEZ et al., 2014), suas larvas 

se alimentam de plântulas ou reduzem o potencial reprodutivo de plantas mais 

velhas quando atacadas (SALVADORI et al., 2006). No Centro-Oeste, besouros 

Anomala testaceipennis Blanchard (Coleoptera: Scarabeidae) foram relatados 

atacando a soja (BELLIZZI et al., 2006; PUKER et al., 2006a; PUKER et al., 

2006b). Todavia, a espécie predominante depende da região e todas possuem 

hábito semelhantes causando amarelecimento nas folhas e crescimento redu-

zido nas plantas (OLIVEIRA et al., 2012). 
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O manejo de pragas da soja em geral é realizado com uso de agrotóxicos, 

aumentando muitas vezes os custos de produção. Além disso os produtos fitos-

sanitários influenciam diretamente na ação dos agentes entomopatogênicos que 

controlam insetos praga na lavoura (SOSA-GÓMEZ et al., 2003). Para pragas 

associadas ao solo este método demanda maiores custos sendo aplicado dire-

tamente na semente de forma preventiva (CORSO; OLIVEIRA; AMARAL, 1991; 

ÁVILA; VIVAN; SANTOS, 2014) e no sulco de semeadura (SANTOS et al., 2008). 

Entretanto, o uso indiscriminado de agrotóxicos na lavoura pode ocasionar na 

perda da biodiversidade no agroecossistema, tornar as populações de pragas 

mais resistentes e diminuir a incidência de inimigos naturais (CHIVERTON, 

1984). 

1.4. Controle biológico conservativo 

O controle de insetos que causam danos em soja dever ser realizado com 

base nos princípios do Manejo Integrado de Pragas. A tomada de decisão deverá 

basear-se em dados que expressam o nível de ataque, o número, o tamanho 

dos insetos e o estádio fenológico da planta obtidos por meio de inspeções re-

gulares na lavoura (CONTE et al., 2015). 

O controle biológico de pragas na soja pode ser adotado pelo uso de orga-

nismos entomopatogênicos e pela ação de insetos predadores e parasitoides. A 

ação de organismos entomopatogênicos, está vinculada, principalmente ao con-

trole de pragas desfolhadoras, embora estes agentes possam atuar sobre outros 

insetos (ALLEN; GREENE; WHITCOM, 1971, CORRÊA; SMITH, 1975, JABER; 

OWNLEY, 2017, MAISONHAUTE; LABRIE; LUCAS, 2017). Os predadores e pa-

rasitoides, por sua vez, são fundamentais para a redução de populações de pra-

gas em geral (EDWARDS; SUNDERLAND; GEORGE, 1979; SUNDERLAND; 

VICKERMAN, 1980; KROMP, 1999), sendo os parasitoides especializados em 

uma determinada presa. Entretanto, o manejo praticado na lavoura influencia 

diretamente sobre o nível de ação desses inimigos naturais no campo, afetando 

as suas populações (PINHEIRO; FREITAS, 2010). 

Extensas áreas de monocultivo provocam a degradação física, química e bi-

ológica do solo e favorecem o surgimento de doenças e pragas oportunistas 
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(DELABIE, 1999; CROWDER; JABBOUR, 2014). Desse modo, o controle bioló-

gico conservativo surge como uma alternativa que visa a manutenção de popu-

lações de inimigos naturais nos agroecossistemas conferindo maior sustentabi-

lidade à agricultura (MAGAGULA, 2003). Este método de controle de pragas en-

volve insetos predadores e parasitoides e tem apresentado resultados satisfató-

rios, uma vez que demanda baixo custo de manutenção e aumenta a eficiência 

dos agentes de controle no campo (LANDIS et al., 2000). 

As medidas adotadas dentro do controle biológico conservativo estão re-

lacionadas principalmente ao manejo do hábitat (CLARK; GAGE; SPENCE, 

1997; HOLLAND; LUFF, 2000; HOFMANN; MASON, 2006). Estas medidas va-

riam desde a manutenção de fragmentos florestais e cercas vivas até a implan-

tação de faixas de plantas herbáceas e espontâneas (MACEDO; MARTINS, 

1998). A conservação das espécies vegetais além de aumentar a biodiversidade 

dos agroecossistemas, também funcionam como áreas de refúgio e fonte de re-

cursos alimentares para inimigos naturais, incluindo os associados ao solo 

(FRENCH; ELLIOT, 1999; PFIFFNER; LUKA, 2000). Kinnunen e Tiainen (1999) 

e Freitas et al. (2006) destacaram a importância da conservação da vegetação 

adjacente a áreas agrícolas para o aumento da taxa de colonização de predado-

res em áreas cultivadas incrementando o controle biológico no agroecossistema 

(HOLLIDAY; HAGLEY, 1984). O manejo do solo é outra importante medida para 

o aumento de inimigos naturais no agroecossistema. A manutenção da cobertura 

vegetal conserva a umidade do solo (HOLLAND et al., 2007) e fornece alimento 

e abrigo para populações de inimigos naturais (LEE; MENALLED; LANDIS, 

2001). O plantio direto surge como uma técnica de grande importância para a 

conservação de inimigos naturais (SILVA; CARVALHO, 2000; MARASAS; SA-

RANDÓN; CICHINO, 2001) uma vez que conserva a biodiversidade do solo, pro-

tegendo contra os efeitos dos fatores abióticos e servindo como refúgio para os 

inimigos naturais (HOUSE; STINNER, 1983). 

O uso do controle biológico conservativo no Brasil ainda é pouco difun-

dido, principalmente devido à falta de incentivos e informações sobre esta téc-

nica. A influência do hábitat sobre populações de insetos predadores tem sido 

notada principalmente em grandes áreas de cultivos que dispõem de poucos re-

cursos para os inimigos naturais, inclusive os que estão associados ao solo (GIL-

LER et al., 1997; FADINI et al., 2001). Estudos realizados por Bellini et al. (2005), 
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Demite e Feres (2005) e Silveira et al. (2005) também relataram o crescimento 

de populações de inimigos naturais em função da presença de plantas nativas 

em áreas adjacentes a cultivos agrícolas. Coombes e Sotherton (1986), por sua 

vez destacaram que a falta de diversidade vegetal no hábitat pode reduzir a ocor-

rência de predadores e limitar o potencial destes organismos como agente de 

controle de pragas (THOMAS et al., 1991; CRIST; AHERN, 1999). 

Estudos que comprovaram a eficiência de técnicas conservacionistas no 

aumento do controle de pragas foram inicialmente desenvolvidos na Europa e 

na América do Norte. Sustek (1981) e Szyszko (1983) por exemplo, relataram a 

associação de Carabidae com florestas de Pinus na Polônia. Day e Carthy (1988) 

avaliaram os efeitos da diversidade vegetal sobre populações de inimigos natu-

rais na Irlanda. Niemelä et al. (1993) e Spence et al. (1996) destacaram a in-

fluência de plantas adjacentes sobre populações de inimigos naturais na Amé-

rica do Norte. Butterfield (1995), Margules (1996), por sua vez, destacaram os 

efeitos dos fragmentos florestais na sobrevivência de espécies predadoras no 

agroecossistema.  

No Brasil, dados evidenciaram que o plantio de vegetação de cobertura 

aumenta os inimigos naturais em culturas perenes (GRAVENA et al., 1993), fato 

também constatado por Altieri et al. (2003). O plantio direto além de proteger o 

solo dos efeitos de fatores abióticos, conserva a umidade e proporciona hábitat 

ideal para a colonização por alguns inimigos naturais (HOUSE; STINNER, 1983). 

Cividanes; Souza e Sakemi (2003) relataram maior presença de inimigos natu-

rais em fragmentos florestais comparado com cultivo de hortaliças. Lee e Landis 

(2002) destacaram a importância de áreas de pousio na preservação de inimigos 

naturais. Além disso, o uso de plantas nativas em áreas agrícolas e adjacentes 

para servir de abrigo, fonte de alimento e locais de reprodução para inimigos 

naturais e tem gerado resultados satisfatórios, uma vez que aumenta a biodiver-

sidade no agroecossistema (BELLINI et al., 2005, DEMITE; FERES, 2005). 

1.5. Besouros associados ao solo como agentes de controle bio-

lógico 
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Os besouros carabídeos (Coleoptera: Carabidae) são geralmente associ-

ados ao solo, embora algumas espécies possuam hábito arborícola sendo en-

contradas em matas de dossel fechado. Esta família possui cerca de 40000 es-

pécies (LÖVEI; SUNDERLAND, 1996) com pelo menos 5000 ocorrendo na re-

gião Neotropical (REICHARDT, 1977). No continente americano os besouros ca-

rabídeos são bastante abundantes constituindo a terceira maior família de Cole-

optera com mais de 2600 espécies pertencentes a 189 gêneros (TRIPLEHORN; 

JOHNSON, 2005). No Brasil de acordo com Costa et al. (1988) foram cataloga-

das 1132 espécies pertencentes a 203 gêneros. Ecologicamente estes insetos 

são catalogados em três grupos distintos: os geófilos (mesófilos) que habitam o 

solo úmido sem, no entanto, apresentar associação com a água; os hidrófilos 

que ocorrem em ambientes aquáticos e os arborícolas que habitam locais com 

plantas arbóreas (LAWRENCE; BRITTON, 1994). 

A maioria dos besouros carabídeos apresenta hábito alimentar predatório 

polífago (BALL; BOUSQUET, 2000). Embora algumas espécies exerçam hábitos 

fitofágicos e detritívoros (HURKA; JAROSIK, 2003; IKEDA, 2010) não se tem 

registro de Carabidae atuando como praga em espécies vegetais espontâneas 

ou cultivadas. Estes insetos apresentam em sua maioria hábito predatório gene-

ralista alimentando-se de Collembola, minhocas, nematoides, lesmas, caracóis, 

aranhas, pulgões, ovos, larvas e pupas de dípteros, coleópteros e lepidópteros 

além de sementes de plantas herbáceas (HOLLAND, 2002; TOOLEY; BRUST, 

2002, YAMAZAKI; SUGIURA, 2006). 

Os besouros carabídeos são importantes componentes dos agroecossis-

temas devido, principalmente, seu potencial predatório (DÖRING; KROMP, 

2003). Alguns trabalhos destacaram o papel desses insetos no controle de pra-

gas. Wyckhuys e O´Neil (2006), por exemplo relataram Carabidae como preda-

dores de Spodoptera frugiperda (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) em cultivo de 

soja, na mesma cultura Fuller (1986) destacou a predação em A. gemmatalis. 

Além disso, outros trabalhos também destacaram a atuação de besouros cara-

bídeos no controle de Diatraea saccharalis (F.) (Lepidoptera: Crambidae) em 

cana-de-açúcar e sorgo (FULLER; REGAN 1988), Plutella xylostella (Linnaeus) 

(Lepidoptera: Plutellidae) em repolho (SUENAGA; HAMAMURA, 2001) e Ala-

bama argillacea (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) em algodão (ALLEN, 1977; 

CHOCOROSQUI; PASINI, 2000). Espécies como Pseudophonus rufipes 
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(Duftschmid) e Harpalus distinguendus (Degeer) foram avaliadas por Urbaneja 

et al. (2006) que estudaram a capacidade predatória sobre pupas de moscas das 

frutas Ceratites capitata (Wiedermann). Além disso, estes insetos são importan-

tes indicadores biológicos do hábitat, uma vez que apresentam sensibilidade a 

alterações no agroecossistema (ALLEGRO; SCIAKY, 2003; RAINIO; NIEMELÄ, 

2003). 

Embora os besouros carabídeos possam ocorrer em variados hábitats, a 

sua presença é condicionada a vegetação no solo (HOLLAND; PERRY; WIN-

DER, 1999; CIVIDANES, 2002). Os hábitats que estes predadores podem colo-

nizar incluem desde áreas de produção agrícola, fragmentos florestais até áreas 

úmidas (MAGURA, 2002; CIVIDANES; SANTOS-CIVIDANES, 2008), faixas de 

plantas herbáceas entre outras (VARCHOLA; DUNN, 2001). Além disso, a dis-

tribuição e abundância de besouros carabídeos no agroecossistema pode ser 

afetada em função da umidade, da temperatura e da disponibilidade de alimento 

(LÖVEI; SUNDERLAND, 1996). Apesar disso, os estudos são direcionados ao 

efeito dos sistemas de plantio e da influência das culturas sobre esse predador 

(ELLSBURY et al., 1998; CIVIDANES, 2002), necessitando, portanto, da realiza-

ção de mais estudos sobre as características biológicas e ecológicas de besou-

ros carabídeos para o entendimento de suas relações com o agroecossistema. 

Os besouros da família Staphylinidae possuem ampla distribuição no 

mundo e são encontrados em quase todos os tipos de ecossistemas. Esta família 

é uma das maiores e mais diversas da ordem Coleoptera (BOHAC, 1999) com 

cerca de 47000 espécies descritas (NEWTON, 1990). Possuem élitro curto e 

truncado cobrindo menos da metade do abdômen e corpo de tamanho variado 

(entre 0,5 e 60 mm) em formato ovoide e alongado. As espécies pequenas ocor-

rem principalmente nas fendas do solo, já as espécies maiores são encontradas 

na superfície (BOHAC, 1999). 

Apesar de Staphylinidae configurar-se entre as maiores famílias da ordem 

Coleoptera, cerca de 75% das espécies tropicais ainda não foram descritas (BO-

HAC, 1999). A América do Norte, Grã-Bretanha e outras regiões européias tam-

bém apresentam um grande número de espécies não descritas, ou descritas e 

extintas devido a degradação dos hábitats (FRANK; THOMAS, 1999). 

A maioria dos besouros estafilinídeos são predadores de outros insetos 

ou invertebrados se destacando como agentes de controle biológico natural 
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(PFIFFNER; LUKA, 2000). Geralmente apresentam hábito alimentar predatório 

generalista e se alimentam de vários artrópodes associados ao solo como 

Collembola, ácaros, nematoides, pequenos insetos nas fases de larva, ninfa ou 

até mesmo adultos (BOHAC, 1999). Todavia, existem grupos especializados em 

formigas e cupins (KISTNER, 1979) e outros que atuam como parasitoides de 

larvas ou pupas de moscas (FULDNER, 1960, FRANK, 1982, IENISTEA; ALEX, 

1982, FRANK, 1991). 

A atividade de Staphylinidae sobre insetos e outros organismos parasitá-

rios é bem conhecida, principalmente nos Estados Unidos (THOMAS; MOR-

GAN,1972), França (DREA, 1966) e África do Sul (DAVIS ET AL., 1988) pre-

dando ou parasitando larvas e pupas de dípteros parasitos de bovinos (THO-

MAS; MORGAN, 1972). As espécies Aleochara tristis Gravenhorst, A. notula 

Erichson se destacam como parasitoides de larvas e/ou pupa de Haematobia 

irritans exigua De Meijere (Diptera: Muscidae) tornando-se predadora ao chegar 

na fase adulta (WRIGHT et al., 1989). O aumento da abundância destes orga-

nismos pode contribuir para a o controle biológico natural de pragas (ASTERAKI; 

HANKS; CLEMENTS, 1995), uma vez que estes organismos exercem importân-

cia ecológica e fazem parte da fauna edáfica (BOHAC, 1999). No Brasil, poucos 

trabalhos têm sido desenvolvidos destacando a função desses insetos como pre-

dadores de pragas agrícolas. 

Os besouros Scarabaeidae, por sua vez pouco se destacam no controle 

biológico de pragas, no entanto a sua importância no agroecossistema se dá 

principalmente pelos serviços ecológicos prestados. A ação desses insetos está 

mais associada ao revolvimento do solo e a decomposição da matéria orgânica 

(AIDAR et al., 2000), sendo considerados agentes importantes para a recupera-

ção dos ecossistemas e o seu bom funcionamento (NICHOLS et al. 2008). Estes 

besouros são facilmente coletados, uma vez que estão presentes em quase todo 

tipo de hábitat, principalmente áreas com presença de solo úmido e cobertura 

vegetal (HALFFTER et al., 2011). Dentre as espécies consideradas como inimi-

gos naturais, destacam-se algumas pertencente ao gênero Canthon, que são 

conhecidos como predadores de rainhas de formigas cortadeiras (FORTI et al. 

2012). Entretanto, poucos são os estudos desenvolvidos e que aponta o poten-

cial de besouros escarabeídeos para o controle de pragas em agroecossistemas. 
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CAPÍTULO 2 – DIVERSIDADE, PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO E SA-

ZONALIDADE DE CARABIDAE (INSECTA, COLEOPTERA) EM CULTIVO 

DE SOJA E PLANTAS HERBÁCEAS 

 

Resumo - A redução da diversidade de plantas no agroecossistema pode afe-

tar populações de insetos predadores devido à limitação de abrigo e recursos 

alimentares. Estudos sobre o papel das plantas herbáceas têm relatado a sua 

influência na composição e distribuição de comunidades de insetos predadores 

no campo. Essas informações podem auxiliar na elaboração de programas de 

manejo para o controle biológico conservativo. O objetivo deste estudo foi ava-

liar a diversidade e abundância dos besouros carabídeos no agroecossistema 

com plantio de soja (Glycine max (L.) Merrill) e avaliar o modo de dispersão e a 

preferência desses predadores pelo hábitat. O estudo foi realizado entre no-

vembro de 2014 e setembro de 2016 em Jaboticabal-SP. Os ensaios foram 

realizados numa área com dois hectares cultivada com soja e plantas herbá-

ceas em duas bordas e a amostragem foi realizada com armadilhas tipo alça-

pão. Os dados foram analisados e calculados os índices de diversidade, abun-

dância, sazonalidade e distribuição espacial de Carabidae. As plantas herbá-

ceas afetaram positivamente a ocorrência dos besouros carabídeos, uma vez 

que foi observada a preferência da maioria das espécies por áreas próximas a 

estes hábitats. Além disso, locais com maior disponibilidade de recursos ali-

mentares e condições favoráveis para o seu desenvolvimento pode afetar na 

ocorrência das espécies de Carabidae no hábitat. 

Palavras-chave: Besouros carabídeos, controle biológico conservativo, Glyci-

ne max, índices de agregação. 
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Diversity, Distribution Pattern and Sazonalityof Carabidae (Insecta, 

Coleoptera) in Soybean Crop and Herbaceous Plant 

 

Abstract - The reduction of plant diversity in agroecosystems can affect preda-

tor insect populations due to the restriction of shelter and food resources. Stud-

ies about the role of herbaceous plants have shown the influence of composi-

tion and distribution on predator insects communities in the field. These infor-

mations may assist in the elaboration of the conservative biological control 

management programs. The aim of this study was to evaluate the diversity and 

abundance of carabid beetle in the agroecosystem with soybean crop (Glycine 

max (L.) Merrill) and evaluate the dispersion of these predator in the field and 

their habitat preference. The study was performed between 2014 November 

and 2016 September in Jaboticabal- SP. The essay was made in the field with 2 

ha of soybean crop and herbaceous plant in two edges and the sample was 

performed with pitfall traps. The dates were analyzed and the diversity, abun-

dance, seasonality indexes and spatial distribution of Carabidae were calculate. 

The results pointed out that herbaceous plants affect positively the carabid bee-

tle occurrence, since was observed the preference in the species majority to 

area nearly these habitats. The species aggregate distribution indicated that the 

presences of sites with more availability of food resources and favorable condi-

tions that can affect the Carabidae specie in the habitat. 

Key-words: Aggregation index, conservative biological control, Glycine max 

ground beetles.  
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1. Introdução 

O cultivo intensivo em extensas áreas gera impactos negativos nos inse-

tos associados ao solo (SHEARIN et al., 2007) afetando a diversidade e a 

abundância desses artrópodes no hábitat (HATTEN et al., 2007). As plantas, 

insetos e outros animais aumentam a sustentabilidade do agroecossistema 

(BOSCUTTI et al., 2015), uma vez que ampliam a biodiversidade e auxiliam no 

controle de pragas contribuindo, dessa forma, para o controle biológico conser-

vativo (DORADO; LÓPEZ-FANDO, 2006, GOBBI; FONTANETO, 2008). 

Do ponto de vista ecológico, o manejo das plantas herbáceas e a imple-

mentação de programas para o controle de pragas devem ser conduzido em 

conjunto com o controle biológico conservativo (BOSCUTTI et al., 2015). Hábi-

tats com presença de vegetação natural aumentam a disponibilidade de recur-

sos alimentares, fontes de abrigo e umidade, influenciando a abundância e di-

versidade de insetos predadores em áreas cultivadas (DESENDER, 1982; SO-

THERTON, 1985), especialmente besouros carabídeos (Coleoptera: Carabi-

dae). 

No Brasil, a produção agrícola intensiva tem reduzido populações de in-

setos predadores, inclusive besouros carabídeos que possuem grande poten-

cial para o controle de pragas. Entretanto, a adoção de técnicas conservacio-

nistas pode aumentar a presença desses insetos e incrementar o controle bio-

lógico no agroecossistema. O uso de plantas de cobertura, o manejo do solo, a 

manutenção da palhada e a rotação de culturas contribuem para o aumento da 

diversidade e abundância desses besouros (BRUST; HOUSE, 1988), tornando 

às comunidades mais estruturadas (CIVIDANES et al., 2009). Estes hábitats 

juntamente com os fragmentos florestais, cercas-vivas e as faixas de plantas 
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herbáceas, podem fornecer abrigo para inimigos naturais (PFIFFNER; LUKA, 

2000) e recursos suplementares para o controle de pragas (LANDIS et al., 

2000). A ausência deles, por sua vez pode reduzir suas populações e limitar 

seu potencial predatório (COOMBES; SOTHERTON, 1986). 

 Os Carabidae são importantes agentes de controle de pragas no agroe-

cossistema com potencial para a redução de populações de plantas e insetos 

(THIELE, 1977; HENGEVELD, 1979; 1980; CARDINA et al., 1996). A ocorrên-

cia desses predadores no hábitat geralmente está vinculada a presença de ve-

getação e de cultivos adjacentes (KINNUNEN; TIAINEN, 1999). Estes insetos 

por apresentarem sensibilidade às alterações ambientais são conhecidos como 

indicadores biológicos (KOIVULA, 2011). Em grandes áreas de cultivos a ocor-

rência de besouros carabídeos tem sido afetada devido a limitação de recursos 

alimentares, locais de abrigo e o avanço de espécies com maior potencial 

competitivo (DELABIE, 1999). 

 Estudos sobre a composição de espécies e distribuição de insetos pre-

dadores em áreas de cultivo são fundamentais para o entendimento da função 

desses organismos nos agroecossistemas (BEDFORD; USHER, 1994). No 

Brasil, ainda são poucos os estudos sobre a presença de Carabidae em exten-

sas áreas de produção agrícola que utilizam produtos químicos para o manejo 

de pragas e doenças. Por outro lado, as informações sobre a influência das 

plantas herbáceas e dos fatores meteorológicos sobre os besouros carabídeos 

também são insuficientes, limitando, muitas vezes, o potencial desses predado-

res no controle de pragas. Informações desse tipo podem auxiliar no desenvol-

vimento de táticas de manejo visando o aumento do controle biológico conser-

vativo em grandes áreas cultivadas. Este estudo teve como objetivo avaliar a 
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diversidade e abundância dos besouros carabídeos em agroecossistema com 

plantio de soja (Glycine max (L.) Merrill) e plantas herbáceas e avaliar o modo 

de dispersão desses predadores no campo como também sua preferência pelo 

hábitat. 

2. Material e Métodos 

2.1. Descrição da área experimental 

O estudo foi realizado de novembro de 2014 a setembro de 2016, na 

área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE), da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), câmpus de Jaboticabal-SP. A área 

experimental apresentava dois hectares cultivados com soja e faixas de plantas 

herbáceas (Figura 1). O solo do tipo Latossolo Vermelho Distrófico Férrico foi 

arado e adubado com NPK utilizando-se a formulação 02-20-20 durante o pri-

meiro ano do experimento. 

 As faixas de plantas herbáceas mediam cinco metros de largura por 100 

m de comprimento e foram implantadas em duas bordas da área cultivada com 

soja. Foram semeadas manualmente plantas das espécies Amaranthus retro-

flexus L. (Amaranthaceae), Acanthospermum hispidum D. C., Digitaria insularis 

(L.) (Asteraceae) e Richardia brasiliensis Gomes (Rubiaceae). De acordo com 

Silva (2014) áreas com a presença de espécies vegetais pertencentes a esses 

gêneros se destacam pelo aumento da ocorrência de besouros carabídeos. 

Periodicamente foram efetuadas triagens para a eliminação das espécies per-

tencentes a outros gêneros com o objetivo de evitar a competição por espaço. 

As margens das faixas eram roçadas uma vez por mês para mantê-las separa-

das da área de cultivo. 
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A semeadura da soja nas duas safras avaliadas ocorreu no início de no-

vembro e o espaçamento utilizado foi de 0,45 m entre linhas, como recomen-

dado por Lima et al. (2012). Foram utilizadas duas cultivares de soja semi-

precoce (RRSYN 1163 e BMX POTENCIA RR) e uma cultivar de soja precoce 

(RR2 M7110N PRO) semeadas em sistema de plantio direto apenas na segun-

da safra. Essas cultivares foram selecionadas por sua capacidade adaptativa 

às condições climáticas da região e a boa produtividade de grãos. 

 A amostragem foi realizada quinzenalmente com armadilhas tipo alça-

pão distribuídas em quatro transectos nas áreas cultivadas com soja e nas fai-

xas de plantas herbáceas. As armadilhas eram compostas por copos plásticos 

de 500 mL com nove cm de diâmetro e 12 cm de altura acoplado a um suporte 

de tubo PVC com 20 cm de altura. O suporte foi enterrado ao nível do solo on-

de foi colocada a armadilha com cerca de 250 mL de solução composta por 

água, etilenoglicol (30%) e detergente neutro (± 5 pingos) para a quebra da 

tensão superficial da solução. A armadilha possuía uma cobertura de plástico 

fixada ao solo que impedia o acúmulo de matéria orgânica e outros dejetos. 

 Para a amostragem foram montados quatro transectos paralelos sepa-

rados por 50 m de distância entre si, compostos por 22 armadilhas instaladas a 

cada 5 m de distância (Figura 1). O material coletado foi triado em laboratório e 

estocado em potes plásticos com álcool 70%. Posteriormente, os Carabidae 

foram separados por morfoespécie, fotografados utilizando-se câmera de foto-

montagem com aproximação de 160 vezes modelo Leica® Mycrossystems 

(Schweiz) A e identificados pelo George E. Ball, da Universidade de Alberta no 

Canadá. 
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Figura 1. Representação esquemática do agroecossistema com os transectos, 
os pontos amostrais (armadilhas) e as faixas de plantas herbáceas. Os pontos 
ao longo dos transectos indicam os locais de instalação das armadilhas. 

2.2. Diversidade de besouros carabídeos 

 Para a avaliação da diversidade de espécies foi utilizado o índice de di-

versidade de Shannon-Weaner, devido a sua ampla utilização em estudos de 

fauna (MAGURRAN, 1988). Na análise de fauna, as espécies que apresenta-

ram maiores valores de abundância (a), dominância (D), frequência (f) e cons-

tância (w), bem como as espécies comuns (c), foram consideradas predomi-

nantes como descreveram Silveira Neto et al. (1976); Bicelli et al. (1989). Para 

a obtenção destes valores foi utilizado software ANAFAU® (MORAES et al., 

2003). 

2.3. Índices de dispersão 

 Os índices de dispersão dos besouros carabídeos foram calculados por 

meio de modelos probabilísticos ajustados à distribuição de frequência como 

recomendaram Farias et al. (2001). Utilizou-se a razão variância/média (l) para 

medir o desvio de um arranjo em condições aleatórias indicando um padrão de 
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distribuição espacial (RABINOVICH, 1980). A razão variância média é calcula-

do por meio da fórmula a seguir: 

𝐼 =
𝑠2

�̂�
=

∑ (𝑥𝑖 − �̂�)²𝑛
𝑖=1

�̂�(𝑛 − 1)
 

 

Em que s² representa a variância amostral, �̂� a média amostral e xi = 

número de indivíduos encontrados nas unidades de amostragem; n = número 

de unidades amostrais.  

A confirmação desse padrão foi realizada por meio do índice de Morisita 

(Iδ) cuja fórmula é apresentada a seguir: 

𝐼𝛿 = 𝑛 
∑ [𝑥𝑖(𝑥𝑖 − 1)]𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖(∑ 𝑥𝑖 − 1𝑛
𝑖=1 )𝑛

𝑖=1

=  
∑ 𝑥2 −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Por outro lado, a uniformidade foi avaliada pelo Coeficiente de Green 

(Cx) (GREEN, 1966) que é calculado pela seguinte fórmula: 

𝐶𝑥  =  [(
𝑆2

�̂�
) − 1]  

 

[∑ 𝑥𝑖 − 1

𝑛

𝑖=1

]⁄  

Além disso, o cálculo da uniformidade foi realizado usando-se à distri-

buição binomial por meio do expoente k pelo método dos momentos (ELLIOT, 

1979) e pelo método da máxima verossimilhança. O teste de aleatoriedade foi 

aplicado com o auxílio da fórmula a seguir: 

𝑋𝛿
2 =  𝐼𝛿 (∑ 𝑥𝑖 − 1

𝑛

𝑖=1

) + 𝑛 −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 ~ 𝑥(𝑛−1)
2  

Onde a hipótese de aleatoriedade foi aceita mediante a condição de: 

𝑋𝛿
2 ≥ 𝑋2(𝑛 − 1𝑔. 𝑙. ; 0,05).  

 Os dados amostrais foram testados para o ajuste na distribuição Binomi-

al Negativa, Poisson e Neyman tipo A que estimam a mesma probabilidade de 
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indivíduos ocuparem um determinado espaço. Desse modo, quando a variância 

se apresentou igual a média 𝜎2 = 𝜇, a distribuição dos indivíduos ocorreu de 

forma não-agregada na unidade amostral. Por outro lado, quando a variância 

foi maior que a média 𝜎2 > 𝜇 indicou a existência de agregação dos indivíduos 

e uma maior chance de ocorrência na mesma unidade amostral, ajustando-se a 

distribuição binomial negativa (BARBOSA; PERECIN, 1982). Os modelos foram 

ajustados adequadamente quando os dados de frequência observada e fre-

quência esperada possuíram valores próximos. 

2.4. Ocorrência de besouros carabídeos 

A ocorrência de Carabidae no plantio de soja também foi avaliada utili-

zando-se a Análise de Correspondência, que permite visualizar a similaridade 

e/ou a dissimilaridade das espécies em relação ao hábitat (CLAUSEN, 1998). 

Foi utilizado o conceito básico do método qui-quadrado, comparando valores 

reais com os valores esperados de uma célula de uma tabela de contingência 

(HOFFMAN; FRANKE, 1986). Desse modo, foi possível avaliar a distribuição 

das espécies ao longo dos transectos, considerando-se a ocorrência dos indi-

víduos nas armadilhas localizadas em níveis padronizados de distância. A pa-

dronização das distâncias foi realizada a partir das faixas de plantas herbá-

ceas, onde cada intervalo media 15 m (3 armadilhas por intervalo). Assim, as 

distâncias foram padronizadas da seguinte forma: pontos amostrais próximos 

às faixas de plantas herbáceas (localizados entre 5 e 15 m de distância), pon-

tos amostrais com distância média (localizados entre 20 e 30 m de distância) e 

pontos amostrais distantes, que compreendia a região central da área de culti-

vo localizada entre 35 e 45 m de distância das faixas de plantas herbáceas (Figura 2). 
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Figura 2. Representação esquemática do transecto utilizado como modelo de 
padronização para a avaliação da ocorrência de Carabidae no agroecossiste-
ma, por meio da Análise de Correspondência. Os pontos ao longo do transecto 
indicam os locais de instalação das armadilhas. 

2.5. Sazonalidade de besouros carabídeos 

A influência de sazonalidade foi analisada em espécies de Carabidae 

que apresentaram predominância na análise faunística. Aplicou-se, então uma 

análise de regressão múltipla utilizando-se o método stepwise. Neste método 

foi considerado o nível de significância de 10% para a inclusão da variável in-

dependente (DRAPER; SMITH, 1981). Esta análise leva em consideração to-

dos os fatores meteorológicos e seleciona os que mais afetam na dinâmica po-

pulacional de uma determinada espécie. 

O cálculo deste método é realizado de forma interativa adicionando e 

removendo variáveis a partir do teste F. Para isto é escolhida uma variável com 

maior coeficiente de correlação para entrar no modelo. A variável permanecerá 

no modelo caso o coeficiente de correlação seja maior do que o coeficiente da 

variável anterior, do contrário será removida. O processo continua até utilizar 

todas as possibilidades de avaliação. 
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Os elementos meteorológicos utilizados neste trabalho foram extraídos 

de um conjunto de dados pertencentes ao acervo da área de Agrometeorologia 

do Departamento de Ciências Exatas. As observações foram feitas na Estação 

Agroclimatológica do câmpus de Jaboticabal-SP onde foram obtidas as médias 

diárias, mensais e anuais dos seguintes fatores: temperaturas (°C) máxima, 

mínima e média, umidade relativa do ar (UR), precipitação pluvial (mm) e velo-

cidade do vento (m/s). Estes fatores foram correlacionados com a ocorrência 

dos besouros escarabeídeos nas áreas cultivadas com soja e plantas herbá-

ceas. 

3. Resultados e Discussão

3.1. Diversidade de besouros carabídeos 

Foram coletados 1544 indivíduos pertencentes a 33 espécies de Carabi-

dae na área cultivada com soja e nas faixas de plantas herbáceas (Figura 3). 

Estes resultados contrastam com resultados obtidos por Cividanes et al. (2009) 

que destacaram a ocorrência de apenas 8 espécies de Carabidae em cultivo de 

soja e Uehara-Prado et al. (2009) que coletaram 14 espécies de besouros ca-

rabídeos em áreas cultivada e em pousio. Por outro lado, Davidson et al. 

(2011) registraram 128 espécies de Carabidae em levantamentos realizados 

em áreas de pousio. 

Das 33 espécies, 12 corresponderam a 89,12% dos indivíduos coletados 

e apenas 5 foram consideradas predominantes: Calosoma granulatum Perty, 

Galerita brasiliensis Dejean, Notiobia cupripennis (Germar), Athrostictus sp., e 

Abaris basistriata Chaudoir. O número total de indivíduos destas espécies fo-

ram 513; 227; 183; 137 e 113, respectivamente (Figura 3). As espécies predo-

minantes corresponderam a 76% dos indivíduos coletados no campo. Resulta-
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dos semelhantes foram obtidos por Martins et al. (2012) em cultivo de soja sob 

sistema de plantio direto, que ressaltaram o papel desse sistema de cultivo pa-

ra a conservação de inimigos naturais associados ao solo no agroecossistema. 

A importância das espécies predominantes deve-se ao seu papel como agen-

tes de controle natural de insetos pragas (CIVIDANES; SANTOS-CIVIDANES, 

2008) geralmente apresentando potencial de predação e sendo considerado 

um recurso a ser utilizado no controle biológico conservativo. 

Figura 3. Número de indivíduos de Carabidae coletados em cultivo de soja com 
faixas de plantas herbáceas. *= espécies predominantes. 

Os índices de diversidade de Shannon-Weaner (H’), de riqueza de Mar-

galeff (α) e de equitabilidade (E) obtidos foram H’= 2,276 ± 0,001; α = 4,358; E 

= 0,651, respectivamente (Tabela 1). Estes resultados indicam que a comuni-

dade de besouros carabídeos apresentou-se bem estruturada nos hábitats ava-

liados, o que pode estar relacionado à diversidade de plantas herbáceas nas 

bordas da cultura. Nicholls; Altieri (2007) relataram a influência da diversidade 
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de plantas herbáceas dentro ou no entorno dos cultivos contribuindo para o 

aumento de insetos predadores associados ao solo. 

Tabela 1. Parâmetros de amostragem e Índices de Diversidade, Riqueza e 
Equitabilidade de Carabidae coletados em campo de soja com faixas de plan-
tas herbáceas. 

Parâmetros Valores 

Nº de coletas 28 
Nº de armadilhas 88 
Nº de espécies 33 
Nº de indivíduos 1544 
H’ 2,276 ± 0,001 
α 4,358 
E 0,651 
H’ = Índice de Shannon Weaner (H); α = Índice de Riqueza de Margaleff; E = equitabilidade; 
Intervalo de confiança do Índice de Shannon Weaner (H) P= 0,05 

3.2. Índices de agregação 

A distribuição dos insetos no campo é um indicativo da eficiência do pre-

dador na busca de presas, além de melhorar o conhecimento sobre a sua di-

nâmica no hábitat. Os cálculos da razão variância/média para as espécies pre-

dominantes resultaram em valores maiores que um para todas as espécies 

avaliadas (Tabela 2). Os predadores N. cupripennis e Athrostictus sp.  apresen-

taram estes valores em 100% das amostragens, G. brasiliensis em 90% (13 

casos), enquanto C. granulatum e A. basistriata apresentaram razão maior que 

um em 88% (14 casos) e 53% (9 casos) das amostragens, respectivamente. 

Valores maiores que um para a razão variância/média indicam predominância 

da distribuição agregada do inseto no campo (RABINOVICH, 1980). Este tipo 

de distribuição dos besouros predadores pode estar relacionada ao micro-

hábitat que apresenta variações na temperatura e umidade do solo, além de 

disponibilidade de alimento e locais para a oviposição. Axmacher et al. (2009), 
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destacaram que estes fatores estão entre os que mais influenciam na distribui-

ção de besouros carabídeos no agroecossistema. 

O índice de Morisita foi maior que um para A. basistriata em oito amos-

tragens (Tabela 2). Para C. granulatum e Athrostictus sp., 12 amostras obtive-

ram índice acima de um (86% e 67% dos casos, respectivamente). A espécie 

G. brasiliensis, por sua vez, apresentou índice semelhante em cerca de 79% 

dos casos (11 amostragens), seguida de N. cupripennis que obteve índice mai-

or que um em 65% das amostragens. O índice de Morisita quando maior que 

um indica que a distribuição da espécie ocorreu de forma agregada (ELLIOT, 

1979), confirmando os resultados da razão variância/média (Tabela 2). Resul-

tados semelhantes foram obtidos por Thomas et al. (2006) que destacaram a 

distribuição agregada de besouros carabídeos em cultivo de feijoeiro. 

O teste qui-quadrado para o índice de Morisita foi significativo a 5% em 

cinco datas de amostragens onde foram coletados indivíduos de A. basistriata 

(X2Iδ = 5,86; 118,2; 118,3; 118,3; 115,62, respectivamente) e quatro amostra-

gens para N. cupripennis (X2Iδ = 118,20; 118,20; 128,00; 143,67, respectiva-

mente) (Tabela 2). Por outro lado, este teste foi significativo a 1% para todas as 

espécies predominantes. Destas, as que apresentaram maior número de amos-

tragens significativas foram C. granulatum e Athrostictus sp. (12 amostragens), 

seguidas por G. brasiliensis (11), N. cupripennis (9) e A. basistriata com apenas 

quatro amostragens (Tabela 2).  Thomas et al. (2001) também destacaram que  

espécies de Carabidae ocorrem de forma agregada no campo, no entanto po-

dem ocupar diferentes partes do agroecossistema. 

O coeficiente de Green (Cx) foi maior que zero na maioria das amostra-

gens onde ocorreram as espécies predominantes (Tabela 2). A espécie preda-
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dora N. cupripennis obteve maior número de casos (Cx > 0; 13 casos), seguida 

por C. granulatum (Cx > 0; 12 casos), G. brasiliensis e Athrostictus sp. (Cx > 0; 

11 casos cada espécie) e por último A. basistriata com nove casos. Quando o 

coeficiente de Green apresenta-se maior que zero (Cx > 0) significa que a dis-

tribuição da espécie ocorre de forma agregada (DAVIS, 1993). Thomas et al. 

(2001) destacaram que a distribuição agregada pode influenciar diretamente 

sobre o padrão de disponibilidade de recursos no agroecossistema. Desse mo-

do, estudos sobre os padrões de distribuição de insetos predadores no campo 

é importante porque reflete a disponibilidade de hábitats e quais deles ofere-

cem condições mínimas para as espécies se desenvolver. 

Os resultados obtidos pela estimativa de K pelo método da máxima ve-

rossimilhança (Kmv) apontaram que cerca de 53% das amostras onde foram 

coletados A. basistriata obtiveram valores entre zero e dois indicando distribui-

ção agregada (Tabela 2). Em G. brasiliensis, esta estimativa apresentou valo-

res semelhantes (Kmv = 0 < 2) em cerca de 79%, seguida por C. granulatum 

com 75%, Athrostictus sp. (67%) e N. cupripennis com 65%. De acordo com 

Southwood (1978) e Elliot (1979) a ocorrência de índices com valores entre 

zero e dois é um indicativo de que a distribuição dos insetos ocorreu de manei-

ra altamente agregada no campo. 

Os resultados obtidos para o cálculo de K pelo método dos momentos 

também apresentaram valores que indicaram agregação de indivíduos (k > 0). 

Estes valores foram observados em 75% das avaliações onde ocorreram C. 

granulatum, 67% das avaliações de G. brasiliensis, 65% das avaliações de N. 

cupripennis e Athrostictus sp. Por outro lado, A. basistriata obteve valores de k 

> 0 em apenas 53% das amostragens avaliadas. 
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Além disso, o parâmetro de λ2 da distribuição Neyman tipo A apresentou 

valores maiores que zero e menores que oito em 55% das amostragens onde 

houve presença de N. cupripennis. Para a espécie C. granulatum todas as ava-

liações realizadas apresentaram indicativos de agregação do predador no 

campo (0 < k < 8). Por outro lado, o parâmetro indicou agregação em aproxi-

madamente 71% das avaliações onde ocorreram G. brasiliensis (10 valores) e 

61% nas avaliações onde ocorreram Athrostictus sp. (11 valores) indicando 

agregação das espécies no campo. De acordo com Neyman (1939) quando o 

parâmetro λ2 apresenta valores maiores que zero (λ2 > 0) indica que a distribui-

ção dos predadores no campo ocorre de maneira agregada. Todos os índices 

de agregação obtidos neste estudo foram categóricos ao indicar um padrão de 

distribuição agregada de besouros carabídeos no campo. De acordo com Ra-

binovich (1980), concordância entre os índices de agregação é a condição mí-

nima para que haja um padrão de distribuição dos insetos no campo, mesmo 

levando-se em consideração as limitações existentes em cada hábitat. 

Os ajustes dos dados às distribuições de probabilidades por meio do tes-

te qui-quadrado de aderência mostraram que para a espécie A. basistriata as 

distribuições Binomial Negativa e a distribuição Neyman tipo A apresentaram 

os melhores resultados, ocorrendo fato semelhante para C. granulatum. A es-

pécie G. brasiliensis apresentou melhores ajustes apenas nas distribuições Bi-

nomial Negativa e Poisson. Por outro lado, N. cupripennis apresentou apenas 

um ajuste considerado ideal para as distribuições avaliadas em cada parâmetro 

e Athrostictus sp. obteve melhores ajustes apenas na distribuição Binomial Ne-

gativa. Estes resultados são importantes uma vez que os modelos de distribui-

ção agregados são utilizados como base para o estudo do efeito da heteroge-
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neidade do ambiente no padrão de distribuição espacial dos insetos (VINATIER 

et al., 2011), incluindo espécies com potencial predatório. 
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Tabela 2. Estudo descritivo, índice de agregação e teste de ajuste às distribui-
ções de Poisson, Binomial Negativa e Neyman tipo A para adultos de Carabi-
dae cole-tados por armadilha em cultivo de soja com faixas de plantas herbá-
ceas. 

Espécie Data n m S² I I δ X²I δ C x K Kmv λ2 X² P X² BN X²  NA

20/1/15 88 0,07 0,09 1,28 0,50 5,86
* 0,055 0,243 0,201 0,280 - - -

3/2/15 88 0,03 0,03 0,98 0,90 85,0 
NS -0,011 - - - - - -

19/2/15 88 0,06 0,05 0,95 0,00 83,0
 NS -0,011 - - - - - -

3/3/15 88 0,06 0,08 1,36 8,80 118,2
* 0,089 0,158 0,122 0,359 - - -

17/3/15 88 0,07 0,06 0,94 0,00 82,0 
NS -0,011 - - - - - -

15/12/15 88 0,05 0,04 0,97 0,00 84,0
 NS -0,011 - - - - - -

5/1/16 88 0,06 0,08 1,36 8,80 118,3
* 0,089 0,158 0,122 0,359 - - -

19/1/16 88 0,06 0,08 1,36 8,80 118,3
* 0,089 0,158 0,122 0,359 - - -

2/2/16 88 0,24 0,39 1,64 3,70 142,4
** 0,031 0,393 0,394 0,637 3,67

NS
0,07

NS
0,50

NS

23/2/16 88 0,11 0,45 3,93 29,30 342,0
** 0,325 0,047 0,048 2,931 - 1,57

NS
25,19

**

1/3/16 88 0,15 0,20 1,33 3,30 115,62
* 0,027 0,330 0,330 0,329 - - -

9/3/16 88 0,18 0,38 2,09 7,30 182,0
** 0,072 0,114 0,115 1,092 17,65

**
3,01

NS
0,93

NS

16/3/16 88 0,07 0,06 0,94 0,00 82,0 
NS -0,011 - - 1,092 - - -

5/4/16 88 0,06 0,19 3,38 52,80 294,2
** 0,595 0,013 0,014 2,382 - - -

3/5/16 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,0 
NS -0,011 - - - - - -

19/7/16 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,0 
NS -0,011 - - - - - -

30/8/16 88 0,01 0,01 - - - - - - - - - -

18/12/15 88 0,16 0,71 4,46 24,18 388,29
** 0,266 0,046 0,033 3,463 8,53

** - 18,91
**

6/1/15 88 0,38 2,01 5,35 12,83 465,67
** 0,136 0,086 0,051 4,353 28,36

**
5,22

*
14,17

*

20/1/15 88 0,33 0,59 1,79 3,47 156,103
** 0,028 0,415 0,343 0,794 7,95

**
0,24

NS
0,29

NS

3/2/15 88 0,90 2,44 2,72 2,91 236,24
** 0,022 0,523 0,757 1,684 19,76

**
3,82

NS
25,87

**

19/2/15 88 1,26 2,52 2,00 1,79 173,61
** 0,009 1,267 1,511 0,951 13,20

**
8,08

NS
14,43

**

3/3/15 88 1,25 2,24 1,79 1,63 150,60
** 0,008 1,573 2,011 0,793 14,63

**
7,71

NS
14,13

**

17/3/15 88 0,85 2,79 3,28 3,68 285,21
** 0,031 0,374 0,297 2,278 30,30

**
8,64

NS
18,92

**

15/12/15 88 0,01 0,01 1,00 - - - - - - - - -

5/1/16 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,00
NS -0,011 - - - - - -

19/1/16 88 0,01 0,01 1,00 - - - - - - - - -

2/2/16 88 0,35 1,07 3,09 7,20 265,8
** 0,072 0,165 0,121 2,091 15,43

**
2,00

NS
5,09

NS

23/2/16 88 0,17 0,40 2,32 9,22 202,10
** 0,094 0,129 0,065 1,323 22,62

**
1,87

NS
1,26

NS

1/3/16 88 0,03 0,10 3,00 88,00 261,00
** 1,000 0,017 0,006 2,000 - - -

9/3/16 88 0,02 0,05 2,00 88,00 174,00
** 1,000 0,023 0,009 1,000 - - -

16/3/16 88 0,18 0,45 2,47 9,53 215,00
** 0,098 0,124 0,061 1,471 21,11

**
3,06

NS
3,13

NS

5/4/16 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,00
NS -0,011 - - - - - -

20/1/15 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,00
** 0,157 0,070 0,067 0,471 - - -

19/2/15 88 0,02 0,05 2,00 88,00 174,00
** 1,000 0,010 0,009 1,000 - - -

15/12/15 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,67
** 0,326 0,032 0,031 0,651 - - -

5/1/16 88 0,42 4,75 11,30 25,90 983,32
** 0,286 0,018 0,018 10,303 33,34

* - 897,68
**

19/1/16 88 0,64 5,91 9,29 14,11 808,28
** 0,151 0,044 0,044 8,291 66,13

**
1,72

NS
721,30

**

2/2/16 88 0,72 6,05 8,44 11,45 734,58
** 0,120 0,056 0,056 7,444 68,40

**
2,42

NS
489,35

**

23/2/16 88 0,16 0,27 1,72 5,80 149,43
** 0,055 0,153 0,153 0,718 13,21

**
1,02

NS -

1/3/16 88 0,17 1,33 7,72 42,26 663,60
** 0,480 0,013 0,013 6,716 12,31

** - 59,16
**

9/3/16 88 0,20 1,02 5,22 23,67 448,71
** 0,264 0,028 0,028 4,218 13,42

** - 14,31
**

16/3/16 88 0,09 0,29 3,20 27,96 274,75
** 0,314 0,021 0,021 2,195 - - 1,25NS

5/4/16 88 0,02 0,02 0,99 - 85,00
NS -0,012 - - - - - -

19/4/16 88 0,03 0,10 3,00 88,00 261,00
** 1,000 0,006 0,006 2,000 - - -

3/5/16 88 0,01 0,01 1,00 - - - - - - - - -

27/9/16 88 0,01 0,01 1,00 - - - - - - - - -
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Tabela 2. (Continuação) 

 
n = número de armadilhas amostradas; m = média; s² = variância; I = ra-

zão variância/média; Iδ = índice de Morisita; X² Iδ = teste de afastamento de 
aleatoriedade para Iδ; Cx = coeficiente de Green; K = estimativa de K pelo mé-
todo dos momentos; Kmv = estimativa de K pelo método da máxima verossimi-
lhança; λ2 = parâmetro estimado da distribuição Neyman tipo A; ** =significativo 
a 1% de probabilidade; * = significativo a 5% de probabilidade; NS = não signifi-
cativo a 5% de probabilidade. 

 
 
 
 

Espécie Data n m S² I I δ X²I δ C x K Kmv λ2 X² P X² BN X²  NA

4/12/15 88 0,06 0,08 1,36 8,80 118,20
* 0,09 0,158 0,122 0,359 - - -

18/12/15 88 0,11 0,19 1,71 7,82 148,40
** 0,078 0,161 0,083 0,706 - - -

6/1/15 88 0,11 0,17 1,50 5,87 130,80
** 0,056 0,226 0,144 0,503 - - -

20/1/15 88 0,06 0,05 0,95 0,00 83,00
NS -0,011 - - - - - -

3/2/15 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,00
NS -0,011 - - - - - -

19/2/15 88 0,08 0,07 0,93 0,00 81,00
NS -0,011 - - - - - -

3/3/15 88 0,09 0,13 1,43 6,29 124,00
** 0,061 0,214 0,151 0,425 - - -

17/3/15 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,00
** 0,157 0,096 0,067 0,471 - - -

15/12/15 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,00
NS -0,011 - - - - - -

5/1/16 88 0,33 3,28 9,96 28,83 866,17
** 0,32 0,037 0,035 8,957 17,36** 4,62* 6937,47

**

19/1/16 88 0,33 4,29 13,03 38,37 1133,21
** 0,429 0,027 0,044 12,025 16,20** 6,12* 213115,25

**

2/2/16 88 0,44 6,64 14,98 33,02 1303,56
** 0,368 0,032 0,038 19,984 29,39** 7,09** 506458,12

**

23/2/16 88 0,06 0,05 0,95 0,00 83,00
NS -0,011 - - - - - -

1/3/16 88 0,21 0,35 1,70 4,60 148,22
** 0,041 0,291 0,328 0,704 2,84NS 0,11NS 1,14

NS

9/3/16 88 0,06 0,08 1,36 8,80 118,20
* 0,09 0,158 0,122 0,359 - - -

16/3/16 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,00
* 0,157 0,096 0,067 0,471 - - -

5/4/16 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,67
* 0,326 0,052 0,031 0,651 - - -

19/7/16 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,00
NS -0,011 - - - - - -

14/9/16 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,00
** 0,157 0,096 0,067 0,471 - - -

27/9/16 88 0,02 0,02 0,99 0,00 86,00
NS -0,011 - - - - - -

3/2/15 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,67
** 0,33 0,050 0,031 0,651 - - -

3/3/15 88 0,03 0,03 0,98 0,00 85,00
NS -0,01 - - - - - -

15/12/15 88 0,01 0,01 1,00 - - - - - - - - -

5/1/16 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,00
** 0,16 0,100 0,067 0,471 - - -

19/1/16 88 0,03 0,10 3,00 88,00 261,00
** 1 0,020 0,006 2,000 - - -

2/2/16 88 0,34 3,91 11,46 32,37 996,67
** 0,36 0,030 0,027 10,456 21,18

** - 19142,58
**

23/2/16 88 0,17 0,67 3,94 19,28 342,87
** 0,21 0,060 0,064 2,941 9,56

**
0,57

NS
16,29

**

1/3/16 88 0,27 1,19 4,36 13,71 379,33
** 0,15 0,080 0,084 3,360 16,86

**
2,41

NS
21,53

**

9/3/16 88 0,11 0,47 4,13 31,29 359,60
** 0,35 0,040 0,029 3,133 - - 6,85

*

16/3/16 88 0,03 0,03 0,98 0,00 85,00
NS -0,01 - - - - - -

5/4/16 88 0,09 0,15 1,68 9,43 146,00
** 0,1 0,130 0,143 0,678 - 1,91

NS -

19/4/16 88 0,06 0,12 2,17 26,40 188,6
** 0,29 0,050 0,038 1,168 - - -

3/5/16 88 0,08 0,21 2,67 25,14 231,86
** 0,28 0,050 0,046 1,665 - - -

21/6/16 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,67
** 0,33 0,050 0,031 0,651 - - -

5/7/16 88 0,03 0,03 0,98 0,00 85,00
NS -0,01 - - - - - -

19/7/16 88 0,06 0,05 0,95 0,00 83,00
NS -0,01 - - - - - -

14/9/16 88 0,03 0,03 0,98 0,00 85,00
NS -0,01 - - - - - -

27/9/16 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,00
** 0,16 0,100 0,067 0,471 - - -
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3.3. Ocorrência de besouros carabídeos 

O mapa perceptual de agrupamento das espécies de Carabidae eviden-

ciou que apenas C. granulatum e Scarites sp. ocorreram em pontos amostrais 

distantes da borda, localizados entre 35 e 45 m de distância das faixas de plan-

tas herbáceas (Figura 3). As demais espécies não apresentaram preferência 

em relação aos hábitats, e ocorreram tanto em pontos amostrais próximos a 

faixa de plantas herbáceas (localizadas entre cinco e 15 m de distância) quanto 

em pontos amostrais intermediários a estes hábitats (localizados entre 20 e 30 

m de distância). Cole et al. (2002) também estudaram a preferência de besou-

ros carabídeos pelo hábitat agrupando-os de acordo com a similaridade das 

características morfológicas e comportamentais das espécies e categorizaram 

estes predadores de acordo com padrão de comportamento e o tipo de alimen-

tação. 

 
Figura 4. Mapa perceptual de correspondências entre espécies de Carabidae e 
as distâncias padronizadas (Pontos de amostragem) no cultivo de soja e faixas 
de plantas herbáceas. Os quadrados vazios indicam os pontos próximo (entre 5 
e 15 m), médio (20 e 30 m) e distante (35 e 45 m) da faixa de plantas herbá-
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ceas. As setas indicam que houve maior correspondência das espécies em 
relação ao ponto amostral. 

. A preferência de determinadas espécies por um hábitat pode estar rela-

cionada ao conteúdo alimentar e a presença de plantas que possam servir de 

abrigo, como relataram Heliola et al. (2001) destacando que áreas com pre-

sença de cobertura vegetal no solo e próximas de fragmentos levam vanta-

gem em relação a hábitats distantes, uma vez que a diversidade de plantas 

no ambiente pode contribuir para a manutenção de populações de inimigos 

naturais. Embora a relação entre as comunidades de plantas e os insetos 

predadores seja dependente de fatores abióticos que são incontroláveis como 

destacaram Schaffers et al. (2008), a sua utilização pode ser benéfica, uma 

vez que estas plantas podem fornecer alimentação, abrigo e proteção para os 

besouros carabídeos, sendo uma garantia para o estabelecimento dos preda-

dores no hábitat. 

3.4. Sazonalidade de besouros carabídeos 

Os dados obtidos pela análise de regressão múltipla usando-se o método 

stepwise indicaram que as variáveis precipitação pluvial, umidade relativa má-

xima e rajada máxima não atingiram o nível mínimo de significância estabeleci-

do para compor o modelo multivariado da A. basistriata (Tabela 3). Além disso 

estas varáveis não foram significantes para G. brasiliensis, N. cupripennis e 

Athrostictus sp. A precipitação pluvial não foi um fator relevante para a ocor-

rência desses besouros durante o período avaliado. Estes resultados diferiram 

de resultados obtidos por Crist; Ahern (1999) e Eyre et al. (2005) que destaca-

ram a precipitação pluvial com um dos fatores ambientais que mais exerce in-

fluência sobre populações de Carabidae. 
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A temperatura máxima apresentou correlação positiva e significativa para 

todas as espécies de besouros carabídeos, embora em alguns casos foram 

observadas correlações negativas como, por exemplo em A. basistriata, G. 

brasiliensis e N. cupripennis (Tabela 3). Martins (2008) também constataram 

que a temperatura influenciou na densidade populacional de besouros carabí-

deos, especialmente para A. basistriata. 

Dos modelos obtidos para as espécies predominantes de Carabidae, o ven-

to apresentou-se como variável significativa com correlação negativa para A. 

basistriata e Athrostictus sp. Isto significa que o aumento das correntes de ven-

to afetou a densidade populacional dessas espécies. Foram selecionadas sete 

variáveis climáticas que influenciaram sobre a densidade desses besouros com 

porcentagem de variação numérica entre 27,6 e 59,4. No caso e de C. granula-

tum embora o vento tenha se correlacionado positivamente, a rajada máxima 

afetou a densidade populacional da espécie, apresentando significância aos 2, 

3, 7 e 10 dias antes da amostragem. Thiele (1977); Lövei; Sunderland (1996); 

Kromp, (1999) destacarem a influência dos fatores meteorológicos sobre popu-

lações de Carabidae, embora não mencionem efeitos do vento sobre esses 

insetos. Serrano (1990), por sua vez destacou que a atividade dispersiva de 

besouros carabídeos pode ser influenciada pelo vento, que atua no transporte 

desses predadores entre os hábitats. 

As temperaturas mínima, máxima e média e a umidade relativa mínima fo-

ram os principais fatores que influenciaram a densidade populacional de G. 

brasiliensis. Vale ressaltar que a maioria das correlações foram positivas, em-

bora quando se refere à temperatura tenha ocorrido correlações negativas (2, 3 

e 7 dias nas temperaturas mínima, máxima e média, respectivamente). O mo-
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delo explicou de 10,6% a 67,2% da variação numérica das espécies. Eyre et al. 

(2005) também destacaram efeitos da temperatura sobre populações de be-

souros carabídeos na Inglaterra. 

Para N. cupripennis o modelo selecionou sete variáveis que exerceram in-

fluência sobre a densidade populacional do predador. Entretanto, a umidade 

relativa mínima apresentou mais variáveis significativas. O coeficiente de varia-

ção do modelo explicou entre 12,4% e 69,9% dessa variação numérica. Athros-

tictus sp. por sua vez, apesar de também apresentar sete variáveis significati-

vas, o vento foi a que mais se sobressaiu, embora tenha predominado a corre-

lação negativa. Cividanes; Santos-Cividanes (2008) também destacaram a 

umidade como um dos fatores determinantes no aumento de populações de 

besouros carabídeos, destacando que baixos níveis de umidade provocam o 

ressecamento do solo dificultando a mobilidade de algumas espécies. 



 
 

 
 

4
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Tabela 3. Fatores meteorológicos e ajuste de modelos pelo método stepwise para Carabidae coletados com armadilhas tipo alça-
pão em soja e plantas herbáceas. 

 

 

 

 

Espécie Dias Intercepto
T. mínima 

(C°)

T. máxima 

(C°)

T. média 

(C°)

U.R. mínima 

(%)

U.R. máxima 

(%)

U.R. média 

(%)

Precipitação pluvial 

(mm)

Vento 

(m/s)

Rajada máxima 

(m/s)

R² 

(modelo)
F

1 -0,070 - 0,019 - - - - 0,011 -0,123 - 0,414 5,66*

2 -0,210 -0,074 - 0,104 0,007 - 0,006 - 0,054 - 0,516 4,68*

3 -0,152 - -0,077 0,107 - - 0,018 - -0,072 - 0,525 6,37*

7 -1,177 0,034 - - 0,009 - - - -0,102 - 0,460 6,81*

10 -0,298 - 0,002 - 0,003 - - - - - 0,594 18,26*

15 0,161 - - - 0,014 - -0,008 - - - 0,471 11,13*

30 0,166 -0,066 - 0,086 - - - - - - 0,276 4,75*

1 -1,004 - - - - 0,095 - - - - 0,106 3,07*

2 -0,054 - 0,143 - -0,159 -0,117 0,221 0,047 0,962 -0,187 0,672 5,85*

3 -3,026 - - - -0,172 - 0,114 - - -0,185 0,426 5,94*

7 -2,197 - - 0,203 - - - - - -0,243 0,405 8,50*

10 -3,308 - - - - - 0,041 -0,098 - 0,199 0,253 2,70*

15 4,844 - - - - -0,096 0,062 - - - 0,189 2,91*

30 -1,828 - 0,138 - - - - - - - 0,141 4,27*

1 0,289 - - - - - - - - - - -

2 0,369 -0,138 - 0,176 - - - - - - 0,176 2,67*

3 -6,788 - -0,376 0,446 0,067 - - - - 0,093 0,473 5,17*

7 -6,625 0,598 0,245 -0,719 0,136 0,053 -0,134 - - - 0,687 7,68*

10 -0,028 - - - 0,011 - - - -0,261 - 0,622 20,58*

15 -0,444 - - - 0,018 - - - - - 0,227 7,62*

30 -0,859 - 0,063 - - - - - - - 0,118 3,47*
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Tabela 3 (Continuação) 

 
* Significativo a 10% de probabilidade pelo teste F; R2 = coeficiente de determinação. 

 

 

 

 

 

Espécie Dias Intercepto
T. mínima 

(C°)

T. máxima 

(C°)

T. média 

(C°)

U.R. mínima 

(%)

U.R. máxima 

(%)

U.R. média 

(%)

Precipitação pluvial 

(mm)

Vento 

(m/s)

Rajada máxima 

(m/s)

R² 

(modelo)
F

1 -0,076 - - - 0,008 - - - - - 0,133 3,97*

2 -0,530 - 0,044 - - - - - - - 0,284 10,30*

3 -3,892 - -0,188 0,237 0,037 - - - - 0,063 0,560 7,31*

7 -2,080 0,309 0,134 -0,366 0,066 - -0,052 - -0,059 - 0,699 8,11*

10 -0,078 - - - 0,007 - - - - - 0,547 31,40*

15 -0,185 - - - 0,010 - - - - - 0,218 7,24*

30 -0,460 - 0,039 - - - - - - - 0,124 3,66*

1 0,316 - - - - - - - -0,109 - 0,108 3,15*

2 1,127 -0,122 - 0,130 -0,009 - - - 0,216 - 0,351 3,11*

3 -0,334 - - - - - 0,006 - -0,183 0,042 0,348 4,26*

7 0,383 - 0,049 -0,053 - - - - -0,211 0,050 0,432 4,37*

10 -0,618 0,070 0,029 -0,088 0,004 - - - - - 0,562 7,37*

15 -0,048 - - - 0,005 - - - - - 0,114 3,34*

30 0,176 - - - - - - - - - - -
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4. Conclusões

As faixas de plantas herbáceas aumentaram a ocorrência dos besouros 

carabídeos no campo. 

A ocorrência de indivíduos nos pontos amostrais localizados nas áreas 

centrais do cultivo de soja demonstra que a ausência de diversidade vegetal no 

hábitat afetou a ocorrência de besouros predadores. 

A distribuição agregada das espécies predominantes é indicativo de que 

existem áreas com concentração de recursos alimentares que afeta a uniformi-

dade da distribuição dos predadores no campo. 

Os fatores meteorológicos exerceram influência na sazonalidade de po-

pulações de besouros carabídeos sendo importantes para a regulação das co-

munidades desses insetos. 

As plantas herbáceas se manejadas de forma correta oferece benefícios, 

uma vez que aumentam a presença de insetos predadores associados ao solo 

contribuindo para o controle biológico conservativo. 

5. Referências

AXMACHER, J.C.; BREHM, G.; HEMP, A.; TÜNTE, H.; LYARUU, H.V.M.; 
MÜLLER-HOHENSTEIN, K.; FIEDLER, K. Determinants of diversity in afrotrop-
ical herbivorous insects (Lepidoptera: Geometridae): Plant diversity, vegetation 
structure or abiotic factors? Journal of Biogeography, Oxford v.36, n.2, 
p.337–349, 2009. Disponível em: https://doi.org/urn:doi:10.1111/j.1365-
2699.2008.01997.x. Acesso em: 28 mar. 2016 

BARBOSA, J.C.; PERECIN, D. Modelos probabilísticos para a distribuição de 
lagartas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) na cultura do milho. 
Científica, London, v.10, p. 181-191, 1992. 

BEDFORD, S.E.; USHER, M.B. Distribution of arthropod species across the 
margins of farm woodlands. Agriculture, Ecossystems and Environment, 
Amsterdam, v.48, p.295-305, 1994. 

BICELLI, C.R.L.; SILVEIRA NETO, S.; MENDES, A.C.B. Dinâmica populacional 
de insetos coletados em cultura de cacau na região de Altamira, Pará. II. Análi-
se faunística. Agrotrópica, Itabuna, v. 1, n. 1, p. 39-47, 1989. 

BOSCUTTI, F.; SIGURA, M.; GAMBON, N.; MORAES, R.C.B.; HADDAD, M.L.; 
SILVEIRA NETO, S.; REYES, A.E.L. Software para análise estatística – ANA-
FAU. Environmental Management, New York, v.55, p. 443, 2015. Disponível 
em: htto:doi.org/urn:doi:10.1007/s00267-014-0402-z. Acesso em:  20 jan. 2017 



52 
 

BRUST, E.G.; HOUSE, G.J. Weed seed destruction by arthropods and rodents 
in low-imput soybean agroecossystems. American Journal Alternative Agri-
cultural, Cambridge, v.3, p.19-24, 1988. 

CARDINA, J.; NORQWAY, H.M.; STINNER, B.R.; MCCARTNEY, D.A. Post 
dispersal predation of velvetfeaf (Abutilon theophrasti) seed. Weed Science, 
Champaign, v. 44, p. 534-539, 1996. 

CIVIDANES, F.J.; SANTOS-CIVIDANES, T.M. Flutuação populacional e análise 
faunística de carabidae e staphylinidae (Coleoptera) em Jaboticabal, São Pau-
lo. Arquivo Instituto Biologico, São Paulo, v.75, n.4, p.449–456, 2008. 

CIVIDANES, F.J.; BARBOSA, J.C.; MARTINS, I.C.F.; PATARRO, F.; NUNES, 
M.A.; SANTOS, R.S. Diversidade e distribuição espacial de artrópodes associ-
ados ao solo em agroecossistemas. Bragantia, Campinas, v.68, n.4, p.991-
1002, 2009. 

CLAUSEN, S.E. Applied correspondence analysis: an introduction. New 
York: Sage Publications, 1998. 

COLE, L.J.; MCCRACKEN, D.I.; DENNIS, P.; DOWNIE, I.S.; GRIFFIN, A.L.; 
FOSTER, G.N.; MURPHY, K.J.; WATERHOUSE, T. Relationships between ag-
ricultural management and ecological groups of ground beetles (Coleoptera: 
Carabidae) on Scottish farmland. Agriculture, Ecosystems and Environment, 
Amsterdam, v.93, p.323–336, 2002.  Disponível em: 
https://doi.org/10.1016/S0167-8809(01)00333-4. Acesso em:  23 jan. 2017 

COOMBES, D.S.; SOTHERTON, N.W. The dispersal and distribution of po-
lyphagous predatory Coleoptera in cereals. Annals of Applied Biology, War-
wick, v. 108, p. 461–474, 1986. 

CRIST, T. O.; AHERN, R. G. Effects of Habitat Patch Size and Temperature on 
the Distribution and Abundance of Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) in 
an Old Field. Environmental Entomology, College Park, v. 28, n. 4, p. 681-
689, 1999. doi: 10.1093/ee/28.4.68 

DAVIDSON, R.L.; RYKKEN, J.; FARRELL, B. Carabid beetle diversity and dis-
tribution in Boston Harbor Islands national park area (Coleoptera, Carabidae). 
ZooKeys, Sofia, v.147, p.497–526, 2011. Disponível em: 
https://doi.org/urn:doi:10.3897/zookeys.147.2111. Acesso em:  03 fev. 2017 

DAVIS, P.M. Statistics for describing populations. In: PEDIGO, L.P., BUNTIN, 
G.D. Handbook of sampling method for artrhopods in agriculture. Boca 
Raton: CRC Press, 1993. p.33-54. 

DELABIE, J. H. C. Comunidades de formigas (Hymenoptera: Formicidade): mé-
todos de estudo e estudos de casos na Mata Atlântica. In: ENCONTRO DE 
ZOOLOGIA DO NORDESTE. 12., 1999. Feira de Santana. Resumos... Feira 
de Santana: UEFS/SNZ, 1999. p. 58 – 68. 



53 
 

 
 

DESENDER, K.J.P. Ecological and faunal studies in Coleoptera in agricultural 
land. II. Hibernation of Carabidae in agroecossystems. Pedobiologia, New 
York, v.22, p.295-303, 1982. 

DORADO, J.; LÓPEZ-FANDO, C. The effect of tillage system and use of a par-
aplow on weed flora in a semiarid soil from central Spain. Weed Research, Ox-
ford, v.46, p.424–431, 2006. Disponível em: 
http://doi.org/urn:doi:10.1111/j.1365-3180.2006.00526.x. Acesso em:  02 dez. 
2016 

DRAPER, N.R.; SMITH, H. (Ed.). 1981. Applied regression analysis. 2.ed. New 
York Wiley, 709p. 

ELLIOT, J.M. Some methods for the statistical analysis of samples of ben-
thic invertebrates. Ambleside: Freshwater Biological Association, 1979. 157p. 

EYRE, M.; RUSHTON, S.; LUFF, M.; TELFER, M. Investigating the Relation-
ships between the Distribution of British Ground Beetle Species (Coleoptera, 
Carabidae) and Temperature, Precipitation and Altitude. Journal of Biogeog-
raphy, Oxford, v. 32, n. 6, p. 973-983. (2005).  Retrieved from 
http://www.jstor.org/stable/3566231 

FARIAS, P.R.S.; BARBOSA, J.C.; BUSOLI, A.C. Distribuição espacial da lagar-
ta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), na 
cultura do milho. Neotropical Entomology, Londrina, v. 30, n.4, p.681-689, 
2001. 

GOBBI, M.; FONTANETO, D. Biodiversity of ground beetles (Coleoptera: Cara-
bidae) in different habitats of the Italian Po lowland. Agriculture, Ecosystems 
and Environment, Amsterdam, v. 127, p. 273–276, 2008. 

GREEN, R.H. Measurement of non-randomness in spatial distributions. Re-
searches on Population Ecology, Tokyo, v.8, p.1-7, 1966. Disponível em: 
htpp://doi.org/urn:doi:10.1007/BF02524740. Acesso em:  12 jan. 2017 

HATTEN, T.D.; BOSQUE-PÉREZ, N.A.; LABONTE, J.R.; GUY S.O.; 
EIGENBRODE, S. D. Effects of tillage on the activity density and biological di-
versity of Carabid beetles in spring and winter crops. Environmental Entomol-
ogy, College Park, v.36, n.2, p.356–368, 2007. 

HELIOLA, J.; KOIVULA, M.; NIEMELA, J. Distribution of Carabid Beetles (Cole-
optera, Carabidae) across a Boreal Forest-Clearcut Ecotone. Conservation 
Biology, Boston, v.15, n.2, p. 370–377, 2001. Disponível em: 
http://doi.org/urn:doi:10.1046/j.1523-1739.2001.015002370.x, data de aceso: 
21/12/2016 

HENGEVELD, R. Polyphagy, oligophagy and food specialization in ground bee-
tles (Coleoptera: Carabidae). Netherlands Journal Zoology, Leiden, v. 30, p. 
564-584, 1979. 



54 
 

HENGEVELD, R. Qualitative and quantitative aspects of the food ground bee-
tles (Coleoptera: Carabidae). Netherlands Journal Zoology, Leiden, v. 30, p. 
555-563, 1980. 

HOFFMAN, D.L.; FRANKE, G.R. Correspondence analysis: graphical represen-
tation of categoricaldata in marketing research. Journal of Marketing Re-
search, Chicago, v.13, p.213-227, 1986. 

KINNUNEN, H.; TIAINEN, J.  Carabid distribution in a farmland mosaic: The 
effect of patch type and location. Annales Zoologici Fennic, Helsinki, v.36, 
n.3, p.149-158, 1999. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/23735658. 
Acesso em:  21 dez. 2016 

KOIVULA, M.J. Useful model organisms, indicators, or both? Ground beetles 
(Coleoptera, Carabidae) reflecting environmental conditions. ZooKeys, Sofia, v. 
100, p. 287-317, 2011. 

KROMP, B. Carabid beetles in sustainable agriculture: a review on pest control 
efficacy, cultivation impacts and enhancement. Agriculture, Ecosystem and 
Environment, Amsterdam, v.74, n.1/3, p.187-228, 1999. 

LANDIS, D.A.; WRATTEN, S.D.; GURR, G.F. Habitat management to conserve 
natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annual Review of Entomo-
logy, Stanford, n. 45, p. 175-201, 2000. 

LIMA, S.F.; ALVAREZ, R.C.F.; THEODORO, G.F.; BAVARESCO, M.; SILVA, 
K.S. Efeito da semeadura em linhas cruzadas sobre a produtividade de grãos 
eseveridade da ferrugem asiática da soja. Bioscience Journal, Washington, 
v.28, n.6, p.954-962, 2012. 

LÖVEI, G.L.; SUNDERLAND, K.D. Ecology and behavior of ground beetles 
(Coleoptera: Carabidae). Annual Review of Entomology, Stanford, v.41, 
p.231-256, 1996. 

MAGURRAN, A.E. Ecological diversity and its measurement. London: 
Chapman and Hall, 1988. 179p. 

MARTINS, I. C. F. Análise de fauna, flutuação populacional e preferência pelo 
hábitat de Carabidae e Staphylinidae (Coleoptera) na região de Guaíra, Estado 
de São Paulo. 2008. 77 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, Jaboticabal, 2008 

MARTINS, I.C.F.; CIVIDANES, F.J.; IDE, S.; HADDAD, G.Q. Diversity and habi-
tat preferences of Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera) in two agroecosys-
tems. Bragantia, Campinas v.71, n.4, p.71–480, 2012. Disponível em: 
http://doi.org/urn:doi:10.1590/S0006-87052013005000009. Data de acesso: 
01/02/2017. 



55 
 

 
 

MORAES, R.C.B.; HADDAD, M.L.; SILVEIRA NETO, S.; REYES, A.E.L. Sof-
tware para análise estatística – ANAFAU. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIO-
LÓGICO, 8., 2003, São Pedro. Anais…Piracicaba: ESALQ: USP, 2003. p.195. 

NEYMAN, J. On a new class of “contagious” distribution applicable in entomol-
ogy and bacteriology. Annals of Mathematical Statistcs, v.10, p.35-45, 1939. 

NICHOLLS, C.I.; ALTIERI, M.A. Projeção e implantação de uma estratégia de-
manejo de habitats para melhorar o manejo de pragas em agroecossistemas. 
In: ALTIERI, M.A.; NICHOLLS, C.I.; PONTI, L. (Ed.) Controle biológico de 
pragas através do manejo de agroecossistemas. Brasília: MDA, 2007. p.2-
16. 

PFIFFNER, L.; LUKA, H. Overwintering of arthropods in soils of arable fields 
and adjacent seminatural habitats. Agriculture, Ecosystems and Environ-
ment, Amsterdam, v. 78, p. 215-222, 2000. 

RABINOVICH, J.E. Introducción a la ecología de poblaciones animales. La 
Plata: Ed. Continental, 1980. 313p. 

SCHAFFERS, A.P.; RAEMAKERS, I.P.; SÝKORA, K.V.; BRAAK, C.J.F. Arthro-
pod assemblages are best predicted by plant species composition. Ecology, 
v.89, p.782–794, 2008. https://doi.org/10.1890/07-0361.1. Acesso em:  12 mar. 
2017 

SERRANO, A. R. M.  Os Cicindelídeos (Coleoptera, Cieindelidae) da Região de 
Castro Marim -Vila Real de Santo António: Biossistemática, Citogenética e Eco-
logia. Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa para Obtenção do Grau de Doutor, Lisboa, 620 pp., 1990. 

SHEARIN, A.F.; REBERG-HORTON, S.C.; GALLANDT, E.R. Direct effects of 
tillage on the activity density of ground beetle (Coleoptera: Carabidae) weed 
seed predators. Environmental Entomology, College Park, v.36, n.5, p.1140–
1146, 2007. 

SILVA, R. J. Controle biológico conservativo: efeito de plantas herbáceas 
floríferas sobre himenópteros parasitoides, Carabidae e Coccinellidae 
(Coleoptera) em algodoeiro colorido: Jaboticabal, FCAV/UNESP, 2014. 85 p. 
(Relatório Cientifico, Fapesp, período 08/2011 a 07/2013). 

SILVEIRA NETO, S.; NAKANO, O.; BARBIN, D.; VILLA NOVA, N.A. Manual de 
ecologia dos insetos. São Paulo: Agronômica Ceres, 1976. 419p. 

SOTHERTON, N.W. The distribution and abundance of predatory arthropods in 
field boundaries. Annals Applied Biology, London v.106, p.17-21, 1985. 

SOUTHWOOD, T.R.E. Ecological methods, with particular reference to the 
study of insect populations. 2nd ed. New York: John Wiley and Sons, 1978. 
525p. 



56 
 

THIELE, H. U. Carabid beetles in their environments. Berlin: Springer, 1977. 
p. 369. 

THOMAS, C.F.G.; BROWN, N.J.; KENDALL, D.A. Carabid movement and veg-
etation density: Implications for interpreting pitfall trap data from split-field trials. 
Agriculture, Ecosystems and Environment, Amsterdam, v.113, n.1–4, p.51–
61, 2006. Disponível em: http://doi.org/urn:doi:10.1016/j.agee.2005.08.033. 
Acesso em:  21 dez. 2016 

THOMAS, C.F.G.; PARKINSON, L.; GRIFFITHS, G.J.K.; GARCIA, A.F.; MAR-
SHALL, E.J.P. Aggregation and temporal stability of carabid beetle distributions 
in field and hedgerow habitats. Journal of Applied Ecology, London v.38, n.1, 
p.100–116, 2001. Disponível em: http://doi.org/urn:doi:10.1046/j.1365-
2664.2001.00574.x, 21/12/2016 

UEHARA-PRADO, M.; FERNANDES, J.DE O.; BELLO, A.DE M.; MACHADO, 
G.; SANTOS, A.J.; VAZ-DE-MELLO, F.Z.; FREITAS, A.V.L. Selecting terrestrial 
arthropods as indicators of small-scale disturbance: A first approach in the Bra-
zilian Atlantic Forest. Biological Conservation, Oxford, v.142, n.6, p.1220–
1228, 2009. Disponível em:  http://doi.org/urn:doi:10.1016/j.biocon.2009.01.008. 
Acesso em:  21 dez. 2016 

VINATIER, F.; TIXIER, P.; DUYCK, P.F.; LESCOURRET, F. Factors and 
mechanism explaining spatial heterogeneity: a review of methods for insect 
populations. Method in Ecology and Evolution, New York, v.2, p. 11-22, 
2011. 



57 

CAPÍTULO 3 - DIVERSIDADE E OCORRÊNCIA DE BESOUROS ESTAFILINÍ-

DEOS (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) EM SOJA E PLANTAS HERBÁ-

CEAS 

Resumo - Os Staphylinidae são importantes agentes de controle biológico com 

hábito alimentar generalista, atuando como predadoras e parasitoides de artró-

podes pragas. No Brasil, o potencial predatório desses insetos é pouco explo-

rado, embora haja grande diversidade de espécies. O objetivo desse trabalho foi 

avaliar a diversidade e a abundância de besouros estafilinídeos em cultivo de 

soja e plantas herbáceas, como também a sua ocorrência no hábitat. Foi reali-

zada a análise de fauna, de diversidade e a distribuição dos insetos predadores 

no agroecossisteja. Oito espécies de Staphylinidae foram coletadas, totalizando 

75 indivíduos nas áreas avaliadas. Apenas Lathropinus torosus e Paederus sp. 

ocorreram em pontos amostrais específicos na área de amostragem. Além disso, 

os resultados obtidos evidenciaram que a presença de plantas herbáceas na 

área avaliada não aumentou a diversidade e abundância de espécies de Sta-

phylinidae no agroecossistema. Ressalta-se que estes predadores não ocorrem 

de forma agregada nos agroecossistemas. Estas informações são importantes, 

pois auxiliam no conhecimento da diversidade e distribuição desses inimigos na-

turais no agroecossistema visando a sua conservação para o aumento do con-

trole natural de pragas. 

Palavras-chave: Glycine max; Lathropinus torosus; Eulissus chalybaeus, 

controle biológico, inimigos naturais, agroecossistema 
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DIVERSITY AND OCCURENCE OF ROVE BETTLES STAPHYLINIDAE (COL-

EOPTERA) IN SOYBEAN AND HERBACEOUS PLANTS 

Abstract - Staphylinidae are important biological control agents found in many 

types of ecosystems. Characterized by generalist feeding habits, they act as 

predators and parasitoids of arthropod pests. In Brazil, the predatory potential of 

these insects is little explored, although there is great diversity of species. This 

work aimed to evaluate the diversity and abundance of rove beetles in soybean 

and herbaceous plants, as well as the occurrence of these insects in the habitat. 

The fauna and diversity analysis and the occurrence of predatory insects in the 

habitat was carried out. Eight species of Staphylinidae were collected totaling 75 

individuals in the area with soybean crop and in the strip herbaceous plants. Only 

Lathropinus torosus and Paederus sp. occurred at sample points with average 

distance and points distant from the edge of herbaceous plants, respectively. The 

results showed the evidenced that the presence of herbaceous plants in the eval-

uated area did not increase the diversity and abundance of Staphylinidae species 

in the agroecosystem. It should be noted that these predators do not occur in 

aggregate form in agro-cossystems. These dates are important because it helps 

the knowledge of diversity and distribution of these natural enemies in the agroe-

cosystem, aiming the conservation to increase the natural control of pests. 

Key-words: Glycine max; Lathropinus torosus; Eulissus chalybaeus, biologi-

cal control, natural enemies, agroecosystem 
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1. Introdução 

Staphylinidae é uma das maiores famílias da ordem Coleoptera com mais 

de 55000 espécies descritas (NEWTON, 2007; GREBENNIKOV; NEWTON, 

2009) distribuídas nos mais variados tipos de ecossistemas (BOHAC, 1999). São 

característicos por apresentarem corpo compacto e delgado com tamanho vari-

ado (MCHUGH; CHABOO, 2015). Algumas espécies possuem hábitos noturnos 

e capacidade de voo, o que facilita a sua dispersão nos agroecossistemas (KLI-

MASZEWSKI; NEWTON; THAYER, 1996). 

Os besouros estafilinídeos são componentes importantes no agroecossis-

tema, entretanto estudos com espécies deste grupo são relativamente escassos 

se comparada com outros grupos de insetos da ordem Coleoptera (KLI-

MASZEWSKI; NEWTON; THAYER, 1996). A diversidade desses insetos é refle-

tida nos diferentes hábitos alimentares, que variam desde espécies hematófa-

gas, parasitas de roedores (ASHE; TIMM, 1995), até espécies predadoras e pa-

rasitoides de larvas e pupas de outros artrópodes (KLIMASZEWSKI; NEWTON; 

THAYER, 1996).  

Várias subfamílias de Staphylinidae apresentam predadores, entre elas 

Staphylininae, Tachyporinae e Paederinae que são compostas por espécies dis-

tribuídas em praticamente todo o globo (NAVARRETE-HEREDIA; GÓMEZ-RO-

DRÍGUEZ; NEWTON, 2006; BRUNKE et al., 2016). Trabalhos tem relatado a 

atuação desses insetos no controle de afídeos (Hemiptera: Aphididae) (BALOG; 

MARKÓ; SZARVAS, 2008; BALOG; MEHRPARVAR; WEISSER, 2013), dípteros 

entre outros insetos (MAUS; MITTMANN; PESCHKE, 2008). 

Hemachandra et al. (2007) descreveram Aleochara bipustulata L. (Cole-

optera: Staphylinidae) predando larvas de mosca-da-couve Delia radicum (L.) 
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(Diptera: Anthomyiidae). Espécies desse gênero também podem exercer dupla 

função no decorrer do seu ciclo de vida, atuando como parasitoides de pupas de 

Diptera durante a fase larval (MAUS; MITTMANN; PESCHKE, 2008) e durante a 

fase adulta como predadores de ovos e larvas de várias espécies de insetos 

(FULDNER, 1968). 

No Brasil, ainda são poucos os relatos de Staphylinidae no controle de 

pragas e alguns dos estudos realizados associam a ocorrência desses predado-

res com besouros carabídeos (Coleoptera: Carabidae) (CIVIDANES et al., 2010). 

Todavia, existem trabalhos relatando a ação de Belonuchus rufipennis (Fabri-

cius) atuando no controle de larvas de moscas das frutas (Diptera: Tephritidae) 

(LIMA, 1952). A espécie Dalotia coriaria (Kraatz) foi relatada predando larvas de 

moscas do gênero Bradisia (Diptera: Sciaridae) conhecida como fungos gnatos 

(ECHEGARAY; CLOYD; NECHOLS, 2015). Além disso, esses insetos são 

importantes agentes de controle de vermes associados a massas fecais de gado 

bovino em áreas de pastagens (KOLLER et al., 2002) 

A presença desses insetos no agroecossistema está condicionada a dis-

ponibilidade de hábitats adequados para o seu desenvolvimento. O uso intensivo 

do solo e a aplicação de agrotóxicos indiscriminada provocam não somente o 

desgaste, como também a diminuição da biodiversidade e, consequentemente 

da disponibilidade de alimento nos agroecossistemas. Estas características afe-

tam negativamente a ocorrência de estafilinídeos predadores no campo aumen-

tando a incidência de pragas. Desse modo, técnicas conservacionistas tendem 

reduzir os efeitos do manejo intensivo oferecendo recursos para o desenvolvi-

mento e reprodução desses inimigos naturais, aumentando o controle biológico 

conservativo no agroecossistema (COOMBES; SOTHERTON, 1986). O uso de 
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cercas-vivas, plantas herbáceas nas adjacências e fragmentos florestais não so-

mente diversifica o agroecossistema, como também permite o aumento de po-

pulações de insetos predadores, incluindo os besouros estafilinídeos (BALOG; 

MARKÓ; SZARVAS, 2008).  

Trabalhos realizados por Cividanes et al. (2010), Cividanes; Santos-Civi-

danes (2008) e Martins et al. (2012) destacaram a importância da preservação 

de hábitats adjacentes que refletem no aumento da presença dos insetos preda-

dores no campo. Todavia, ainda há a necessidade de mais estudos para o me-

lhor entendimento dos parâmetros ecológicos e biológicos desses insetos e 

quais os efeitos dos diferentes hábitats sobre as espécies. A importância desses 

insetos para o agroecossistema exige à realização de estudos ecológicos bus-

cando o uso do controle biológico conservativo e verificando o melhor modo de 

preservação desses inimigos naturais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a di-

versidade e abundância de besouros estafilinídeos em cultivo de soja e plantas 

herbáceas, como também a ocorrência destes insetos no hábitat. Estas informa-

ções são importantes, pois auxiliam na elaboração de táticas para a preservação 

desse inimigo natural no agroecossistema visando o aumento do controle natural 

de pragas. 

2. Material e Métodos 

2.1. Descrição da área experimental 

O estudo foi realizado entre novembro de 2014 e setembro de 2016 na 

área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) da Fa-

culdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Universidade Estadual Pau-

lista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), câmpus de Jaboticabal-SP. Os ensaios 

foram realizados em uma área de dois hectares designada para o plantio da soja 
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e as faixas de plantas herbáceas (Figura 1). O solo de características Latossolo 

Vermelho Distrófico Férrico foi arado e adubado com NPK utilizando-se a formu-

lação 02-20-20 durante o primeiro ano do experimento. 

As faixas de plantas herbáceas mediam 5 m de largura por 100 m de com-

primento e foram implantadas em duas bordas da área cultivada com soja. A 

semeadura das espécies Amaranthus retroflexus L. (Amaranthaceae), Acantho-

spermum hispidum D. C., Digitaria insularis (L.) (Asteraceae) e Richardia brasili-

ensis Gomes (Rubiaceae) foi realizada manualmente. A escolha dessas plantas 

ocorreu com base em dados obtidos por Silva (2014) que destacou que áreas 

com maior presença de espécies vegetais pertencentes a esses gêneros se so-

bressaíam pelo aumento da ocorrência de besouros predadores associados ao 

solo. Periodicamente, foram efetuadas triagens para a eliminação das espécies 

pertencentes a outros gêneros com o objetivo de evitar a competição por espaço. 

As margens das faixas eram roçadas uma vez por mês para mantê-las separa-

das da área de cultivo. 

A semeadura da soja foi realizada no início de novembro nas duas safras 

avaliadas com espaçamento de 0,45 m entre linhas, como recomendado por 

Lima et al. (2012). Foram utilizadas duas cultivares de soja semi-precoce 

(RRSYN 1163 e BMX POTENCIA RR) e uma cultivar de soja precoce (RR2 

M7110N PRO) semeadas em sistema de plantio direto. Essas cultivares foram 

selecionadas por sua capacidade adaptativa às condições climáticas da região 

e a boa produtividade de grãos. 

A amostragem foi realizada a cada quinze dias utilizando armadilhas tipo 

alçapão distribuídas em 4 transectos nas áreas cultivadas com soja e nas faixas 

de plantas herbáceas. As armadilhas eram compostas por copos plásticos de 
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500 mL com 9 cm de diâmetro e 12 cm de altura acoplado a um suporte de tubo 

PVC com 20 cm de altura. O suporte foi enterrado ao nível do solo onde foi co-

locada a armadilha com a solução composta por água, etilenoglicol (30%) e de-

tergente neutro (± 5 pingos) para a quebra da tensão superficial da solução. A 

armadilha possuía uma cobertura de plástico fixada ao solo com uma haste de 

arame que evitava o acúmulo de dejetos e água da chuva. 

Foram montados quatro transectos paralelos separados por 50 m de dis-

tância, compostos por 22 armadilhas cada e posicionados a 5 m de distância 

entre si (Figura 1). O material coletado foi transportado para o laboratório para 

triagem e estocagem em potes plásticos com álcool 70%. Posteriormente, os 

Staphylinidae foram separados por morfoespécie, fotografados utilizando-se câ-

mera de fotomontagem com aproximação de 160 vezes modelo Leica® Mycros-

systems (Schweiz) A e identificados a nível de gênero ou de espécie compa-

rando-se com amostras identificadas previamente pelo Dr. Edilson Caron, Uni-

versidade Federal do Paraná. Após a identificação dos espécimes, os dados fo-

ram tabulados e submetidos às análises de diversidade, abundância e distribui-

ção espacial no agroecossistema com o objetivo de verificar a influência das 

plantas herbáceas e de fatores meteorológicos sobre populações de besouros 

estafilinídeos na cultura da soja. 
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Figura 1. Representação esquemática do agroecossistema com os transectos, 
os pontos amostrais (armadilhas) e as faixas de plantas herbáceas. Os pontos 
ao longo dos transectos indicam os locais de instalação das armadilhas. 

2.2. Diversidade de Staphylinidae em soja e plantas herbáceas 

 Para a avaliação da diversidade de espécies foi utilizado o índice de di-

versidade de Shannon-Weaner (H’), de Margalef (α) e equitabilidade (E). Estes 

índices foram adotados devido a sua ampla utilização em estudos de fauna (MA-

GURRAN, 1988).  

 O índice de diversidade de Shannon-Weaner (H’) é descrito pela seguinte 

fórmula: 

𝐻′ = − ∑(𝑝𝑖. 𝑙𝑛. 𝑝𝑖)

𝑆

1

 

 Onde a riqueza de espécies é denominada de S e pi representa a frequên-

cia de cada espécie para i variando de 1 a S. 

 O índice de diversidade de Margaleff (α), por sua vez é calculado pela 
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fórmula: 

𝛼 =  
𝑆 − 1

𝑙𝑜𝑔𝑁
 

 S representa o número de espécies amostradas e N é o número total de 

indivíduos em todas as espécies. 

 Já o índice de equitabilidade (E) é calculado do seguinte modo: 

𝐸 =
(

1
𝐷𝑆

− 1)

𝑒𝐻′ − 1
 

 Em que Ds representa a diversidade de Simpson, H’ a diversidade de 

Shannon-Weaner, e possui um valor fixo de 2,718282. 

 Na análise de fauna, as espécies que apresentaram maiores valores de 

abundância (a), dominância (D), frequência (f) e constância (w), bem como as 

espécies comuns (c) foram consideradas predominantes como descreveram Sil-

veira Neto et al. (1976) e Bicelli; Silveira Neto; Mendes (1989). Para a obtenção 

destes valores foi utilizado software ANAFAU® (MORAES et al., 2003). 

2.3. Ocorrência de besouros Staphylinidae 

A ocorrência de Staphylinidae no plantio de soja foi avaliada utilizando-se 

a Análise de Correspondência, que permite visualizar a similaridade e/ou a dis-

similaridade das espécies em relação ao hábitat (CLAUSEN, 1998). Foi utilizado 

o conceito básico do método qui-quadrado, com a comparação dos valores reais 

com os valores esperados (HOFFMAN; FRANKE, 1986). Desse modo foi possí-

vel avaliar a distribuição das espécies ao longo dos transectos, considerando-se 

a ocorrência dos indivíduos nas armadilhas localizadas a níveis padronizados de 

distância. As distâncias foram padronizadas a partir das faixas de plantas herbá-

ceas, onde cada intervalo media 15 m e era composto por 3 armadilhas. Desse 
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modo, as distâncias foram padronizadas de acordo com a localização na área 

de cultivo sendo os pontos próximos às faixas de plantas herbáceas localizados 

entre 5 e 15 m de distância, os pontos médios entre 20 e 30 m de distância e os 

pontos distantes localizados na região central da área de cultivo que compreen-

dia entre 35 e 45 m de distância (Figura 2). Os dados foram calculados utilizando-

se o software StatSoft, Inc. Statistica (2004). 

 
Figura 2. Representação esquemática do transecto utilizado como modelo de 
padronização para a avaliação da ocorrência de Staphylinidae no agroecossis-
tema, por meio da Análise de Correspondência. Os pontos ao longo do transecto 
indicam os locais de instalação das armadilhas 

 

3. Resultados e Discussão 

Foram coletadas oito espécies de Staphylinidae totalizando 75 indivíduos 

na área cultivada com soja e nas faixas de plantas herbáceas (Tabela 1). Os 

resultados obtidos neste trabalho diferiram de resultados obtidos por Cividanes 

et al. (2009) e Matta (2016) que relataram maior diversidade desses besouros 

em áreas cultivadas. Dentre as 8 espécies coletadas, não foram relatadas espé-

cies predominantes, embora Paederus littoralis (Gravenhorst), Eulissus chalyba-

eus Mannerheim e Belonuchus rufipennis Fabricius tenham apresentado maior 
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número de indivíduos correspondendo a 20, 26 e 28% do total de insetos cole-

tados, respectivamente (Figura 2). Insetos do gênero Paederus são predadores 

de hábito generalistas comumente encontrado nos agroecossistemas. No en-

tanto, são mais conhecidos por expelirem fluidos quando se sentem sob ameaça 

causando dermatites na pele humana (KELLNER; DETTNER, 1996). Eulissus 

chalybaeus é um predador conhecido por atuar principalmente, em hábitats com 

presença de material em decomposição, incluindo carcaças de roedores (AL-

MEIDA; MISE, 2009). Por outro lado, B. rufipennis pode ser encontrado facil-

mente em áreas agrícolas associados a frutos em decomposição onde se ali-

mentam de larvas de outros insetos (FRANK, 2004). 

A ocorrência desses predadores, todavia não se restringe somente a es-

tes hábitats. Boa parte das espécies de Staphylinidae pode ocorrer em diferentes 

locais, entre eles florestas úmidas (COMAR et al., 2016), vegetação herbácea 

(CABALLERO; LEÓN-CORTÉS, 2014) e áreas agrícolas (CIVIDANES; SAN-

TOS-CIVIDANES, 2008; RUBY et al., 2011). 

Os besouros estafilinídeos são importantes agentes de controle biológico, 

tendo em vista o seu papel no agroecossistema. Estes artrópodes além de con-

sumir outros insetos, também se alimentam de matéria orgânica, fungos e outros 

microrganismos. Durante as coletas, observações rotineiras realizadas permiti-

ram a identificação da presença de microrganismos associados a dejetos, car-

caça de roedores e larvas de dípteros, o que pode ser uma importante fonte de 

alimento para estes insetos. A literatura possui relatos de B. rufipennis consu-

mindo larvas de Diptera (SILVESTRI, 1945). Chatzimanolis (2016) destacou a 

ação predatória de S. pilosa no controle de formigas. Por outro lado, a espécie 

E. chalibaeus se caracteriza por sua atividade predatória sobre populações de 



68 
 

pequenos besouros escarabeídeos entre outros insetos (JANZEN, 1983; 

YOUNG, 2011). 

 

Figura 3. Número de indivíduos de Staphylinidae coletados em cultivo de soja 
com faixas de plantas herbáceas. 

3.1. Diversidade de Staphylinidae em soja e plantas herbáceas 

Os índices de diversidade de Shannon-Weaner (H’), de riqueza de Mar-

galeff (α) e de equitabilidade (E) obtidos para espécies de Staphylinidae foram 

H’= 1,713 ± 0,003; α = 1,621; E = 0,824, respectivamente (Tabela 1). Os resul-

tados apresentados neste trabalho evidenciaram a composição da estrutura da 

comunidade de besouros estafilinídeos no agroecossistema. Os índices de di-

versidade e riqueza explicam a estrutura das comunidades desses insetos, 

sendo importantes parâmetros de avaliação da biodiversidade dos hábitats. A 

redução da ocorrência de Staphylinidae no agroecossistema, no entanto, pode 

ser em resposta à composição estrutural do hábitat, que não apresentava carac-

terísticas importantes para a colonização e estabelecimento das espécies. Este 



69 
 

fato foi descrito por Monzó et al. (2009) que registraram altos índices de diversi-

dade de Staphylinidae em pomares de citros e relacionaram esta ocorrência a 

disponibilidade de larvas de moscas do mediterrâneo Ceratitis capitata (Wiede-

mann) (Diptera: Tephritidae), ninfas e adultos de pulgões Myzus persicae (Sul-

zer) (Hemiptera: Aphididae). 

Tabela 1. Parâmetros de amostragem e Índices de Diversidade, Riqueza e Equi-
tabilidade de Staphylinidae coletados em campo de soja com faixas de plantas 
herbáceas. 

Parâmetros Valores 

Nº de coletas 28 
Nº de armadilhas 88 
Nº de espécies 8 
Nº de indivíduos 75 
H’ 1,713 ± 0,018 
Α 1,621 
E 0,824 

H’ = Índice de Shannon Weaner (H); α = Índice de Riqueza de Margaleff; E = 

equitabilidade; Intervalo de confiança do Índice de Shannon Weaner (H) P= 0,05 

3.2. Ocorrência de besouros estafilinídeos 

O mapa perceptual de agrupamento de Staphylinidae destaca apenas 

duas espécies que ocupam um determinado hábitat. Os besouros Lathropinus 

torosus e Paederus sp. ocorreram em pontos amostrais com distâncias média e 

longa da borda de plantas herbáceas, respectivamente (Figura 3). As demais 

espécies, não apresentaram diferenciação de níveis de ocorrência quanto a pa-

dronização dos hábitats avaliados. Partindo do pressuposto de que a ocorrência 

dos insetos no agroecossistema está relacionada ao equilíbrio entre os hábitats, 

os resultados no que se refere ao controle biológico conservativo são considera-

dos positivos. Todavia, deve ser levado em conta também a abundância de indi-

víduos no hábitat para que os efeitos sobre as pragas sejam efetivamente nota-

dos. 
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A ocorrência de uma espécie em determinado hábitat como mostra a fi-

gura 3, pode ser atribuída à vários fatores. O primeiro e mais importante a ser 

levado em consideração é a sua composição estrutural. Holland et al. (2011) 

destacaram que a presença de plantas que ofereçam aporte estrutural para o 

fornecimento de abrigo e alimento possibilita a ocorrência do inimigo natural, 

uma vez que o hábitat dispõe de recursos que conferem vantagens para sobre-

vivência e reprodução da espécie (BRYAN; WRATTEN, 1984). A proximidade 

entre as áreas de cultivo e os hábitats com maior diversidade de plantas possi-

bilita o aumento da diversidade populacional de inimigos naturais que por sua 

vez, coloniza as áreas cultivadas e incrementam o controle biológico conserva-

tivo (MATTA et al., 2017). No entanto, a relação entre as comunidades de plantas 

e insetos predadores também depende dos fatores abióticos que apresentam 

variações (SCHAFFERS et al., 2008). As plantas possuem um papel fundamen-

tal no hábitat, pois equilibram os efeitos causados pela defasagem de outros 

recursos naturais criada devido à ação humana ou de fatores abióticos (LANDIS; 

WRATTEN; GURR 2000, CARMONA: LANDIS, 1999), garantido condições mí-

nimas para a sobrevivência e reprodução dos inimigos naturais no hábitat. 
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Figura 4. Mapa perceptual de correspondências entre espécies de Staphylini-
dae e as distâncias padronizadas (Pontos de amostragem) no cultivo de soja e 
faixas de plantas herbáceas. Os quadrados indicam os pontos próximo (entre 
5 e 15 m), médio (20 e 30 m) e distante (35 e 45 m) da faixa de plantas herbá-
ceas. As setas indicam que houve maior correspondência das espécies em re-
lação ao ponto amostral. 

4. Conclusões 

A estrutura do agroecossistema influenciou na diversidade de espécies de 

Staphylinidae, principalmente no que se refere aos recursos alimentícios. 

A composição vegetal, no entanto, não ocasionou efeitos diretos sobre 

estes insetos predadores, uma vez que não foi uma condição determinante para 

a sua ocorrência no hábitat.  

A presença dos besouros estafilinídeos no agroecossistema se dá medi-

ante a disponibilidade de fontes de alimento, abrigo locais para reprodução. 

A ocorrência de Lathropinus torosus e Paederus sp. em pontos médios e 

distantes da faixa de plantas herbáceas evidencia que a diversificação do hábitat 

não afetou a presença desses insetos no campo. 
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CAPÍTULO 4 – DIVERSIDADE, PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO E SAZONALI-

DADE DE SCARABAEIDAE (INSECTA, COLEOPTERA) EM SOJA E PLAN-

TAS HERBÁCEAS 

Resumo - Os besouros escarabeídeos são componentes importantes no agroe-

cossistema, atuando na ciclagem de nutrientes e como agentes de controle bio-

lógico. Estudos sobre a importância desses artrópodes em agroecossistemas 

brasileiros são pouco difundidos e restringem-se praticamente a insetos-pragas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade e abundância de besouros 

Scarabaeidae em soja e plantas herbáceas, verificar os padrões de distribuição 

espacial desses besouros e a sua sazonalidade no agroecossistema. O estudo 

foi realizado em área da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) -

UNESP/FCAV com plantio de soja e faixas de plantas herbáceas. A amostragem 

foi realizada com armadilhas tipo alçapão entre novembro de 2014 e setembro 

de 2016. Foi avaliada a diversidade pelo índice de Shannon-Weaner, o padrão 

de distribuição e a ocorrência de espécies pela Análise de Correspondência Ca-

nônica e a sazonalidade por meio da regressão múltipla pelo método stepwise. 

Foram coletados 3596 indivíduos de 9 espécies em soja e plantas herbáceas. A 

distribuição ocorreu de forma agregada no hábitat, embora o mapa perceptual 

de agrupamento das espécies tenha evidenciado que C. ensifer e D. abderus 

ocorreram em pontos amostrais na parte central da área de soja. A temperatura 

mínima e umidade relativa mínima foram as variáveis que mais afetaram a ocor-

rência de Scarabaeidae. Não houve aumento da população de besouros com a 

introdução das faixas de plantas herbáceas, embora a composição do hábitat 

tenha influenciado na ocorrência das espécies. 

Palavras-chave: Canthon; fatores meteorológicos; composição do hábitat, inse-

tos predadores. 
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DIVERSITY, DISTRIBUTION PATTERN AND SAZONALITY OF SCARABAE-

IDAE (INSECTA, COLEOPTERA) IN SOYBEAN AND HERBACEOUS PLANTS 

Abstract - Scarabeid beetles are important components in the agroecosystem, 

acting in the cycling of nutrients and as agents of biological control. Studies on 

the importance of these arthropods in Brazilian agroecosystems are poorly dis-

seminated and are practically restricted to insect pests. The objective of this work 

was to evaluate the diversity and abundance of Scarabaeidae beetles in soybean 

and herbaceous plants, to verify the spatial distribution patterns of these beetles 

and their seasonality in the agroecosystem. The study was carried out in an área 

of Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) - UNESP/FCAV with soy-

bean crop and herbaceaous strip plants. Sampling was carried out with pitfall 

traps between November 2014 and September 2016. We evaluated the Shan-

non-Weaner index diversity, distribution pattern and species occurrence by Ca-

nonical Correspondence Analysis and seasonality through multiple regression 

using the stepwise method. In the total, 3596 individuals of 9 species were col-

lected in soybean and herbaceous plants. The distribution was aggregate in the 

habitat, although the perceptual clustering map of the species showed that C. 

ensifer and D. abderus occurred at sample points in the central part of the soy-

bean area. The minimum temperature and minimum relative humidity were the 

variables that most affected the occurrence of Scarabaeidae. There was no in-

crease in the beetle population with the introduction of bands of herbaceous 

plants, although the composition of the habitat influenced the occurrence of these 

species. 

Keywords: Canthon; meteorological factors; habitat composition, predators in-

sects. 
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1. Introdução 

O manejo intensivo do hábitat afeta a biodiversidade e provoca mudanças na 

dinâmica dos agroecossistemas. Paisagens com limitações de recursos interfe-

rem diretamente no comportamento das populações de insetos, resultando na 

redução da incidência de espécies benéficas e no surgimento de novas pragas 

(LYS; ZIMMERMANN; NENTWIG, 1994; BUENO et al., 2012). Hábitats com 

baixa estabilidade ampliam à ocorrência de surtos e ressurgências de pragas, 

como também à resistência desses organismos a inseticidas (OLIVEIRA et al., 

2007). Na cultura da soja, particularmente, o aumento do complexo de pragas é 

notório e está relacionado não somente a expansão das áreas cultivadas, mas 

também com as práticas de manejo que reduzem a diversidade de plantas e 

inimigos naturais no agroecossistema (CONTE et al., 2015). 

Do ponto de vista ecológico, o agroecossistema é composto por um mosaico 

que apresenta diversos hábitats, entre eles fragmentos florestais, áreas de ve-

getação adjacentes e faixas de plantas herbáceas (KINNUNEN; TIAINEN, 1999). 

A função desses hábitats é manter a diversidade de plantas fornecendo alimento 

e abrigo para as comunidades de artrópodes (ALTIERI; SILVA; NICHOLLS, 

2003). Desse modo, a presença de vegetação próxima a áreas agrícolas funci-

ona como refúgio para os inimigos naturais que podem colonizar áreas cultiva-

das e auxiliar no controle de pragas (THOMAS; WRATTEN; SOTHERTON, 

1991). A ausência desses hábitats, por sua vez, provoca a redução de popula-

ções de agentes de controle biológico devido à inexistência de ambientes ade-

quados para o seu desenvolvimento, possibilitando dessa forma, o aumento de 

populações de insetos pragas, uma vez que estes organismos não possuem ini-

migos naturais (DELABIE, 1999). 
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O aumento do número de espécies de insetos que causam prejuízos a soji-

cultora também pode ser notado com besouros rizófagos associados ao solo. 

Estes insetos passaram a ocorrer com maior frequência tornando-se pragas de 

importância econômica para a cultura (OLIVEIRA et al., 2012). Desse modo, o 

aumento dos prejuízos causados, principalmente por besouros escarabeídeos, 

tornou-se uma realidade em diferentes regiões produtoras de soja (LUÇARDO 

et al., 2014). 

Espécies de Scarabaeidae tem causado prejuízos especialmente nas regiões 

Centro-oeste e Sul do Brasil que apresentam alta produtividade de grãos (OLI-

VEIRA et al., 2012). Os gêneros mais conhecidos são Phyllophaga, Lyogenis e 

Diloboderus, embora outros gêneros apresentem espécies que atacam com me-

nor incidência ou de forma localizada (HOFFMANN-CAMPO et al., 2000). Estes 

besouros durante a fase jovem possuem hábito alimentar rizófago e são impor-

tantes pragas em culturas de verão e inverno, principalmente em regiões onde 

se utiliza o sistema de plantio direto (SANTOS; ÁVILA, 2009). Os danos causa-

dos por estes insetos afetam indiretamente a produtividade da cultura, uma vez 

que reduzem a capacidade de absorção de água e nutrientes, prejudicando o 

desenvolvimento das plantas (ÁVILA; GOMEZ, 2003). Dentre os desafios para o 

controle dessas pragas estão a diversidade de espécies e plantas hospedeiras, 

das quais as larvas se alimentam e o ciclo de vida geralmente extenso com a 

fase larval se desenvolvendo no solo (SILVA; BOSS, 2002). 

Apesar disso, estes organismos são componentes importantes no agroecos-

sistema pois atuam no revolvimento do solo, auxiliam na decomposição da ma-

téria orgânica e algumas espécies atuam como inimigos naturais (AIDAR et al., 

2000). Muitas espécies apresentam hábito coprófago e são importantes agentes 
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de desestruturação de massas fecais contribuindo para a realização de proces-

sos ecológicos que incluem a ciclagem de nutrientes, a dispersão de sementes, 

o revolvimento e a aeração do solo (NICHOLS et al., 2008). Por outro lado, atuam 

também na redução de organismos transmissores de doenças parasitárias em 

mamíferos, principalmente em cultivos de pastagens (AIDAR et al., 2000). Desse 

modo, estes besouros são considerados fundamentais para o funcionamento 

dos ecossistemas e sua recuperação (NICHOLS et al., 2008). 

Os besouros escarabeídeos podem ser encontrados nos mais diversos hábi-

tats, incluindo áreas com vegetação herbácea, áreas de florestas e pastagens 

(HALFFTER et al., 2011). Embora o número de espécies predadoras seja redu-

zido, o gênero Canthon possui importantes agentes de controle biológico (FORTI 

et al., 2012). Estes insetos apresentam hábitos alimentares generalistas e ocor-

rem comumente em elevado número de indivíduos no agroecossistema (VERDÚ 

et al., 2007). 

O controle de insetos-pragas associadas ao solo em soja geralmente é efe-

tuado com o uso de agrotóxicos (CORSO et al., 1996; NUNES JÚNIOR et al., 

2000; SOSA-GÓMEZ et al., 2003). A realização de aplicações preventivas de 

inseticidas nas sementes e no sulco de semeadura é uma prática comum para o 

manejo de insetos pragas (ÁVILA; GOMEZ, 2003; SANTOS et al., 2008; ÁVILA; 

VIVAN; SANTOS, 2014). Além disso, práticas como a remoção do solo e a adu-

bação também podem auxiliar no manejo dessas pragas (OLIVEIRA et al., 1997). 

Vale ressaltar a importância da rotação de culturas com plantas não hospedeiras 

ou até mesmo a adoção de áreas de pousio para auxiliar na redução de popula-

ções da praga no agroecossistema (RODRIGUES et al., 2008). 

Estudos sobre a importância desses artrópodes em agroecossistemas brasi-

leiros são pouco difundidos e restringem-se quase que no total a insetos-pragas 
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que causam prejuízos à lavoura. Todavia, a família Scarabaeidae apresenta es-

pécies capazes de atuarem como predadores prestando serviços ecológicos no 

agroecossistema. O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade e abundân-

cia de besouros Scarabaeidae em cultivo de soja e plantas herbáceas. Além 

disso, verificar os padrões de distribuição espacial desses besouros no agroeco-

ssistema e a sua distribuição sazonal. 

2. Material e Métodos 

2.1. Descrição da área experimental 

O estudo foi realizado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-

quita Filho” (UNESP) em Jaboticabal-SP, utilizando o campo experimental da 

Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE). Para a realização dos en-

saios, foi designada uma área de dois ha para o plantio da soja e das faixas de 

plantas herbáceas (Figura 1). O solo do tipo latossolo vermelho distrófico férrico 

foi arado e adubado com NPK durante o primeiro ano do experimento.  

Duas faixas de plantas herbáceas que mediam 5 m de largura por 100 m 

de comprimento foram implantadas nas bordas da área cultivada com soja. Uma 

faixa ficou localizada no limite do plantio com as culturas adjacentes e a outra 

localizada no limite da área cultivada com um fragmento florestal. As faixas eram 

compostas por plantas dos gêneros Amaranthus, Acanthospermum, Digitaria e 

Richardia. A escolha de espécies desse gênero foi realizada com base na impor-

tância dessas plantas para o aumento da ocorrência de insetos predadores as-

sociados ao solo, principalmente besouros carabídeos (SILVA, 2014). As tria-

gens foram efetuadas uma vez por mês para a eliminação de espécies invasoras 

com o objetivo de evitar a competição por espaço e ao mesmo separar as faixas 

da área cultivada e das áreas adjacentes. 
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A soja foi semeada no início de novembro nas duas safras com espaça-

mento de 0,45 m entre linhas como recomendaram Lima et al. (2012). Três cul-

tivares foram utilizadas, sendo duas semi-precoce (RRSYN 1163 e BMX PO-

TENCIA RR) e uma precoce (RR2 M7110N PRO). Para a escolha dessas culti-

vares foram levadas em consideração às características adaptativas de cada 

uma às condições climáticas da região e a boa produtividade de grãos. Na pri-

meira safra a semeadura foi realizada de modo convencional, enquanto na se-

gunda foi adotado o sistema de plantio direto.  

A amostragem foi realizada com armadilhas tipo alçapão e ocorreu entre 

novembro de 2014 e setembro de 2016. As armadilhas foram distribuídas em 4 

transectos que se iniciavam nas faixas de plantas herbáceas e transpassavam a 

área cultivada com soja. Para a confecção das armadilhas foram utilizados copos 

plásticos de 500 mL com 9 cm de diâmetro e 12 cm de altura acoplados a um 

suporte de tubo PVC com 20 cm de altura. O suporte foi fixado ao nível do solo 

com a armadilha contendo solução composta por água, etilenoglicol (10%) e de-

tergente neutro (± 5 pingos) para a quebra da tensão superficial da solução que 

ocupava cerca da metade da capacidade do recipiente. A armadilha possuía 

ainda uma cobertura de plástico fixada ao solo que evitava o acúmulo de detritos 

e água da chuva. 

Os pontos amostrais foram distribuídos em quatro transectos paralelos 

separados por 50 m de distância, compostos por 22 armadilhas cada e posicio-

nados a 5 m de distância entre si (Figura 1). As amostragens foram realizadas a 

cada 15 dias e o material coletado foi triado e estocado em potes plásticos com 

álcool 70%. Os besouros da família Scarabaeidae foram separados por morfo-

espécie, fotografados utilizando-se câmera de fotomontagem com aproximação 

de 160 vezes modelo Leica® Mycrossystems (Schweiz) A e identificados a nível 
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de gênero ou de espécie comparando-se com amostras identificadas previa-

mente pelo Dr. Paschoal Coelho Grossi, da Universidade Federal Rural de Per-

nambuco. 

 
Figura 1. Representação esquemática do agroecossistema com os transectos, 
os pontos amostrais (armadilhas) e as faixas de plantas herbáceas. Os pontos 
ao longo dos transectos indicam os locais de instalação das armadilhas. 

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos às análises de fauna e 

dos padrões de distribuição espacial e sazonal no agroecossistema. Com a ava-

liação destes parâmetros objetivou-se conhecer o modo de distribuição dos in-

setos no hábitat como também a influência dos fatores climáticos sobre popula-

ções de besouros Scarabaeidae. 

2.2. Diversidade de Scarabaeidae em cultivo de soja 

 A diversidade de espécies foi avaliada por meio do índice de diversidade 

de Shannon-Weaner. Este índice é amplamente utilizado para estudos faunísti-

cos, uma vez que representa satisfatoriamente às condições estruturais de uma 

comunidade (MAGURRAN, 1988). A fórmula utilizada para o cálculo deste índice 
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é e descrita a seguir: 

𝐻′ = − ∑(𝑝𝑖. 𝑙𝑛. 𝑝𝑖)

𝑆

1

 

 A riqueza de espécies é representada por S e pi representa a frequência 

de cada espécie para i variando de 1 a S. 

 As espécies que apresentaram maiores valores de abundância (a), domi-

nância (D), frequência (f) e constância (w), além das espécies comuns (c) foram 

consideradas predominantes na análise de fauna como destacaram Silveira Neto 

et al. (1976) e Bicelli et al. (1989). O cálculo destes valores foi realizado por meio 

do software ANAFAU® (MORAES et al., 2003). 

2.3. Índices de dispersão de Scarabaeidae em soja 

O padrão de dispersão de Scarabaeidae foi calculado utilizando-se mo-

delos probabilísticos ajustados a distribuição de frequência (FARIAS; BAR-

BOSA; BUSOLI, 2001). Foram calculadas a razão variância/média (l) para indi-

car o padrão de distribuição espacial baseando-se no desvio de um arranjo em 

condições aleatórias (RABINOVICH, 1980). Para este cálculo foi utilizada a fór-

mula a seguir: 

𝐼 =
𝑠2

�̂�
=

∑ (𝑥𝑖 − �̂�)²𝑛
𝑖=1

�̂�(𝑛 − 1)
 

O conjunto de variáveis que compõem a equação são descritos da se-

guinte forma: S2= variância amostral;  �̂� = média amostral, xi = número de indi-

víduos encontrados nas unidades de amostragem e n = número de unidades 

amostrais. 

Para constatar o padrão de distribuição dos predadores no campo foi uti-

lizado Índice de Morisita (Iδ), que indica se a distribuição dos insetos ocorre de 
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forma aleatória: Iδ = 1; contagiosa: Iδ > 1 ou regular: Iδ < 1. A fórmula para a 

realização deste cálculo é apresentada a seguir. 

𝐼𝛿 = 𝑛 
∑ [𝑥𝑖(𝑥𝑖 − 1)]𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖(∑ 𝑥𝑖 − 1𝑛
𝑖=1 )𝑛

𝑖=1

=  
∑ 𝑥2 −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

 

O índice é representado por: n = número de unidades amostrais; xi = nú-

mero de indivíduos encontrados nas unidades amostrais e Σxi = soma dos indiví-

duos presentes nas unidades amostrais. 

A uniformidade das espécies foi verificada por meio do Coeficiente de 

Green (Cx) (GREEN, 1966). Embasado na distribuição variância/média, o Coefi-

ciente de Green é representado pela seguinte fórmula: 

𝐶𝑥  =  [(
𝑆2

�̂�
) − 1]  

 

[∑ 𝑥𝑖 − 1

𝑛

𝑖=1

]⁄  

A uniformidade das espécies também foi avaliada utilizando-se à distribui-

ção binomial por meio do expoente k pelos métodos dos momentos e da máxima 

verossimilhança (ELLIOT, 1979). O expoente K é calculado pela fórmula: 

𝐾 =  
�̂�2

𝑠2 −  �̂�
 

Neste modelo de análise a distribuição é considerada uniforme para valo-

res negativos, altamente agregada para valores baixos e positivos (k < 2), mo-

deradamente agregada para valores de 2 ≤ k ≤ 8 e aleatória para valores de k > 

8 (ELLIOT, 1979). 

Além disso foi aplicado o teste de aleatoriedade onde a hipótese de alea-

toriedade foi aceita mediante a condição: 𝑋𝛿
2 ≥ 𝑋2(𝑛 − 1𝑔. 𝑙. ; 0,05). Para a apli-

cação deste teste usou-se a seguinte fórmula: 

𝑋𝛿
2 =  𝐼𝛿 (∑ 𝑥𝑖 − 1

𝑛

𝑖=1

) + 𝑛 −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 ~ 𝑥(𝑛−1)
2  
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Os dados amostrais foram testados para o ajuste na distribuição Binomial 

Negativa, Poisson, e Neyman tipo A que estimam a mesma probabilidade de 

indivíduos ocuparem um determinado espaço. Desse modo, quando a variância 

se apresentou igual a média 𝜎2 = 𝜇, a distribuição dos indivíduos ocorreu de 

forma não-agregada na unidade amostral. Por outro lado, quando a variância foi 

maior que a média 𝜎2 > 𝜇  indicou a existência de agregação dos indivíduos e 

uma maior chance de ocorrência na mesma unidade amostral, ajustando-se a 

distribuição binomial negativa (BARBOSA; PERECIN, 1992). Os modelos foram 

ajustados adequadamente quando os dados de frequência observada e frequên-

cia esperada possuíram valores próximos. 

𝑥2 = ∑
(𝐹𝑂𝑖 − 𝐹𝐸𝑖)²

𝐹𝐸𝑖

𝑛𝑐

𝑐=1

Onde: FOi = frequência observada na i = ésima classe; FEi = frequência espe-

rada na i = ésima classe; Nc = número de classes da distribuição de frequência. 

O número de graus de liberdade no teste de X² será dado por: 

𝐺𝐿 = 𝑁𝑐 − 𝑁𝑝 − 1 

Onde: Nc= número de classes da distribuição de frequência; Np= número 

de parâmetros estimados na amostra. 

O critério do teste adotado será de rejeitar o ajuste da distribuição estu-

dada ao nível de 5% de probabilidade se: 

𝑋2 ≥ 𝑋(𝑁𝑐−𝑁𝑝−1;𝛼=0,05)
2

2.4. Ocorrência de Scarabaeidae em soja 

A ocorrência de Scarabaeidae no plantio de soja foi avaliada utilizando-

se a Análise de Correspondência Canônica, que permite visualizar a similaridade 

e/ou a dissimilaridade das espécies em relação ao hábitat (CLAUSEN, 1998). 
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Foi utilizado o conceito básico do método qui-quadrado, com a comparação dos 

valores reais com os valores esperados (HOFFMAN; FRANKE,1986). Desse 

modo, foi possível avaliar a distribuição das espécies ao longo dos transectos, 

considerando-se a ocorrência dos indivíduos nas armadilhas localizadas em ní-

veis padronizados de distância. A padronização das distâncias foi realizada a 

partir das faixas de plantas herbáceas, onde cada intervalo media 15 m (3 arma-

dilhas por intervalo). Assim, as distâncias foram padronizadas da seguinte forma: 

Ponto próximo as faixas de plantas herbáceas (entre 5 e 15 m de distância), 

Ponto médio (entre 20 e 30 m de distância) e ponto distante das faixas que com-

preendia a região central do cultivo de soja (entre 35 e 45 m de distância) (Figura 2). 

Figura 2. Representação esquemática do transecto utilizado como modelo de 
padronização para a avaliação da ocorrência de Scarabaeidae no agroecossis-
tema, por meio da Análise de Correspondência. Os pontos ao longo do transecto 
indicam os locais de instalação das armadilhas. 

2.5. Sazonalidade de besouros escarabeídeos 

A sazonalidade dos besouros foi analisada verificando a influência de 

fatores meteorológicos na ocorrência de Scrabaeidae. Para isto, foi realizada a 

análise de regressão múltipla utilizando-se o método stepwise. Neste método foi 
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considerado o nível de significância de 10% para a inclusão da variável indepen-

dente (DRAPER; SMITH, 1981). Esta análise leva em consideração todos os 

fatores meteorológicos e seleciona os que mais afetam na dinâmica populacional 

no campo. 

O cálculo deste método é realizado de forma interativa adicionando e 

removendo variáveis a partir do teste F. Para isto é escolhida uma variável com 

maior coeficiente de correlação para entrar no modelo. Esta variável permane-

cerá no modelo caso o coeficiente de correlação seja maior do que o coeficiente 

da variável anterior, do contrário a variável será removida. O processo continua 

até utilizar todas as variáveis a serem avaliadas. 

Os elementos meteorológicos utilizados neste trabalho foram extraídos 

de um conjunto de dados pertencentes ao acervo da área de Agrometeorologia 

do Departamento de Ciências Exatas. As observações foram feitas na Estação 

Agroclimatológica do câmpus de Jaboticabal-SP onde foram obtidas as médias 

diárias, mensais e anuais dos seguintes fatores: temperaturas (°C) máxima, mí-

nima e média, umidade relativa do ar (UR), precipitação pluvial (mm) e veloci-

dade do vento (m/s). Estes fatores foram correlacionados com a ocorrência dos 

besouros escarabeídeos nas áreas cultivadas com soja e plantas herbáceas. 

3. Resultados e Discussão

Foram coletados 3.596 indivíduos de Scarabaeidae pertencentes a 9 es-

pécies na área cultivada com soja e nas faixas de plantas herbáceas (Figura 3). 

Os dados obtidos por este trabalho contrastam com resultados de Venugopal; 

Thomas; Flemming (2012) que coletaram 519 indivíduos de 26 espécies em área 

de cultivo com cobertura vegetal predominantemente composta por gramíneas. 



90 

Figura 3. Número de indivíduos de Scarabaeidae coletados em cultivo de soja 
com faixas de plantas herbáceas. * = espécies predominantes. 

Das 9 espécies que ocorreram durante o período de avaliação, apenas du-

as foram predominantes e corresponderam a cerca de 85% do total de besou-

ros escarabeídeos coletados na área. As espécies predominantes foram Can-

thon sp. e Canthon sp.2 com 2.542 e 523 indivíduos, respectivamente. Além 

disso, mesmo não sendo predominante, Canthon sp.1 também apresentou ele-

vado número de indivíduos (263). Estes resultados corroboram com os relatos 

de Verdú et al. (2007) que destacaram a ocorrência de espécies desse gênero 

em números elevados no agroecossistema. Os insetos do gênero Canthon são 

importantes agentes de controle biológico atuando principalmente, sobre formi-

gas cortadeiras (FORTI et al. 2012). 

Embora ocorrendo em menor número, as espécies Coprophanaeus ensifer 

(Germar), C. lancifer (L.) e Diloboderus abderus apresentaram 130, 35 e 80 indi-

víduos, respectivamente (Figura 2). Trabalhos realizados por Salomão; Lannuzzi 

(2015) também destacaram ocorrência semelhante de espécies do gênero Co-
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prophanaeus em cana-de-açúcar. Vale ressaltar que estes insetos atuam princi-

palmente em ambientes com presença de umidade ou ocorrem preferencial-

mente durante a estação chuvosa como destacaram Neves et al.( 2010). O coró-

das-pastagens D. abderus, por sua vez, além de ser encontrado na soja, está 

relacionado a culturas de inverno, hortaliças e cana-de-açúcar sendo encontrado 

durante boa parte do ano no campo (SILVA; SALVADORI, 2004). 

Os besouros escarabeídeos apresentaram índices de diversidade de Shan-

non-Weaner (H’), riqueza de Margaleff (α) e equitabilidade (E) relativamente bai-

xos, sendo H’= 1,3296 ± 0,003; α = 0,956; E = 0,683, respectivamente (Tabela 

1). Entretanto, estes resultados indicam que a composição faunística de Scara-

baeidae não difere na sua estrutura para a região Neotropical e que a ocorrência 

de muitos besouros escarabeídeos se dá em função da população de plantas 

hospedeiras no hábitat (SCHIFFLER et al. 2003; CHERMAN et al. 2014) 

Tabela 1. Parâmetros de amostragem e Índices de Diversidade, Riqueza e Equi-
tabilidade de Scarabaeidae coletados em campo de soja com faixas de plantas 
herbáceas. 

Parâmetros Valores 

Nº de coletas 28 
Nº de armadilhas 88 
Nº de espécies 9 
Nº de indivíduos 3596 
H’ 1,3296 ± 0,003 
α 0,9562 
E 0,6833 

H’ = Índice de Shannon Weaner (H); α = Índice de Riqueza de Margaleff ; E = 
equitabilidade; Intervalo de confiança do Índice de Shannon Weaner (H) P= 0,05 

3.1. Índices de agregação 

Os índices de agregação dão indicativo da distribuição dos insetos no há-

bitat, fornecendo informações sobre a sua dinâmica no campo. A razão variân-

cia/média para as seis espécies avaliadas foi maior que 1 em todos os casos 

(Tabela 2). Quando este parâmetro apresenta valores maiores que 1 indica-se 
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que a distribuição dos insetos ocorreu de forma agregada no campo (RABINO-

VICH, 1980). 

Em todas as espécies avaliadas, o índice de Morisita apresentou-se maior 

que 1, sugerindo que a distribuição das espécies foi agregada (ELLIOT, 1979). 

Além disso, os resultados obtidos com este índice confirmam os resultados da 

razão variância/média. As espécies C. ensifer, D. abderus e Canthon sp. apre-

sentaram os maiores índices (88,0; 88,0 e 70,40; respectivamente). O teste qui-

quadrado para o índice de Morisita foi significativo a 1% para todas as espécies. 

Vale destacar que a significância ocorreu em 100% das amostragens de Can-

thon sp. e Canthon sp.1 e 90% das amostragens na demais espécies (Tabela 2). 

Endres; Creão-Duarte; Hernández (2007) destacaram maior riqueza de Scara-

beidae em áreas de vegetação natural. 

O coeficiente de Green (Cx) foi maior que zero para todas as espécies 

amostradas (Tabela 2). Sendo que em Canthon sp.1, C. lansifer, Canthon sp., 

C. ensifer e D. abderus em todos os casos foram maiores que zero. Quando o 

coeficiente de Green se apresenta sob esta condição, os indícios de agregação 

da espécie no campo são evidentes confirmando os resultados dos índices da 

razão variância/média (DAVIS, 1993).  O modo de distribuição dos insetos no 

agroecossistema pode ser influenciado diretamente pelo padrão de disponibili-

dade de recursos, sendo um parâmetro de importância a ser avaliado. 

A estimativa de K pelo método da máxima verossimilhança (Kmv) apre-

sentou resultados que variam entre 0 e 2 para todas as espécies avaliadas, con-

firmando, portanto, o padrão agregado da distribuição dos insetos na área avali-

ada (Tabela 2).  Southwood (1978) e Elliot (1979) destacaram que a ocorrência 

de índices da estimativa K com valores entre 0 e 2 é um indicativo de que a 

distribuição dos insetos ocorreu de maneira altamente agregada no campo. Além 
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disso, o cálculo de K pelo método dos momentos (k > 0) foi representado por 

valores que indicaram agregação de indivíduos em todas as espécies avaliadas. 

O parâmetro λ2 da distribuição Neyman tipo A apresentou valores maio-

res que 0 e menores que 8 em cerca de 85% das amostragens de Canthon sp. 

e 90% das amostragens com Canthon sp.1. Nas demais espécies, os valores 

foram maiores que zero em 100% das amostragens. Neyman (1939), relatou que 

o parâmetro λ2 quando representado por valores maiores que zero (λ2 > 0) indica

distribuição agregada dos insetos no hábitat. 

Os índices de agregação avaliados neste estudo demonstraram-se coe-

rentes ao indicar um padrão de distribuição agregada para os besouros escara-

beídeos no campo. Rabinovich (1980) destacaram que a concordância entre os 

índices de agregação é a condição mínima para configurar um padrão de distri-

buição, embora devam ser consideradas as limitações existentes no hábitat. 

Os ajustes dos dados às distribuições de probabilidades por meio do tes-

te qui-quadrado de aderência mostraram que para a espécie Canthon sp.1, Can-

thon sp. Canthon sp.2 e C. ensifer foram melhores representados pela distribui-

ção Binomial Negativa. Por outro lado, a distribuição Neyman tipo A apresentou 

resultados satisfatórios para Canthon sp.1, Canthon sp.2 e C. ensifer. A impor-

tância destes resultados está no auxílio fornecido por estes modelos de distribui-

ção para utilizar como base de estudo do efeito da heterogeneidade do ambiente 

no padrão de distribuição espacial de insetos nos agroecossistemas (VINATIER 

et al., 2011). 
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Tabela 2. Estudo descritivo, índice de agregação e teste de ajuste às distribui-
ções de Poisson, Binomial Negativa e Neyman tipo A para adultos de Scaraba-
eidae coletados por armadilha pitfall em cultivo de soja com faixas de plantas 
herbá-ceas. 

Espécie Data n m S² I I δ X²I δ C x K Kmv λ2 X² P X² BN X²  NA

18/12/14 88 1,91 18,41 9,64 5,50 838,7
** 0,05 0,22 0,08 1,60 18,17

**
1,45

NS
0,15

NS

6/1/15 88 0,07 0,11 1,62 11,73 140,6
** 0,12 0,11 0,07 0,62 - - -

20/1/15 88 0,28 0,60 2,10 4,99 182,6
** 0,05 0,26 0,13 1,10 33,37

**
14,68

**
7,31

**

3/2/15 88 0,42 1,14 2,72 5,15 236,5
** 0,05 0,24 0,16 1,72 20,11

**
6,62

NS
2,26

NS

19/2/15 88 0,31 0,45 1,45 2,51 126,1
** 0,02 0,68 0,46 0,45 11,62

**
3,88

**
2,69

NS

3/3/15 88 0,25 0,35 1,40 2,67 122,0
** 0,02 0,62 0,51 0,40 5,42

*
0,45

NS -

17/3/16 88 0,10 0,18 1,81 9,78 157,2
** 0,10 0,13 0,10 0,81 - 0,18

NS -

5/1/16 88 0,98 3,01 3,08 3,13 268,0
** 0,02 0,47 0,37 2,08 45,85

**
12,06

*
5,89

NS

19/1/16 88 0,34 0,94 2,76 6,27 239,8
** 0,06 0,19 0,12 1,76 22,45

**
3,13

NS
0,40

NS

2/2/16 88 0,52 1,01 1,93 2,81 168,2
** 0,02 0,56 0,43 0,93 19,90

**
1,50

NS
0,13

NS

23/2/16 88 1,02 2,92 2,85 2,81 248,3
** 0,02 0,55 0,41 1,85 49,24

**
6,54

NS
3,65

NS

1/3/16 88 0,36 1,08 2,98 6,56 259,5
** 0,06 0,18 0,25 1,98 6,43

*
0,75

NS
20,20

**

9/3/16 88 0,15 0,22 1,48 4,51 129,1
** 0,04 0,30 0,19 0,48 - - -

16/3/16 88 0,70 1,61 2,29 2,84 199,1
** 0,02 0,55 0,46 1,29 20,16

**
1,90

NS
1,14

NS

5/4/16 88 1,60 22,20 13,85 8,99 1205,2
** 0,09 0,12 0,09 12,85 256,56

**
4,74

NS
84888,25

**

19/4/16 88 1,05 5,97 5,72 5,51 497,2
** 0,05 0,22 0,13 4,72 104,60

**
6,16

NS
22,27

**

3/5/16 88 0,22 0,70 3,24 11,84 282,0
** 0,12 0,10 0,09 2,24 10,54

**
0,04

NS
7,03

*

17/5/16 88 0,11 0,93 8,18 70,40 711,6
** 0,80 0,02 0,01 7,13 - - 131,68

**

14/9/16 88 0,18 0,54 2,98 12,47 259,0
** 0,13 0,09 0,08 1,98 8,08

**
0,35

NS
6,70

**

4/12/14 88 0,08 0,10 1,22 4,19 106,1
NS 0,04 0,31 0,36 0,22 - - -

18/12/14 88 0,13 0,48 3,83 25,60 333,0
** 0,28 0,04 0,04 2,83 - 0,04

NS
9,97

**

15/12/15 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,7
** 0,33 0,03 0,05 0,65 - - -

5/1/16 88 0,07 0,20 2,97 35,20 258,0
** 0,39 0,03 0,03 1,97 - - -

23/2/16 88 0,06 0,10 1,76 17,60 153,4
** 0,19 0,04 0,07 0,76 - - -

4/12/14 88 0,72 4,60 6,42 8,61 558,6
** 0,09 0,13 0,09 5,42 61,98

**
4,73

NS
83,98

**

18/12/14 88 1,91 18,41 9,64 5,50 838,8
** 0,05 0,22 0,16 8,64 348,45

**
10,26

NS
5135,48

**

6/1/15 88 7,95 93,06 11,70 2,33 1017,8
** 0,02 0,74 0,68 10,61 794,29

**
22,43

NS
6372,50

**

20/1/15 88 0,99 3,14 3,17 3,20 276,1
** 0,03 0,45 0,35 2,17 59,89

**
12,90

*
11,86

*

3/2/15 88 0,76 2,64 3,47 4,26 302,1
** 0,04 0,31 0,34 2,46 27,19

**
4,44

NS
40,35

**

19/2/15 88 1,27 7,51 5,90 4,84 513,4
** 0,04 0,26 0,24 4,89 78,78

**
4,01

NS
141,54

**

17/3/15 88 0,07 0,20 2,97 35,20 258,0
** 0,39 0,03 0,03 1,97 - - -

15/12/15 88 4,05 38,41 9,50 3,08 826,1
** 0,02 0,48 0,34 8,50 1024,31

**
15,99

NS
2938,55

**

5/1/16 88 2,51 12,62 5,03 2,59 437,2
** 0,02 0,62 0,58 4,00 268,19

**
17,33

*
75,69

**

19/1/16 88 0,72 3,72 5,20 6,89 452,4
** 0,07 0,17 0,20 4,20 47,70

**
6,69

NS
148,39

**

2/2/16 88 0,77 3,51 4,54 5,60 395,3
** 0,05 0,22 0,16 3,54 77,44

**
6,91

NS
24,01

**

23/2/16 88 1,43 5,12 3,58 2,79 311,2
** 0,02 0,56 0,58 2,56 70,40

**
3,72

NS
17,06

*

1/3/16 88 0,40 0,82 2,05 3,70 178,7
** 0,03 0,38 0,21 1,05 24,91

**
8,08

*
3,60

NS

9/3/16 88 0,80 6,33 7,95 9,77 691,8
** 0,10 0,11 0,16 6,95 46,51

**
1,73

NS
1487,57

**

16/3/16 88 0,66 1,97 3,00 4,05 260,6
** 0,04 0,33 0,23 2,00 41,94

**
4,90

NS
5,66

NS

5/4/16 88 1,80 9,77 5,44 3,46 473,6
** 0,03 0,40 0,33 4,44 137,08

**
10,43

NS
61,86

**

19/4/16 88 0,77 5,56 7,19 9,04 625,6
** 0,09 0,12 0,14 6,19 53,87

**
5,20

NS
488,84

**

3/5/16 88 0,78 2,36 3,00 3,56 261,3
** 0,03 0,39 0,37 2,00 42,96

**
23,35

**
20,17

**
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Tabela 2. Continuação 

 
n = número de armadilhas amostradas; m = média; s² = variância; I = razão va-
riância/média; Iδ = índice de Morisita; X² Iδ = teste de afastamento de aleatorie-
dade para Iδ; Cx = coeficiente de Green; K = estimativa de K pelo método dos 
momentos; Kmv = estimativa de K pelo método da máxima verossimilhança; λ2 = 
parâmetro estimado da distribuição Neyman tipo A; ** = significativo a 1% de 
probabilidade; * = significativo a 5% de probabilidade; NS = não significativo a 5% 
de probabilidade. 

Ajuste

Espécie Data n m S² I I δ X²I δ C x K Kmv λ2 X² P X² BN X²  NA

4/12/14 88 0,05 0,07 1,47 14,67 128,0
** 0,16 0,10 0,07 0,47 - - -

18/12/14 88 0,19 0,46 2,36 8,41 205,6
** 0,09 0,14 0,14 1,36 9,51

**
0,67

NS
1,75

NS

6/1/15 88 0,30 0,83 2,81 7,31 244,8
** 0,07 0,16 0,10 1,81 18,86

**
3,11

NS
0,94

NS

20/1/15 88 0,19 0,41 2,13 7,12 184,9
** 0,07 0,17 0,14 1,13 9,51

**
0,09

NS
0,55

NS

3/2/16 88 0,06 0,10 1,76 17,6 153,4
** 0,19 0,07 0,04 0,76 - - -

19/2/15 88 0,22 0,75 3,45 12,87 300,6
** 0,14 0,09 0,05 2,45 18,84

**
1,74

NS
2,34

NS

3/3/15 88 0,07 0,13 1,95 17,6 170,0
** 0,19 0,07 0,03 0,95 - - -

17/3/15 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,7
** 0,33 0,05 0,03 0,65 - - -

5/1/16 88 0,33 0,73 2,21 4,77 192,6
** 0,04 0,27 0,16 1,21 25,27

**
7,07

*
3,55

NS

19/1/16 88 0,05 0,09 1,98 29,33 172,0
** 0,33 0,05 0,02 0,98 - - -

2/2/16 88 0,33 0,84 2,56 5,85 222,9
** 0,06 0,21 0,18 1,56 12,00

**
0,42

NS
2,44

NS

23/2/16 88 0,60 1,60 2,65 3,77 230,9
** 0,03 0,36 0,35 1,65 20,73

**
2,41

NS
6,01

NS

1/3/16 88 0,31 0,77 2,50 6,02 217,4
** 0,06 0,20 0,14 1,50 15,16

**
5,79

NS
2,85

NS

9/3/16 88 0,51 1,40 2,74 4,44 238,6
** 0,04 0,29 0,21 1,74 41,41

**
0,81

NS
2,02

NS

16/3/16 88 0,43 0,94 2,17 3,76 188,9
** 0,03 0,37 0,21 1,17 22,50

**
4,67

NS
1,61

NS

5/4/16 88 0,93 5,97 6,41 6,81 557,6
** 0,07 0,17 0,18 5,41 80,87

**
2,92

NS
456,31

**

19/4/16 88 0,39 1,41 3,66 8,00 318,0
** 0,08 0,15 0,09 2,66 28,38

**
5,22

NS
2,37

NS

3/5/16 88 0,36 1,34 3,68 8,52 320,0
** 0,09 0,14 0,13 2,68 10,61

**
4,34

NS
30,25

**

17/5/16 88 0,11 0,77 6,76 56,71 588,4
** 0,64 0,02 0,01 5,76 - - 9,83

**

19/7/16 88 0,15 0,24 1,64 5,64 142,7
** 0,05 0,23 0,18 0,64 - 0,10

NS -

14/9/16 88 0,38 1,18 3,15 6,83 273,7
** 0,07 0,17 0,17 2,15 11,41

**
2,07

NS
13,14

**

27/9/16 88 0,23 0,25 1,09 1,39 94,4
NS 0,00 2,67 2,50 0,09 0,80

NS - -

4/12/14 88 0,17 0,37 2,19 8,38 190,3
** 0,08 0,14 0,09 1,19 20,85

**
4,05

*
1,73

NS

18/12/14 88 0,10 0,18 1,81 9,78 157,2
** 0,10 0,13 0,06 0,81 - - -

6/1/15 88 0,19 0,30 1,53 3,88 133,1
** 0,03 0,36 0,29 0,53 7,26

**
0,31

NS -

3/2/15 88 0,06 0,08 1,36 8,80 118,2
* 0,09 0,16 0,12 0,36 - - -

19/2/15 88 0,17 0,21 1,24 2,51 108,2
NS 0,02 0,70 0,97 0,24 0,06

NS
3,58

NS -

15/12/15 88 0,24 0,53 2,22 6,29 192,7
** 0,06 0,20 0,16 1,22 9,97

**
2,08

NS
0,61

NS

5/1/16 88 0,31 0,56 1,83 3,76 158,7
** 0,03 0,37 0,39 0,83 3,57

NS
3,38

NS
1,85

NS

2/2/16 88 0,03 0,10 3,00 88,00 261,0
** 1,00 0,02 0,01 2,00 - - -

23/2/16 88 0,10 0,58 5,63 51,33 489,7
** 0,58 0,02 0,02 4,63 - - -

17/3/15 88 0,02 0,05 2,00 88,00 174,0
** 1,00 0,02 0,01 1,00 - - -

5/1/16 88 0,15 0,22 1,48 4,51 129,1
** 0,04 0,30 0,19 0,48 - - -

19/1/16 88 0,03 0,06 1,65 29,33 143,7
** 0,33 0,05 0,03 0,65 - - -

1/3/16 88 0,08 0,12 1,51 8,38 131,3
** 0,08 0,16 0,10 0,51 - - -

9/3/16 88 0,17 0,21 1,24 2,51 108,2
NS 0,02 0,70 0,55 0,24 4,12

* - -

16/3/16 88 0,13 0,18 1,44 4,80 125,0
** 0,04 0,29 0,19 0,44 - - -

5/4/16 88 0,08 0,14 1,80 12,57 156,4
** 0,13 0,10 0,10 0,80 - - -
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3.2. Ocorrência de besouros Scarabaeidae 

O mapa perceptual de agrupamento das espécies de Scarabaeidae evi-

denciou que C. ensifer e D. abderus ocorreram em pontos amostrais localizados 

na parte central do campo de cultivo, enquanto Canthon sp.2 ocorreu mais fre-

quentemente próximo as faixas de plantas herbáceas (Figura 4). As demais es-

pécies ocorreram nos pontos amostrais próximos, intermediários e distante das 

bordas com as plantas herbáceas. A composição do hábitat é uma das principais 

causas que influencia na ocorrência desses besouros no agroecossistema (NE-

ALIS, 1977; DOUBE, 1991; OSBERG et al., 1994; DAVIS, 1996; DAVIS, 2000). 

Figura 4. Mapa perceptual de correspondências entre espécies de Scarabaeidae 
e as distâncias padronizadas (Pontos de amostragem) no cultivo de soja e faixas 
de plantas herbáceas. Os quadrados indicam os pontos próximo (entre 5 e 15 
m), médio (20 e 30 m) e distante (35 e 45 m) da faixa de plantas herbáceas. As 
setas indicam que houve maior correspondência das espécies em relação ao 
ponto amostral. 

A ocorrência de determinadas espécies em um hábitat pode estar relaci-

onada ao conteúdo alimentar e a presença de plantas que possam servir de 
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abrigo, como relataram Jankielsohn; Scholtz e Louw (2001).  Desse modo, a di-

versidade de plantas no ambiente pode contribuir para a manutenção de popu-

lações de inimigos naturais. Embora a relação entre as comunidades de plantas 

e os insetos predadores seja dependente de fatores abióticos, que são incontro-

láveis, como destacaram Schaffers et al. (2008), a sua utilização pode ser bené-

fica, uma vez que estas plantas podem fornecer alimento, abrigo e proteção para 

os besouros escarabeídeos, sendo uma garantia para o estabelecimento dos 

predadores no hábitat. 

3.3. Sazonalidade de besouros escarabeídeos 

A análise de regressão pelo método stepwise indicou que as variáveis tem-

peratura mínima e umidade relativa mínima foram mais relevantes para a ocor-

rência de besouros escarabeídeos no agroecossistema. Por outro lado, tempe-

ratura média, umidade relativa média, precipitação pluvial e rajada máxima de 

vento foram as variáveis que menos interferiram na ocorrência desses besouros 

no hábitat (Tabela 3). Hernandez; Vaz-de-Mello (2009) relataram a influência dos 

fatores meteorológicos sobre populações de besouros escarabeídeos em mata 

fechada, concluindo que a temperatura e a pluviosidade foram os fatores que 

mais influenciaram sobre a ocorrência desses insetos 

Os besouros do gênero Canthon sofreram as maiores influências dos fatores 

meteorológicos avaliados. Canthon sp.1 foi afetado principalmente pela tempe-

ratura mínima, umidade relativa mínima e média e pelo vento. Vale ressaltar que 

houve correlação negativa entre a variável vento e a referida espécie, signifi-

cando que o aumento das correntes de vento afetou negativamente a ocorrência 

desses insetos no agroecossistema.  Por outro lado, Canthon sp. 2 além de ser 

influenciado pelas variáveis citadas acima, foi afetado também pela temperatura 
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e umidade relativas máximas e igualmente, a Canthon sp.1 foi afetado negativa-

mente pelo vento. Canthon sp., por sua vez foi influenciado pela temperatura 

média, precipitação pluvial e rajada máxima de vento (Tabela 3). Estes efeitos 

podem estar relacionados à alteração do hábitat, uma vez que estas espécies 

são tipicamente encontradas em áreas com vegetação diversa e adensada. Lau-

rance (2004) destacou que a substituição das paisagens naturais por áreas de 

cultivo causa efeitos adversos em insetos benéficos que são afetados pelo au-

mento da insolação e das correntes de vento. Louzada et al. (2010), por sua vez, 

ressaltaram que a simplificação dos hábitats afeta diretamente na comunidade 

de besouros escarabeídeos reduzindo a sua diversidade e abundância. 

A correlação apresentada pelas variáveis de forma positiva significa que a 

ocorrência dos insetos aumenta em resposta a variável avaliada. Em termos prá-

ticos isto significa que as variáveis como temperatura mínima e umidade relativa 

mínima quando se apresentaram positivamente contribuíram para o aumento da 

população de Canthon sp.1. Enquanto, temperatura mínima e umidade relativa 

máxima contribuíram para o aumento da população de Canthon sp.2. Por outro 

lado, o vento contribuiu para a redução da população das duas espécies citadas 

acima, uma vez que esta variável foi representada por valores negativos (Tabela 

3). A importância de espécies do gênero Canthon no agroecossistema está rela-

cionada ao controle de formigas cortadeiras do gênero Atta (Hymenoptera: For-

micidae) como destacaram Forti et al. (2012). Embora não tenha sido objeto de 

estudo, em observações cotidianas de coleta foi notado alta frequência de formi-

gas em armadilhas onde eram capturados insetos desse gênero. Estes insetos 

são predadores de rainhas que perdem asas após o voo nupcial e buscam locais 

para o estabelecimento de um novo formigueiro (ARAÚJO et al., 2015) 
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A umidade relativa mínima foi a variável que mais influenciou na ocorrência 

de D. abderus, apresentando correlação positiva (Tabela 3). Isto significa que a 

umidade relativa mínima favoreceu as condições de desenvolvimento da espé-

cie. Coprophanaeus encifer, por sua vez, foi afetada principalmente pelas tem-

peraturas mínima e máxima, evidenciando a sensibilidade desses insetos a tem-

peraturas amenas. Estes fatores, no entanto, não exerceram uma resposta efe-

tiva sobre a ocorrência de C. lancifer, tendo em vista que os efeitos sobre a po-

pulação desses insetos foram pontuais. Entretanto, Klein (1989) destacou que 

alterações microclimáticas como mudança na umidade relativa e temperatura 

geram efeitos diretos sobre populações desses insetos. Além disso, o aumento 

da temperatura e da incidência de luz resseca as fontes alimentares e compacta 

o solo mais rapidamente reduzindo os recursos no hábitat (LAURANCE et al., 

2011). 
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Tabela 3. Fatores meteorológicos e ajuste de modelos pelo método stepwise para Scarabaeidae coletados com armadilhas 
tipo alçapão em soja e plantas herbáceas. 

 
 
 

 

 

 

Espécie Dias Intercepto
T. mínima 

(C°)

T. máxima 

(C°)

T. média 

(C°)

U.R. mínima 

(%)

U.R. máxima 

(%)

U.R. média 

(%)

Precipitação pluvial 

(mm)

Vento 

(m/s)

Rajada máxima 

(m/s)

R² 

(modelo)
F

1 -2,893 0,078 - - - - 0,018 - - - 0,177 2,70*

2 -0,565 - - 0,081 - - - - -0,565 - 0,312 5,66*

3 -3,255 - - 0,120 -0,041 - 0,047 - -0,406 - 0,388 3,65*

7 -6,155 - - - - 0,076 - -0,017 - - 0,305 5,49*

10 -2,297 0,080 - - - - 0,019 - - -0,106 0,286 3,21*

15 -0,869 - - - 0,013 - - - -0,558 0,241 0,354 4,38*

30 -1,834 0,074 - - 0,006 - - - - - 0,225 3,62*

1 0,045 - - - - - - - - - - -

2 -0,186 - - - - - 0,003 - 0,053 - 0,196 3,04*

3 0,117 -0,021 - 0,021 - - - - 0,060 - 0,248 2,64*

7 0,045 - - - - - - - - - - -

10 -0,098 - 0,008 - - - - - - - 0,101 2,93*

15 -0,639 - 0,012 - - 0,007 - - - - 0,214 2,18*

30 -0,008 - - - 0,001 - - 0,002 - - 0,252 4,20*

1 -13,041 - - - - - 0,151 -0,400 - 0,934 0,356 4,42*

2 10,588 -1,697 - 1,889 - - - - - - 0,268 4,57*

3 -16,784 - - 0,652 - - - 0,584 - 0,607 0,409 5,54*

7 -18,427 0,489 - - - - - - - 1,052 0,273 4,69*

10 -16,025 - - 0,822 - - - - - - 0,195 6,30*

15 1,975 - - - - - - 0,292 - - 0,278 9,99*

30 3,183 - - - - - - - - - - -
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Tabela 3 (continuação) 

 
* Significativo a 10% de probabilidade pelo teste F; R2 = coeficiente de determinação. 
 

 

 

 

Espécie Dias Intercepto
T. mínima 

(C°)

T. máxima 

(C°)

T. média 

(C°)

U.R. mínima 

(%)

U.R. máxima 

(%)

U.R. média 

(%)

Precipitação pluvial 

(mm)

Vento 

(m/s)

Rajada máxima 

(m/s)

R² 

(modelo)
F

1 -7,058 0,204 - - - - 0,052 - - -0,206 0,434 6,14*

2 -0,721 - 0,149 - - - - - -0,891 - 0,436 9,66*

3 -8,519 - 0,249 - -0,053 0,089 - - -0,715 - 0,439 4,50*

7 -19,510 0,276 - - 0,144 0,199 -0,170 -0,042 - - 0,541 5,90*

10 -1,863 - 0,154 - - - - - - - 0,233 7,91*

15 -15,915 0,643 -0,385 - 0,115 - - -0,053 - - 0,404 3,89*

30 -11,268 0,224 - - - 0,068 - - -0,563 - 0,301 3,44*

1 0,557 -0,034 0,039 - - - - - - - 0,241 3,97*

2 0,418 -0,042 0,043 - - - - - - 0,037 0,665 15,88*

3 -0,510 - - - - - 0,010 - - - 0,221 7,39*

7 -1,446 0,039 - - 0,010 - - - - - 0,248 4,11*

10 0,168 - - - - - - - - - - -

15 -0,259 - 0,024 - - - - - - - 0,121 3,59*

30 0,168 - - - - - - - - - - -

1 0,023 - - - 0,004 - - 0,009 -0,076 - 0,371 4,72*

2 -0,124 - 0,019 - - - - - -0,104 - 0,474 11,24*

3 -1,413 0,052 -0,036 - 0,014 - - - - - 0,393 5,17*

7 -0,074 - - - 0,004 - - - - - 0,170 5,33*

10 -0,256 - - - - - 0,005 - - - 0,205 6,70*

15 -0,071 - - - 0,004 - - - - - 0,194 6,26*

30 -1,097 - - 0,018 - 0,009 - - - - 0,233 3,79*
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4. Conclusões 

A composição do hábitat influenciou na ocorrência de espécies de besou-

ros escarabeídeos. 

A distribuição agregada das espécies predominantes indica que a exis-

tência de áreas com maior concentração de recursos tornou o habitat ideal para 

o desenvolvimento de besouros escarabeídeos. 

O manejo das plantas herbáceas se feito adequadamente oferece bene-

fícios ao agroecossistema, uma vez que fornece recursos para insetos benéficos 

associados ao solo contribuindo para o controle biológico conservativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O controle biológico conservativo apresenta-se como uma alternativa viável 

para o manejo de pragas, uma vez que diversas medidas podem ser adotadas 

para aumentar e conservar os inimigos naturais no agroecossistema. Embora este 

método ainda seja pouco difundido no Brasil, a realização de estudos mais 

aprofundados auxilia não somente no entendimento da dinâmica dos hábitats e a 

sua influência sobre inimigos naturais, como também no aperfeiçoamento de 

técnicas conservacionistas para incrementar os resultados no campo. 

As plantas herbáceas são componentes importantes para o 

agroecossistema, uma vez que são encontradas em abundância no hábitat e 

fornecem recursos necessários para o aumento da biodiversidade no campo. Um 

exemplo disso, foi o crescimento de populações de besouros carabídeos nos 

hábitats onde estas plantas foram cultivadas. O confronto de dados populacionais 

de Carabidae com dados obtidos em área de cultivo de soja evidenciou a hipótese 

de que a redução da diversidade vegetal no hábitat afeta a ocorrência desses 

predadores no campo. 

Os insetos predadores em sua maioria apresentam a vantagem de 

possuírem hábitos generalistas, buscando outras alternativas de alimentos ao se 

depararem com escassez de suas principais fontes de consumo. Desse modo, a 

representação do conjunto de dados obtidos neste trabalho enfatiza à presença 

de áreas com maior concentração de diversidade, que notadamente deve possuir 

maior abundância de recursos alimentares, fontes de abrigo e reprodução para os 

inimigos naturais. Estas características afetaram a uniformidade da distribuição 

dos besouros carabídeos e escarabeídeos no campo. Os resultados deste estudo 

levaram a inferir que o uso de plantas herbáceas distribuídas ao longo das áreas 

de cultivo poderá ser viabilizado em um futuro próximo, uma vez que alguns 

trabalhos têm demonstrado resultados satisfatórios principalmente com o aumento 

de populações de Carabidae próximo a áreas compostas por gramíneas e faixas 

de plantas herbáceas.  

Analisando os resultados obtidos por este estudo, algumas considerações 

deverão ser mencionadas. De acordo com relatos da literatura, populações de 

Staphylinidae dificilmente ocorrem em altos níveis nos agroecossistemas. Além 

disso, algumas espécies desses besouros estão relacionadas diretamente com a 
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predação de dípteros e associados a parasitos de massas fecais. No entanto, a 

segunda hipótese não foi objeto de estudo nesse trabalho, e foi observada apenas 

por meio de análises de rotina durante o período de coleta. Conclui-se, portanto, 

que a diversidade e abundância de Staphylinidae não aumentaram mesmo nas 

faixas de plantas herbáceas e áreas adjacentes que são áreas 

predominantemente com maior diversidade vegetal. Desse modo, a realização de 

estudos mais detalhados deverá certificar quais espécies vegetais poderão se 

sobressair fornecendo abrigo, fonte de alimento e hábitat adequado para a 

ocorrência e preservação destas espécies predadoras no agroecossistema. 

 Nas faixas de plantas herbáceas não foi notado aumento da abundância e 

diversidade de besouros escarabeídeos. Os resultados deste estudo 

evidenciaram, também o padrão de distribuição agregada das espécies de 

Scarabaeidae. Somente a composição do hábitat não foi determinante para a 

redução da ocorrência de besouros escarabeídeos. Não foram verificadas 

diferenças populacionais na área cultivada e nas faixas de plantas herbáceas, 

indicando-se, portanto que estas espécies não ocorreram em detrimento das 

espécies herbáceas. Os fatores meteorológicos exerceram influência na 

sazonalidade de populações de besouros carabídeos sendo importantes para a 

regulação das comunidades desses insetos. Entretanto alguns parâmetros 

meteorológicos não exerceram influência sobre a ocorrência desses insetos no 

hábitat.  

As plantas herbáceas oferecem benefícios para o agroecossistema desde 

que sejam manejadas adequadamente, uma vez que aumentam a presença de 

insetos predadores associados ao solo contribuindo para o controle biológico 

conservativo. Esta é uma tendência que poderá inicialmente ser adotada em 

pequenas áreas e, expandindo-se em seguida para áreas com maiores extensões. 

O manejo adequado das plantas herbáceas passa por uma série de etapas, que 

se inicia desde à semeadura evitando à proliferação em áreas indesejadas até à 

fase reprodutiva da planta, onde deverá ser realizado à capina antes do 

amadurecimento das sementes.  

Uma das razões para o uso do controle biológico conservativo está no ponto 

de aumentar a sustentabilidade na agricultura, oferecendo maior diversidade de 

alimento e reestruturando o hábitat. No Brasil, por ser um país de extensas áreas 

de cultivo e apresentar uma tendência de uso de agrotóxicos poderá, os 
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produtores poderão futuramente se beneficiar dessas técnicas. Para isso, no 

entanto deverá ser proposta uma política de conscientização da importância da 

sustentabilidade para a agricultura, juntamente com a realização de trabalhos 

técnicos-científicos que comprovem a importância das técnicas conservacionistas 

para o agroecossistema e a efetividade no controle de pragas. A abordagem do 

viés da conscientização e da divulgação do conhecimento para os produtores é 

um recurso importante no sentido de que se possa apresentar os resultados 

práticos do controle biológico conservativo que deverá ser inicialmente adotado 

em pequenas áreas e reproduzidos sequencialmente, em áreas mais 

abrangentes. 

 

 


