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RESUMO 

Existem muitos estudos sobre os padrões de riqueza e diversidade de insetos tropicais, 

mas ainda há pouca clareza sobre a influência dos fatores ambientais e estocásticos na 

formação desses padrões. Montanhas são excelentes para estudos de diversidade, pois, 

apresentam variação intrínseca de variáveis ambientais ao longo do espaço e do tempo. 

Este trabalho tem como objetivo geral descrever os padrões de riqueza e diversidade de 

Chrysomelidae em uma montanha no sudeste do Rio de Janeiro e determinar as suas 

causas proximais. Para isso, os objetivos específicos são: (i) Descrever os padrões de 

variação altitudinal e temporal na riqueza e diversidade de espécies de Chrysomelidae, 

(ii) discriminar a influência dos fatores ambientais e estocásticos no padrão de riqueza 

em uma montanha tropical e (iii) verificar como os componentes da diversidade beta 

(diferença de riqueza e substituição de espécies) explicam o padrão encontrado para a 

diversidade beta geral. Ao longo de um ano foram realizadas coletas mensais em 7 

pontos com intervalos de altitude de 200 metros de 1100 até 2300 metros de altitude. 

Foram coletados 6.376 indivíduos pertencentes a 244 espécies de Chrysomelidae, sendo 

a subfamília Galerucinae a mais abundante. A estação úmida apresentou maior 

abundância e riqueza de espécies, possivelmente devido à maior abundância de recursos 

nessa época do ano para esses insetos essencialmente herbívoros. Além disso, nessa 

estação o padrão de riqueza encontrado apresentou um pico de riqueza em altitudes 

intermediárias em relação ao gradiente amostrado, sendo a sua distribuição aleatória e, 

aparentemente, sem muita influência de fatores ambientais. Isso pode estar relacionado 

com a maior disponibilidade de alimento e habitats para o grupo, o que causaria pouca 

restrição na distribuição das espécies ao longo do gradiente. Na estação seca os padrões 

de riqueza apresentaram-se diferentes daqueles gerados por efeitos estocásticos. A 

temperatura exerceu grande efeito na distribuição das espécies ao longo do gradiente, 
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gerando uma queda abrupta da riqueza nas altitudes mais elevadas. Em relação aos 

padrões de diversidade beta, na estação úmida foi observado que a substituição de 

espécies foi mais significativa para a variação na composição de espécies, do que a 

diferença de riqueza. A maior importância desse componente pode estar diretamente 

relacionada com a variação das espécies de plantas hospedeiras ao longo do gradiente 

altitudinal. Entretanto, na estação seca a diferença de riqueza foi mais determinante na 

diversidade beta da montanha do que a substituição de espécies. Nessa estação, devido 

às condições climáticas mais extremas em altitudes mais elevadas, há menor 

disponibilidade de plantas hospedeiras, levando a uma perda de espécies com o aumento 

na altitude. Além disso, os resultados das análises da diversidade beta apresentam uma 

diferença significativa entre os valores gerados entre as altitudes na estação úmida 

comparados com a estação seca, indicando fortemente efeito da sazonalidade na 

composição e riqueza de espécies. Esses resultados reforçam trabalhos anteriores que 

sugeriram a importância do clima na distribuição espacial e temporal de espécies de 

insetos, e demonstram como os processos que determinam os padrões de diversidade 

das espécies podem variar no espaço e no tempo.  

 

Palavras-chave: Riqueza, Diversidade Beta, Gradiente Altitudinal, Coleoptera, 

Chrysomelidae.  
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ABSTRACT 

There are many studies on the patterns of richness and diversity of tropical insects, but 

there is still unclarity about the influence of environmental and stochastic factors in the 

formation of these patterns. Mountains presents intrinsic variation of environmental 

variables over space and time and, beucause of that, are excellent for studies with 

diversity. Therefore, this work has the general objective to describe the richness and 

diversity patterns of Chrysomelidae in a mountain in southeastern Rio de Janeiro and 

determine their proximate causes. For this, the specific objectives are: (i) describe the 

altitudinal and temporal patterns of variation in richness and diversity of species of 

Chrysomelidae, (ii) discriminate the influence of environmental and stochastic factors in 

the richness patterns in a tropical mountain and (iii ) check how the components of beta 

diversity (species richness diferences.and species replacement) explain the pattern found 

for the general beta diversity. During a year collections were made monthly in 7 points 

with altitude ranges from 200 meters from 1100 to 2300 meters. We collected 6.376 

individuals belonging to 244 species of Chrysomelidae and the subfamily Galerucinae 

was most abundant. The wet season presented more abundance and richness of species, 

possibly due to greater abundance of resources at this time of year for these essentially 

herbivorous insects. In addition, in this season the richness pattern presents a peak at 

intermediate altitudes of collection, probably because of a random distribution and 

apparently without much influence of environmental factors. This may be related to the 

increased availability of habitats and food for the group at that station, which would 

cause a few restrictions on the species distribution along the gradient. In the dry season 

the richness patterns presented themselves different from those generated by stochastic 

effects. The temperature has great effect on the distribution of species along the 

gradient, causing a sudden drop in the richness in higher elevations. Regarding beta 
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diversity patterns in the wet season it was observed that the species replacement was 

more significant for the variation in species composition than the species richness 

diferences. The greatest importance of this component may be directly related to the 

change of host plant species along the altitudinal gradient. However, in the dry season 

the species richness diferences was more decisive in the mountain beta diversity than 

species replacement. In this season, due to extreme weather conditions at high altitudes, 

there are less host plants, leading to a loss of species with increasing altitude. In 

addition, the results of beta diversity analyzes show a significant difference between the 

values generated between the elevations in the wet season compared to the dry season, 

indicating strongly effect of seasonality in the composition and species richness. These 

results support previous studies that suggested the importance of climate in spatial and 

temporal distribution of insects species, and demonstrates how the processes that 

determine the patterns of diversity of species can vary in space and time. 

 

Keywords: Richness, Beta Diversity, Altitudinal Gradient, Coleoptera, Chrysomelidae. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

Estudos em gradientes altitudinais são uma ferramenta extremamente importante 

para determinar os fatores responsáveis pela variação espacial na diversidade 

(Lomolino, 2001). O fato de ocorrerem em menor escala espacial do que amostragens 

em latitude, e de existir uma grande quantidade de montanhas no mundo, tornam esses 

estudos mais viáveis e com possibilidade de um maior número de réplicas 

independentes, o que permite testar a generalidade dos padrões e de suas causas.  

Anteriormente acreditava-se que existia um padrão prevalente de variação na 

riqueza de espécies, sendo esse o de decréscimo da riqueza com o aumento da altitude, 

refletindo o gradiente latitudinal da riqueza de espécies (Sanders & Rahbek, 2012). 

Rahbek (1995) foi o primeiro a revisar a literatura para testar se os dados suportavam 

esta hipótese, concluindo que na maior parte dos estudos a diversidade de espécies 

atingia seu pico em altitudes intermediárias. Atualmente, sabe-se que a riqueza de 

espécies ao longo de um gradiente altitudinal geralmente pode se apresentar de duas 

formas: decréscimo da riqueza com o aumento da altitude, pico de riqueza em elevações 

intermediárias. (Rahbek, 1995 e 2005). 

Padrões em gradientes geográficos na variação da riqueza de espécies sempre foram 

de grande interesse para biogeógrafos (Von Humboldt, 1807; Walace, 1878), ecólogos 

(Waeming, 1909) e evolucionistas (Dobzahnsky, 1950). Diversos fatores, que, de uma 

maneira geral, podem ser agrupados em ecológicos (clima e interações), históricos 

(dispersão e extinção) e restrições geométricas (efeitos estocásticos) vêm sendo 

discutidos com 
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possíveis responsáveis pelos padrões de riqueza em gradientes altitudinais (Mccoy, 

1990; Rahbek 1995 e 2005), sendo que as restrições geométricas vem ganhando maior 

importância dentro desse contexto (Colwell & Hurtt, 1994; Willing & Lyons, 1998; 

Colwell & Lees, 2000; Colwell et al., 2004).  

 A influência da restrição geométrica (ou espacial) em gradientes altitudinais na 

riqueza de espécies é avaliada por um modelo nulo quantitativo conhecido como “efeito 

do domínio médio” ou “MDE” (do inglês Mid Domain Effect). O MDE prevê que as 

fronteiras de uma área, como oceanos e topos de montanha, limitam o alcance de 

algumas espécies e a simples sobreposição da distribuição de muitas delas cria um pico 

de riqueza nas elevações intermediárias (Colwell & Hurtt, 1994; Colwell & Lees, 2000, 

McCain, 2003). Em 2004, Colwell et al. definiram de uma forma mais acurada que o 

padrão encontrado no modelo do MDE era causado por processos estocásticos operando 

juntamente com as fronteiras das restrições geométricas. No mesmo trabalho, os autores 

afirmam que padrões de riqueza são raramente causados por um único fator, fazendo-se 

necessário incorporar os outros possíveis fatores para se entender a contribuição relativa 

do MDE e das outras causas nos dados empíricos do padrão de riqueza.  

Sabendo-se que a composição e distribuição das espécies mudam ao longo da 

montanha, uma medida que quantifica essa mudança é a diversidade beta. Whittaker 

introduziu o termo diversidade beta em 1960, definindo-a como “a extensão da 

mudança na composição da comunidade ao longo de um gradiente”. Assim, esta pode 

ser vista como uma medida que compara o inventário de comunidades entre duas 

escalas diferentes: diversidade Alfa (local) e Gama (regional) (Whittaker, 1960). Desde 

então, o termo tem sido utilizado para se referir a uma variedade de fenômenos, apesar 

de todos englobarem algum tipo de heterogeneidade na composição ou diferenciação 

entre os locais (ver Anderson et al., 2011).  
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Um número considerável de abordagens metodológicas vem sendo usado nos 

estudos dos padrões de diversidade beta (Magurran, 2004; Legendre et al., 2005). Os 

mais populares dividem a diversidade beta em diferentes componentes que representam 

processos ecológicos distintos: diferença de riqueza (perda ou ganho de espécies de um 

sítio para outro), “turnover” de espécies (substituição de espécies em um local por 

diferentes espécies em outros) e aninhamento (diferença de riqueza ocorrendo de forma 

ordenada). Diversos índices foram propostos para quantificar esses componentes 

(Baselga, 2010 e 2012; Podani & Schmera, 2011), entretanto, alguns problemas foram 

gerados por conta da interpretação ecológica ambígua dos mesmos (para mais detalhes 

ver Carvalho et al., 2012). Recentemente medidas da diferença de riqueza, substituição 

de espécies (Carvalho et al., 2012) e do aninhamento (Almeida-Neto et al., 2008 e 

2012) foram claramente definidas, gerando a possibilidade de se quantificar 

simultaneamente esses componentes.  

Os padrões de diversidade e riqueza de espécies podem sofrer alterações quando os 

dados são analisados não só espacialmente, mas também temporalmente (e.g. Linzmeier 

& Ribeiro-Costa 2008 e 2013). A variação temporal da ocorrência de espécies é uma 

das características mais importantes no estudo da estruturação das comunidades 

(Schoener, 1974). O padrão produzido pela variabilidade temporal é um produto de 

diversos fatores, incluindo, principalmente, os bióticos e abióticos. Entre esses fatores 

que influenciam a variação temporal, temperatura, umidade e oferta de alimentos, têm 

provado ser boas estimativas, uma vez que estas são medidas correlacionadas com o 

desenvolvimento de organismos (Tauber et al., 1986). 

O conhecimento sobre padrões de riqueza e diversidade de artrópodes tropicais 

ainda é muito pobre. Grande parte dos estudos nessa área são voltados para plantas em 

regiões temperadas (Marini et al., 2013). Poucos trabalhos, por sua vez, utilizam insetos 
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em montanhas tropicais por conta da dificuldade metodológica encontrada por parte dos 

pesquisadores na triagem e identificação do material (Novotny & Basset, 2000; Longino 

et al., 2002). A família Chrysomelidae, uma das maiores famílias dentro da ordem 

Coleoptera com mais de 35.000 espécies descritas (Jolivet et al., 2009), já vem sendo 

utilizada em trabalhos em gradientes altitudinais em diferentes regiões do mundo (e.g. 

Carneiro et al., 1995; Flinte et al., 2009; Furth, 2009; Flinte et al., 2011;  Sánchez-

Reyes et al., 2014; Bouzan et al., 2015; Flinte et al., 2015). Esses trabalhos, até agora, 

mostram que a diversidade, abundância e padrões de riqueza desses besouros variam 

com a altitude, mas ainda não se sabe ao certo qual é o padrão predominante para a 

família. Nesses estudos, as variáveis climáticas são apontadas como possíveis 

causadoras da variação na distribuição de insetos em cada estação e ao longo de uma 

montanha, não dando tanta importância aos fatores estocásticos.  

Diversas características tornam os crisomelídeos um grupo interessante para se 

estudar os padrões em gradientes altitudinais. Além de serem facilmente coletados por 

diversos métodos (Wagner, 2000) e ocorrerem em grande abundância e riqueza de 

espécies em diversas altitudes (e.g. Flinte et al., 2009; Sánchez-Reyes et al., 2014; 

Bouzan et al., 2015) o fato de a maioria das espécies ser fitófaga (Jolivet & 

Hawkeswood, 1995) os torna um componente importante das cadeias alimentares e um 

dos principais componentes das guildas de herbívoros tropicais (Farrell & Erwin, 1988; 

Basset & Samuelson, 1996). Essas características fazem da família Chrysomelidae um 

grupo bastante adequada a estudos sobre padrões altitudinais de riqueza e diversidade de 

espécies. 

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo geral descrever os padrões de 

riqueza e diversidade de Chrysomelidae em uma montanha no estado do Rio de Janeiro, 
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região sudeste do Brasil e determinar suas causas proximais. Como objetivos 

específicos este trabalho pretende: 

 Descrever os padrões de variação altitudinal e temporal na riqueza e diversidade 

de espécies de Chrysomelidae; 

 Discriminar a influência dos fatores ambientais e estocásticos no padrão de 

riqueza em uma montanha tropical; 

 Verificar como os componentes da diversidade beta (diferença de riqueza e 

substituição de espécies) explicam o padrão encontrado para a diversidade beta 

geral no espaço e no tempo.  

 

2. METODOLOGIA: 

 

2.1. Área de estudo: 

O Parque Nacional do Itatiaia (PNI), criado em 1937, foi o primeiro Parque 

Nacional brasileiro. O PNI se localiza na Serra da Mantiqueira entre os estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (22°15' e 22°30'S; 44°30' e 44°45'W) e possui 

uma área de aproximadamente 30.000 ha (IBAMA, 1997). Além disso, apresenta uma 

das maiores amplitudes altitudinais do Brasil, desde 500 m até 2787 m de altitude, no 

Pico das Agulhas Negras, ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro (Silva et al., 

2009). 

O Maciço do Itatiaia apresenta zonas climáticas e bandas de vegetação bem 

definidas (Segadas-Viana & Dau, 1965) e pode ser classificado em quatro tipos de 

vegetação com base na altitude: florestas sub-montana (400-499 m), montana (500- 

1499 m), alto montana (1500-2000 m) e campos de altitude (acima de 2000 m). A 

vegetação como um todo do PNI é classificada como floresta ombrófila densa montana 
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(Ururahy et al., 1983). Os campos de altitude são um conjunto dominado por 

comunidades gramíneas e arbustivas que variam com a topografia, microclima e solo, 

resultando em várias fisionomias (Vasconcelos, 2011). 

O período de chuva ocorre entre outubro e abril e o período mais seco ocorre 

entre maio e setembro. A precipitação anual chega em torno de 2600 mm na parte alta 

do parque e 1800 mm na parte baixa (Tomzhinski et al., 2012). 

O Parque é considerado uma Reserva da Biosfera de Mata atlântica devido a sua 

localização e à grande variação na altitude (CIB, 2000). Além disso, a presença de 

campos de altitude aumenta o isolamento das espécies e propicia um alto grau de 

endemismo dentro do Parque (Martinelli, 1996), o que estimula estudos sobre variação 

geográfica de biodiversidade e possíveis impactos de mudanças climáticas.  

 

2.2. Amostragem: 

As amostragens foram feitas em sete altitudes diferentes, com um intervalo de 

200 m de altitude entre elas, durante 12 meses seguidos, entre março de 2014 e 

fevereiro de 2015.  As amostras referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto e 

setembro de 2014 foram usadas para caracterizar a estação seca e a estação úmida foi 

caracterizada pelas amostras de março, novembro e dezembro de 2014 e janeiro e 

fevereiro de 2015. O primeiro ponto está localizado próximo à estrada principal dentro 

da parte baixa do Parque a 1100 m de altitude (22º26’03,5”S-044º37’37,5”W). Os 

outros seis pontos foram marcados ao longo da trilha Rui Braga, nas altitudes de 1300 

m (22º25’44,1S-044º37’43,7”W), 1500 m (22º25’44,0”S-044º37’43,5”W), 1700 m 

(22º25’03,1”S-044º38’33,9”W), 1900 m (22º24’12,2”S-044º38’29,8”W), 2100 m 

(22º24’12,1”S-044º38’29,8”W) e 2300 m (22º23’15”S-44º40’30”W”).  
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2.2.1. Coleta dos insetos:  

Para a coleta do material foram usadas armadilhas de interceptação de voo do 

tipo Malaise (Figura 1). Uma armadilha foi montada em cada ponto selecionado e a 

cada mês eram realizadas as trocas dos frascos coletores contendo álcool 98%. Em 

laboratório o material foi separado quanto às ordens de insetos e, posteriormente, 

conservado em álcool 98º. Os coleópteros foram identificados no nível de família e a 

família Chrysomelidae separada em subfamílias. Ao final, cada subfamília foi separada 

morfoespécies (Derraik et al., 2002). O material foi depositado na coleção do 

Laboratório de Ecologia de Insetos, UFRJ.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Armadilha do tipo Malaise instalada em um dos pontos de coleta ao longo do 

gradiente altitudinal no Parque Nacional do Itatiaia.  

 

2.2.2. Temperatura: 

Medidas de temperatura foram realizadas nos sítios de coleta em todos os dias 

dos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Ao lado de cada armadilha foi instalado um 

datalogger HOBOware que media a temperatura do ambiente a cada uma hora. A partir 

dos dados obtidos foi calculada a temperatura média, a máxima média e a mínima 

média em cada altitude referente à estação úmida. 
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As medidas de temperatura da estação seca foram obtidas a partir das 

temperaturas do mês de agosto, obtidas da estação meteorológica do “Posto Marcão” 

(localizado a 14 km da Garganta do Registro na estrada Rio-Caxambú) a 2400 m de 

altitude. Foram feitas estimativas das temperaturas das altitudes dos sítios de 

amostragem usando-se o fator de redução de 0,6ºC a cada 100 m de altitude (Holdridge, 

1967; Sarmiento, 1986). Para avaliar a validade da estimativa de temperatura a partir 

deste método, comparamos as temperaturas realizadas com medidores ao longo da 

mesma trilha em agosto de 2012 obtidas por Araújo (2014). O padrão das duas curvas 

foi similar. O mesmo foi feito com os dados obtidos em janeiro de 2015, a partir dos 

dataloggers, e janeiro de 2012, por Araújo (2014), e os dois também apresentaram um 

padrão similar. Dessa forma, optamos por utilizar os dados de Araújo (2014), para 

representar o mês de agosto de 2014 por apresentar, além dos valores de temperatura 

média do mês, os valores de máxima média e mínima média (calculadas a partir das 

médias das temperaturas de cada dia).  

 

2.2.3. Cobertura do dossel: 

Dados de cobertura vegetal foram obtidos através de imagens fotográficas do 

dossel. Para as fotografias foi usada uma câmera Panasonic FZ18 com lente Vivitar HD 

0.21X Fisheye - SERIES 1 - 180°. A câmera foi posicionada a 1 m do solo, 

perpendicular ao mesmo, e três fotografias foram tiradas em torno de cada ponto de 

armadilhagem. As imagens foram analisadas com o auxílio do programa GLA (Gap 

Light Analyzer, versão 2.0; Frazer et al., 1999) onde foram obtidos os valores de 

abertura da copa, pelo cálculo da porcentagem de área branca (sem cobertura) em 

relação à parte escura da imagem (com cobertura). Os dados foram analisados com os 
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valores de porcentagem de cobertura. Foi feita a média dos três valores obtidos em cada 

altitude para obtenção de um valor de cobertura da copa para cada altitude estudada. 

 

2.3. Análise dos dados: 

Para descrever o padrão geral de riqueza e abundância de Chrysomelidae e de 

cada subfamília foram consideradas todas as amostras de todas as armadilhas nos 12 

meses de coleta. O padrão de riqueza e abundância para as estações úmida e seca 

considerou apenas os dados referentes aos meses de novembro, dezembro, janeiro, 

fevereiro e março (úmida) e os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro (seca).  

O padrão de riqueza de Chrysomelidae no gradiente altitudinal foi avaliado pelo 

total acumulado de todas as espécies amostradas em cada altitude ao longo dos 12 

meses e nas estações úmida e seca. Os dados de riqueza obtidos foram comparados com 

a riqueza de espécies esperada pelo efeito do domínio médio. Dessa forma, um intervalo 

de confiança de 95% foi gerado a partir de 1000 simulações de Monte Carlo, que 

aleatorizaram a distribuição das espécies ao longo do gradiente altitudinal, usando o 

software Mid-Domain Null (McCain, 2004 e 2005). O ajuste para as previsões do 

modelo nulo foi demonstrado a partir de uma regressão entre a média dos valores 

gerados pelas simulações e os valores empíricos. 

Uma regressão múltipla foi feita, utilizando o programa SAM 4.0 (Rangel et  al., 

2010), para avaliar quais fatores poderiam determinar a variação de riqueza de espécies 

de Chrysomelidae no gradiente altitudinal. Os fatores ambientais avaliados foram 

temperatura e cobertura do dossel. Além disso, o valor de riqueza esperada gerada pelo 

modelo nulo do efeito do domínio médio também foi incluído na análise. Para definir os 

valores de temperatura (temperatura média, temperatura média das máximas e 

temperatura média das mínimas) utilizados na regressão, foi feita uma seleção de 
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modelos também no programa SAM 4.0 (Rangel et al., 2010), utilizando o  critério de 

seleção de akaike ( Akaike, 1973).  

Para quantificar a variação na composição de espécies entre altitudes foi 

realizada uma análise de diversidade beta para a família Chrysomelidae a partir do 

método proposto por Carvalho et al., (2012) para decompor a beta diversidade em dois 

processos: substituição (turnover) de espécies e diferença de riqueza, sendo esses 

valores calculados a partir do índice de dissimilaridade de Jaccard. Quando comparamos 

locais, podemos decompor o número total de espécies em três valores: o número de 

espécies comuns a ambos os locais (a) e o número de espécies únicas para cada local, 

(b) e (c). A partir disso, podemos calcular a diversidade beta total (b + c) e avaliar os 

papéis relativos da substituição de espécies ou “turnover” (2 min (b, c)) e da diferença 

de riqueza de espécies (|bc|) na formação de padrões de diversidade beta. Ao definir 

esses valores em relação ao total de espécies no sistema (a + b + c), que poderíamos 

chamar de diversidade gama, obtém-se a seguinte equação: 

(b + c) / (a + b + c) = 2 min (b, c) / (a + b + c) + |b - c| / (a + b + c) 

Essa fórmula algébrica pode ser resumida em: 

βtotal = βturn + βrich 

Onde, βtotal representa a variação total de espécies da comunidade, βturn a 

variação que ocorre devido à substituição (“turnover”) de espécies e βrich representa a 

variação por conta da diferença de riqueza de espécies em cada local (Carvalho et al., 

2013).  

Para a diversidade beta foram feitas análises dos valores médios de 

dissimilaridade entre todos os pontos amostrados ao longo do ano e das estações seca e 
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úmida. Além disso, também foi realizada uma análise sequencial onde cada ponto 

amostrado era comparado com o seguinte. Dessa forma, apenas pontos próximos em 

200 m de altitude foram comparados. Com esses valores, foi possível calcular a 

variação da diversidade beta em relação à altitude para o período de um ano e também 

nas duas estações climáticas estabelecidas.  

Por último, foram realizados uma correlação de Spearman, para ver a relação 

entre altitude e valores de diversidade beta, e um teste t pareado para contrastar os 

valores de diversidade beta gerados nas mesmas faixas de altitude nas duas estações 

climáticas diferentes. Todas as análises referentes aos valores de diversidade beta foram 

feitas no Programa R (R Development Core Team, 2015/2016). 

 

3. RESULTADOS: 

3.1. Fatores abióticos, abundância, riqueza e distribuição temporal de 

Chrysomelidae 

A partir dos dados de temperatura obtidos pelos dataloggers (metodologia – seção 2.2.2) 

algumas características sobre as estações climáticas em relação à altitude foram 

definidas. A estação úmida apresentou valores de temperatura média mais amenos ao 

longo do gradiente altitudinal (Figura 2A) Em 1100 m a temperatura média foi de 19°C, 

caindo, gradativamente, até chegar a 15°C em 1900 m. Em 2100 m a temperatura média 

subiu para 16,7°C, mas no ponto mais alto (2300 m) houve novamente uma queda, 

levando a temperatura média para 15,8°C. Na estação seca a variação na temperatura 

média ao longo do gradiente altitudinal foi maior, mas com valores inferiores aos da 

estação úmida.  Em 1100 m a temperatura média foi de 14,5°C e em 1700 m esse valor 

sofreu uma queda chegando a 8°C. Em 2100 m a temperatura subiu para 11°C, mas em 
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2300 m caiu novamente chegando a uma temperatura média de 7,6°C (Figura 2B). 

Além disso, a média das temperaturas mínimas da estação úmida foi de 17 °C em 1100 

m e foi reduzindo até chegar a, aproximadamente, 9°C em 2300 m (Figura 2A). Já na 

estação seca os valores das médias das temperaturas mínimas foram mais extremos, 

com 10,5°C em 1100 m, reduzindo até 1,4°C em 1900 m e, novamente, aumentando 

para 5,2°C em 2100 m, mas, no ponto mais alto da amostragem (2300 m) apresentou 

um valor negativo de, aproximadamente, -3°C (Figura 2.B). Apesar da média das 

temperaturas máximas ser mais alta na estação úmida as duas estações apresentaram 

uma variação alta deste valor ao longo do gradiente altitudinal (Figura 2). Na estação 

úmida a média das temperaturas máximas variou de 21°C em 1100 m a 19°C em 1900 

m e chegou a seus maiores valores nas altitudes de 2100 m e 2300 m com 28°C e 30°C, 

respectivamente. Já na estação seca, esse valor caiu de 20,7°C em 1100 m para 13°C em 

1700. A partir desse ponto a média das temperaturas máximas só aumentou chegando a 

26,7°C em 2300 m. 
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Figura 2: Valores de temperatura ao longo de um gradiente altitudinal no Parque Nacional do 

Itatiaia. Linha cheia – Temperatura média; Linha tracejada – Temperatura média das máximas; 

Linha pontilhada – Temperatura média das mínimas; Linha vermelha – Amplitude de 

temperatura (A = Janeiro de 2015 e B = Agosto de 2012).  

 

Durante os 12 meses de amostragens nos sete pontos armadilhados, foram 

coletados 6.376 indivíduos pertencentes a 244 espécies de Chrysomelidae. A 

distribuição da abundância de espécies se caracterizou por uma alta porcentagem de 

“singletons” (espécies representadas por um único indivíduo) e poucas espécies 

dominantes. Do total, 92 espécies (38%) foram “singletons” enquanto, uma única 

espécie apresentou 1.714 indivíduos dos 6.376 coletados (Figura 3).  
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Figura 3: Número de espécies de Chrysomelidae em relação às abundâncias de indivíduos 

amostrados nos 12 meses no Parque Nacional do Itatiaia.  

As subfamílias presentes, em ordem de riqueza e abundância foram: 

Galerucinae, Eumolpinae, Cassidinae, Cryptocephalinae, Criocerinae e Chrysomelinae. 

Galerucinae representou 84,7% dos indivíduos e 62,7% das espécies coletadas e 

Eumolpinae, 13,6% e 20,1% dos indivíduos e espécies, respectivamente. Essas duas 

subfamílias juntas representaram 98% de todos os indivíduos e 83% das espécies 

amostradas da família Chrysomelidae (Tabela 1).  

Tabela 1: Abundância e riqueza de espécies das sete subfamílias de Chrysomelidae e valores 

totais para a família.  

Subfamílias  Abundância  
Abundância 

Relativa (%) 
Riqueza  

Riqueza 

Relativa (%) 

Galerucinae 5401 84,7 153 62,7 

Eumolpinae 866 13,6 49 20,1 

Cassidinae 79 1,24 26 10,7 

Cryptocephalinae 15 0,24 9 3,69 

Criocerinae 12 0,19 5 2,05 

Chrysomelinae 3 0,05 2 0,82 

Total  6376 100 244 100 
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Na estação úmida foram coletadas espécies de todas as subfamílias registradas 

ao longo do ano, sendo Galerucinae a mais abundante, com 2876 indivíduos. Na estação 

seca apenas três subfamílias foram coletadas, Galerucinae, Eumolpinae e Cassidinae, 

apresentando, respectivamente, 1349, 16 e 1 indivíduos. Na estação úmida a riqueza de 

espécies de Chrysomelidae foi muito mais alta, apresentando 215 espécies contra 65 

espécies da estação seca. Dentre essas espécies algumas foram exclusivas de cada 

estação. A estação úmida apresentou 165 espécies registradas, apenas, nesse período, 

enquanto na estação seca somente 15 espécies foram exclusivas (Tabela 2). Isso 

significa que, de todas as espécies coletadas na estação úmida, 77% foram exclusivas 

desta estação, enquanto, na estação seca, apenas 23% das espécies coletadas nessa 

estação foram exclusivas. 

Tabela 2: Abundância e riqueza de espécies das sete subfamílias de Chrysomelidae e riqueza de 

espécies exclusivas para a família na estação seca e úmida.  

Subfamílias  
Abundância  Riqueza Espécies exclusivas  

Est. úmida Est. seca Est.úmida Est. seca Est. úmida Est. seca 

Galerucinae 2876 1349 133 57 89 13 

Eumolpinae 748 16 44 7 39 2 

Cassidinae 68 1 24 1 23 0 

Cryptocephalinae 13 0 8 0 8 0 

Criocerinae 8 0 5 0 5 0 

Chrysomelinae 1 0 1 0 1 0 

Total  3714 1366 215 65 165 15 

 

3.2. Riqueza de espécies de Chrysomelidae no gradiente altitudinal 

A riqueza total de espécies da família Chrysomelidae foi aumentando de 63 

espécies em 1100 m até chegar a 100 espécies em 1700 m de altitude, ponto 

intermediário da amostragem ao longo da montanha. A partir de 1700 m a riqueza 

diminuiu abruptamente chegando a 30 espécies em 2300 m (Figura 4.A).   
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O intervalo previsto com 95% de confiança gerada a partir de 1000 simulações 

para o modelo do efeito do domínio médio mostrou que os dados empíricos gerais não 

se encaixam perfeitamente às predições do modelo nulo (r² = 0,7936). Entretanto, os 

dados apresentam uma curva com formato muito semelhante. Apenas os valores de 

riqueza correspondentes às altitudes de 1100 m e 1300 m ocorreram dentro do intervalo 

de confiança de 95%. Os outros valores seguiram o formato do modelo, mas 

permaneceram fora do intervalo de confiança (Figura 4A).  

Para a estação úmida os resultados foram semelhantes. A riqueza aumentou de 

52 espécies em 1100 m para 86 espécies em 1900 m, seguido por uma queda nos pontos 

seguintes, chegando a 28 espécies em 2300 m. As altitudes de 1300 m e 1500 m tiveram 

o mesmo número de espécies (75) (Figura 4.B). 

Em relação ao intervalo de confiança de 95% previsto pelo modelo do efeito do 

domínio médio, os valores empíricos também não se encaixaram perfeitamente nas 

predições do modelo nulo, gerado por 1000 simulações (r² = 0,8372). Alguns desvios 

ocorreram, apesar de menores, em relação à análise anterior que considerou as amostras 

de todos os meses. Os valores de riqueza de espécies nas altitudes de 1500 m, 1700 m, 

2100 m e 2300 m ficaram fora do intervalo de confiança.  

Na estação seca a riqueza subiu de 13 espécies em 1100 m para 23 espécies em 

1700 m. Após este ponto a riqueza caiu chegando a cinco espécies no ponto mais alto de 

amostragem (2300 m) (Figura 4.C). A curva dos dados empíricos não seguiu o padrão 

do intervalo de confiança de 95% previsto pelo modelo nulo do efeito do domínio 

médio, também com 1000 simulações, mesmo apresentando quatro pontos amostrados 

dentro do intervalo de confiança (r² = 0,333). Os desvios ocorreram nos valores de 

riqueza das altitudes 1900 m, 2100 m e 2300 m.  
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A análise de seleção de modelo para averiguar qual seria a melhor medida de 

temperatura (temperatura média, temperatura média das máximas e temperatura média 

das mínimas) a ser usada na regressão múltipla dos fatores determinantes da variação na 

riqueza de Chrysomelidae indicou que o valor médio das temperatura máximas foi o 

mais representativo (AICc = 0,878; Delta AICc= 0), segundo o critério de seleção de 

akaike (Akaike, 1973).  

Para a estação úmida o único parâmetro que apresentou valores significativos na 

análise de regressão múltipla foi o MDE. Este foi responsável por, aproximadamente 

80% da variação na riqueza da família (Tabela 3). 

Tabela 3: Coeficientes, significância e regressão parcial dos diferentes parâmetros avaliados na 

estação úmida. (R² ajustado: 0,956; F: 21,725; p: <0.001; AICc: 109,329) Valores significativos 

(p<0,05) em negrito. 

Parâmetros 
Coeficiente 

Std. 
t p  

Regressão 

Parcial 

Cobertura do dossel      0,132 0,402 0,600 0,002 

MDE      0,715 4,714 0,003 0,326 

Temp. média máxima  -0,279 -0,777 0,334 0.009 
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Figura 4: Curva de riqueza de espécies (linha com os pontos) e curvas previstas por um 

intervalo de confiança de 95% amostradas sem substituição pelo programa Mid-Domain Null 

(1000 simulações cada) em um gradiente altitudinal (A= Dados de todos os meses de coleta; B= 

Dados da estação úmida; C= Dados da estação seca.). 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

R
iq

u
ez

a
 d

e 
es

p
éc

ie
s 

Altitude (m) 

A 

B 

0

20

40

60

80

100

120

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

R
iq

u
ez

a
 d

e 
es

p
éc

ie
s 

Altitude (m) 

0

5

10

15

20

25

30

35

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

R
iq

u
ez

a
 d

e 
es

p
éc

ie
s 

Altitude (m) 

C 

 



  

19 
 

Na estação seca, nenhum fator apresentou valores significativos (Tabela 4), 

entretanto, as valores médios de temperatura de máximas apresentou um valor de p 

marginalmente significativo (p = 0,091). Com isso, a temperatura seria responsável por 

77% na determinação da variação na riqueza da família, enquanto o MDE seria 

responsável por 33% e a cobertura do dossel por 57%.  

Tabela 4: Coeficientes e significâncias das diferentes variáveis avaliadas na estação seca. (R² 

ajustado: 0,816; F 4,431; p: <0,001; AICc: 104,7). 

Parâmetros 
Coeficiente 

Std. 
t p Regressão 

Parcial 

Cobertura do dossel  -0,356 -0,523 0,500 0,017 

MDE       -0,542 -0,869 0,286 0.046 

Temp.média máxima  -1,593 -1,567 0,091 0.151 

 

3.3. Diversidade beta de Chrysomelidae  

 Os valores médios de dissimilaridade anual para a família Chrysomelidae, 

calculados a partir de uma análise de diversidade Beta entre todos os pontos 

amostrados, foram de 0,733 para a variação total na comunidade (matriz βtotal), 0,484 

para a substituição de espécies (matriz βturn) e 0,249 para a diferença de riqueza entre 

os pontos (matriz βrich). 

Além de uma análise entre todas as altitudes, a diversidade beta anual também 

foi calculada de forma sequencial. Assim, calculou-se a variação da diversidade beta 

entre pares de altitudes adjacentes com distância de 200 m considerando todas as 

amostras do período de um ano (Figura 5A). Cada ponto no gráfico representa o valor 

calculado da dissimilaridade de cada par adjacente de altitudes comparadas. Os três 

componentes gerados pela diversidade beta não apresentaram correlação significativa 

com a altitude (p de βtotal = 0,356, p de βturn = 0,713, p de βrich = 0,497). Porém, 
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pode-se perceber uma correlação positiva da altitude com os valores de βtotal (rho= 

0,428) e βrich (rho= 0,371) e uma correlação negativa com os valores de βturn (rho= -

0,2).  

  Os menores valores de dissimilaridade para βtotal foram aqueles quando pontos 

intermediários da montanha foram comparados. Entretanto, ao se comparar os pontos 

1900 m com 2100 m a dissimilaridade total aumentou consideravelmente. Esses pontos 

apresentam uma fitofisionomia contrastante, a armadilha colocada em 1900 m fica ainda 

dentro da floresta, enquanto a altitude de 2100 m já é caracterizada por campos de 

altitude. A substituição de espécies foi o fator que mais influenciou a comunidade de 

Chrysomelidae ao longo do gradiente. A diferença de riqueza de espécies teve maior 

influência apenas quando os dois pontos mais altos amostrados foram comparados.  
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Figura 5: Variação da diversidade beta de pares sequenciais no Parque Nacional do Itatiaia. 

βtotal - linha cheia; βturn – linha tracejada e βrich – linha pontilhada. (A= Dados de todos os 

meses de coleta; B= Dados da estação úmida; C= Dados da estação seca.) 
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A diversidade beta também foi calculada para as estações seca e úmida. Na 

estação úmida os valores médios de diversidade beta, calculados a partir de uma 

comparação entre todos os pontos, foram de 0,744 para a matriz de βtotal, 0,500 para a 

matriz βturn e 0,244 para a matriz βrich. Para a estação seca os valores foram de 0,835 

para a matriz de βtotal, 0,465 para a matriz βturn e 0,3700 para a matriz βrich. 

O cálculo em sequência da diversidade beta também foi realizado nas estações 

úmida e seca. Dessa forma, foi possível fazer uma correlação entre a altitude e a 

diversidade beta em cada estação para cada componente gerada. Para estação úmida, os 

valores da correlação não foram significativos (p de βtotal = 0,419, p de βturn = 0,714, 

p de βrich = 0,497), mesmo apresentando uma correlação positiva com os valores de 

βtotal (rho= 0,429) e βrich (rho= 0,371) e uma correlação negativa com os valores de 

βturn (rho= -0,2) (Figura 5B). Os valores de dissimilaridade para os três componentes 

na estação úmida foram muito similares com o padrão anual apresentado anteriormente.  

Para a estação seca os valores dos componentes da diversidade beta também não 

foram significativamente correlacionados com a altitude (p de βtotal = 0,1361, p de 

βturn = 0,175, p de βrich = 0,5774). Entretanto, houve uma correlação positiva apenas 

para os valores de βrich (rho=0,2900). βtotal (rho= 0,714) e βturn (rho= 0,657) 

apresentaram uma correlação negativa com a altitude (Figura 5C).  

O valor de dissimilaridade do componente βrich entre os pontos 1300 m e 1500 

m foi o mais alto comparado com o da estação úmida. Entretanto, ele não se manteve 

alto e isso levou o valor da diversidade beta total a diminuir com o aumento da altitude. 
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Em relação à riqueza de espécies, o valor da dissimilaridade não aumentou tanto quanto 

na estação úmida levando os valores de βtotal a se manterem baixos.  

O teste t pareado mostrou que apenas os dados de βtotal apresentaram diferenças 

significativas (Tabela 5). Ou seja, apenas para a componente βtotal os valores de 

dissimilaridade calculados entre as altitudes na estação úmida se mostraram diferentes 

daqueles valores de dissimilaridade dos mesmos pares de altitudes na estação seca. Para 

os outros componentes poucos pares de altitude apresentaram grandes diferenças nos 

valores de dissimilaridade entre as estações e isso fez com que a análise não 

apresentasse valores significativos para a comparação das estações como um todo.  

(Figura 6).  

 

Figura 6: Contraste entre valores de diversidade beta dos pares adjacentes de altitudes entre a 

estação úmida e a estação seca no Parque Nacional de Itatiaia.  
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 Tabela 5: Valores e significância do teste t pareado, realizado entre a estação seca e úmida, para 

cada componente da diversidade beta de espécies de Chrysomelidae no Parque Nacional do 

Itatiaia. Valores significativos (p<0,05) em negrito. 

Componentes  t  p  

β Total -2,723 0,042 

β Rich -0,640 0,551 

β Turn  -0,973 0,375 

 

4. DISCUSSÃO 

 

4.1 Abundância, riqueza e distribuição temporal de Chrysomelidae 

 

No Brasil, trabalhos com comunidades de Chrysomelidae, também apresentam a 

subfamília Galerucinae como a mais abundante e mais rica (Linzmeier & Ribeiro-Costa, 

2013; Linzmeier et al., 2006). Em 2015, Bouzan et al. realizaram um trabalho sobre 

distribuição de Chysomelidae em um gradiente altitudinal no PNI, usando rede de 

varredura da vegetação como método de coleta, e a subfamília Galerucinae também foi 

a mais abundante (91,6%) e a mais rica (58,2%).  

Esse padrão se repete em trabalhos com Chrysomelidae em diversas regiões do 

mundo e com diferentes métodos de coleta (Basset & Samuelson, 1996; Novotny et al., 

1999; Flowers et al., 2003). Sanchez-Reyes et al. (2014) realizaram um trabalho sobre 

diversidade de Chrysomelidae em um gradiente altitudinal no México e também 

concluíram que a subfamília Galerucinae era a mais abundante (82,1%) e a mais rica 

(49%).  

Apesar dos valores altos de abundância e riqueza de Chrysomelidae, muitas 

espécies foram raras e boa parte delas representadas por um único indivíduo 
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(“singleton”). Esse padrão já vem sendo observado na natureza com diversos grupos e 

muitos modelos foram sugeridos para se entender essa variação desigual entre 

abundância e riqueza (Mcgill et al., 2007).  

Galerucinae é, de fato, a subfamília mais abundante e com a maior riqueza de 

espécies dentro dos crisomelídeos, apresentando mais de 1100 gêneros e, 

aproximadamente, 14.500 espécies descritas, com a maior diversidade na região tropical 

(Vencl & Leschen, 2014). Eles são insetos altamente especializados que se alimentam 

de uma grande variedade de grupos de plantas, especialmente angiospermas 

(Konstantinov & Vandenberg, 1996). A tribo Alticini, a mais abundante e a mais rica 

dentro de Galerucinae (Furth, 1988; Konstantinov & Vandenberg, 1996), tem a 

capacidade de saltar, o que poderia facilitar o seu movimento através da vegetação, 

aumentando sua capacidade de dispersão e a consequente coleta pela armadilha (Ge et 

al., 2011).  

A segunda subfamília de Chrysomelidae mais diversa conhecida é Cassidinae, 

com 6.319 espécies (Vencl & Leschen, 2014). Entretanto, nesse trabalho, essa 

subfamília foi representada por apenas 10% do material coletado. As armadilhas do tipo 

Malaise são muito utilizadas em trabalhos de amostragem com a família Chrysomelidae 

(e.g. Marinoni & Dutra, 1993; Ganho & Marinoni, 2003; Furth et al., 2003; Linzmeier 

et al., 2006; Linzmeier & Ribeiro-Costa, 2012). Porém, características comuns de 

muitas espécies de Cassidinae, como, permanecer em baixo das folhas das plantas 

hospedeiras e movimentar-se pouco (Vencl & Leschen, 2014), não favorecem a sua 

captura uma vez que nesse tipo de armadilha, de interceptação do voo, é maior a 

capturabilidade de insetos com maior vagilidade (Townes, 1972). No trabalho de 

Sanchez-Reyes et al. (2014), onde, a metodologia empregada foi a varredura da 
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vegetação, a subfamília Cassidinae se apresentou como a segunda mais abundante e 

mais rica. 

A abundância e riqueza de espécies de Chrysomelidae foram mais altas na 

estação úmida, com 3.714 indivíduos e 215 espécies, correspondendo a 58,2% da 

abundância total e 88,1% da riqueza total coletada ao longo dos 12 meses. O mesmo 

padrão já foi observado em diversos outros trabalhos sobre o grupo (e.g. Linzmeier & 

Ribeiro-Costa 2008 e 2013; Sanchez-Reyes et al., 2014; Bouzan et al., 2015). O grande 

número de indivíduos e espécies nessa estação parece estar relacionado com a 

disponibilidade de recursos para o grupo mais abundante dentro dos crisomelídeos, a 

subfamília Galerucinae. A maioria das espécies dessa subfamília se alimenta de raízes 

na fase larvar e, quando adultos, se alimentam das folhas (Pokon et al., 2005). Assim, a 

maior disponibilidade de alimento e as condições abióticas dessa época do ano na área 

de estudo favorecem o aumento do número de espécies e de indivíduos da família. 

Apesar de grande parte das espécies de Chrysomelidae ser polífaga (Pokon et al., 2005), 

o que poderia tornar mais fácil sobreviver e se reproduzir ao longo do ano inteiro, o 

clima sazonal observado particularmente em altitudes mais elevadas (e.g. Flinte et al., 

2009) representa uma restrição à ocorrência de muitas espécies ao longo de todo o ano. 

Na estação seca, que compreende o período de temperaturas muito baixas e pouca 

chuva, a abundância chegou apenas a 1.366 indivíduos (21,4%) e 65 espécies (26,6%). 

Temperatura e pluviosidade são dois fatores que, reconhecidamente, atuam de forma 

direta e indireta restringindo a distribuição espacial e temporal de populações de insetos 

(Wolda, 1978 e 1988; Marinoni & Ganho, 2003). 
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4.2 Riqueza de espécies de Chrysomelidae no gradiente altitudinal  

Nesse trabalho, a maior riqueza de espécies ocorreu a 1700 m de altitude, ponto 

intermediário das amostragens. Esse padrão já foi observado em diversos outros estudos 

com insetos pertencentes a diferentes grupos. (e.g. Janzen, 1973; Janzen et al., 

1976; McCoy, 1990; Furth, 2009; Fernandez et. al., 2010; Sánchez-Reyes et al., 2014; 

Bouzan et al., 2015). 

O efeito do domínio médio foi capaz de explicar 80% da variação na riqueza 

geral de Chrysomelidae ao longo do gradiente altitudinal estudado (Resultados - seção 

3.2). Apesar dos valores empíricos obtidos não se encontrarem todos dentro do intervalo 

de confiança, o modelo gerado se ajusta muito bem para a família. Segundo Cowell 

(2004), esse padrão na distribuição da riqueza de espécies é causado por fatores 

estocásticos que operam dentro dos limites geometricamente restringidos. Esses fatores 

definem melhor o perfil da distribuição das espécies na montanha do que possíveis 

fatores ambientais.  

Analisando separadamente as duas estações constatou-se que, os dados 

empíricos da estação úmida se ajustaram bem ao modelo nulo gerado, apresentando 

uma curva similar ao MDE. O resultado da regressão múltipla mostra que o MDE, 

sozinho, explica melhor a variação na riqueza de espécies ao longo do gradiente 

altitudinal na estação úmida do que as variáveis ambientais medidas (temperatura e 

cobertura do dossel) (Tabela 2). Esse resultado é similar ao padrão geral da montanha 

ao longo do ano, e nesse caso os fatores estocásticos são capazes de explicar mais de 

80% de toda a variação na riqueza de espécies nessa estação.  

Para a estação seca os dados empíricos não se ajustaram ao modelo nulo previsto 

pelo MDE, sendo a curva gerada completamente diferente do intervalo de confiança do 
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modelo. Nesse caso, a variação na riqueza de espécies pode estar fortemente 

impulsionada por outros fatores que não os estocásticos. O resultado da regressão 

múltipla não apresentou valores significativos em nenhum fator analisado. Segundo 

Janzen et al. (1976) a severidade climática e restrição de recursos são  fatores que 

delimitam a distribuição de espécies em uma montanha sendo a temperatura capaz de 

afetar diretamente e indiretamente a distribuição de insetos em um gradiente altitudinal 

(ver Hodikinson, 2005). Nesse caso, a temperatura é responsável por 77% da variação 

na riqueza de espécies no gradiente altitudinal na estação seca devido à importância da 

mesma no resultado da regressão múltipla. Dessa maneira, a temperatura máxima é vista 

como o fator que restringe a sobrevivência, reprodução e, consequentemente, 

distribuição desses insetos.  

Os valores médios de temperatura obtidos para esse trabalho apresentam grandes 

diferenças entre as estações: estação úmida apresenta uma amplitude de variação da 

temperatura (Temperatura média das máximas menos Temperatura média das mínimas) 

menor do que a estação seca. Essa menor amplitude de variação ao longo da montanha 

acarreta em um clima mais favorável para o desenvolvimento de plantas e animais em 

uma maior extensão do gradiente altitudinal estudado (Hodikson, 2005).   Portanto, na 

estação úmida, os fatores ambientais (bióticos e abióticos) parecem não ser tão 

determinantes na distribuição de espécies devido a maior disponibilidade de alimento e 

habitats (plantas hospedeiras) para o grupo (Jolivet & Petitpierre, 1976). Dessa forma, é 

possível que haja uma maior interferência dos fatores estocásticos no padrão de 

distribuição das espécies na montanha. Diferentemente da estação úmida, a estação seca 

apresenta uma maior amplitude de temperatura entre os pontos amostrados (Figura 2). 

Assim, espera-se que haja uma maior variação da disponibilidade de habitat e alimento 

ao longo da montanha, sendo estes, portanto, mais determinantes na variação da riqueza 
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de espécies do que os fatores estocásticos. Diversos trabalhos com a família 

Chrysomelidae associam a riqueza de espécies com as estações do ano e todos mostram 

que a estação seca é, de fato, a mais rigorosa e com a menor riqueza, principalmente em 

trabalhos feitos em altitude (Nogueira-de-Sá et al., 2004, Linzmeier & Ribeiro-Costa, 

2008; Flinte et al., 2009; Linzmeier & Ribeiro-Costa, 2013; Bouzan et al., 2015). 

Entretanto, poucos trabalhos discutem a influencia dos fatores ambientais e estocásticos 

dentro de cada estação para insetos (Brehm et al., 2007).  

4.3 Diversidade Beta de Chrysomelidae  

É esperado que a diversidade beta aumente com o aumento da distância entre as 

áreas estudadas (Bini et al., 2014; Heino et al., 2015). Dessa forma, os valores médios 

de dissimilaridade, calculados nos 12 meses de amostragem para a família 

Chrysomelidae mostrou que praticamente 50% da diferença total encontrada entre os 

pontos ao longo do ano todo, estava relacionada com o turnover de espécies. Ou seja, no 

geral, a substituição de espécies foi mais significativa para a variação na composição de 

espécies entre os pontos ao longo do ano do que a diferença de riqueza. Na análise 

sequencial, foi possível visualizar a influência desses processos na diversidade beta 

entre os pontos com o aumento da altitude. Dessa forma, constatou-se que a substituição 

de espécies foi, de fato, o processo que mais influenciou a variação na comunidade de 

Chrysomelidae ao longo da altitude, sendo esse processo mais efetivo entre as altitudes 

de 1300 m e 1900 m.  

Em gradientes altitudinais as plantas hospedeiras são expostas a vários fatores 

ambientais que mudam rapidamente ao longo da altitude (Hodkinson, 2005). Esses 

fatores também podem afetar a fenologia da planta, o tamanho, a morfologia, a 

fisiologia e a configuração espacial que por sua vez afetam as populações de insetos que 
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dependem desse recurso (Kronfuss & Havranek, 1999).  Segundo Novotny & Weiblen 

(2005), a diversidade beta pode estar diretamente correlacionada com a altitude em 

insetos fitófagos devido à variação na composição das plantas hospedeiras com o 

aumento da altitude. Como esses pontos (1300 e 1900 m) se encontravam todos dentro 

de mata fechada e não houve redução no número de espécies de besouros, os valores de 

diversidade beta nesse caso, podem ser explicados pela substituição na composição da 

vegetação local. Entretanto, os pontos mais altos e mais baixos da montanha 

apresentaram a diferença de riqueza como fator mais importante para a variação na 

composição de Chrysomelidae (Figura 3). Entre os dois pontos mais altos a perda de 

espécies foi muito acentuada. Isso pode estar relacionado com a localização desses 

pontos de coleta nos campos de altitude.  Dessa forma, esse padrão pode ter sido gerado 

pelo fato do efeito da sazonalidade ser maior nesses ambientes e de muitas espécies, 

tanto de plantas como de insetos, serem endêmicas e restritas ao local tendo assim, por 

consequência, uma baixa capacidade de dispersão e uma alta especialização ao habitat 

(Ribeiro et al., 2007). Em relação aos pontos mais baixos, o primeiro deles se localiza 

em área de grande visitação do parque enquanto os outros ficam em uma trilha 

preservada e de difícil acesso. A comparação entre esses dois pontos apresentou valores 

de dissimilaridade altos, sendo esse padrão explicado majoritariamente por uma maior 

diferença de riqueza (Figura 3).  Ações antrópicas são amplamente relatadas por afetar o 

ecossistema tanto em escala local quanto global. Impactos de longo prazo podem incluir 

alterações nos ciclos biogeoquímicos, na produtividade primária, nas interações bióticas 

e diminuição da resiliência dos ecossistemas afetandos, consequentemente, a riqueza e 

diversidade de comunidades de diversos grupos animais e vegetais (Taylor et al., 1994; 

Naeem & Li, 1997; Chapin et al., 2000; Ulrich, 2010). Sendo assim, acredita-se que o 

aumento no número de espécies do ponto 1 para o 2 deve ter ocorrido pelo fato da 
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composição e diversidade de espécies vegetais e de sua fauna associada terem sido mais 

afetadas por ações antrópicas no ponto mais baixo.  

Considerando as diferentes estações, encontramos na estação úmida um 

resultado muito similar com o padrão anual observado anteriormente (Figura 4). De 

uma maneira geral os valores da diversidade beta sofreram maior influência da 

substituição de espécies. Entretanto, nos pontos mais baixos e mais altos da montanha a 

diferença de riqueza apresentou maior contribuição nos padrões de diversidade. O fato 

da estação úmida apresentar um padrão muito próximo do padrão geral é explicado por 

esta estação abrigar grande parte da riqueza e abundancia desses besouros na área de 

estudo.  

Os valores de diversidade beta foram mais altos na estação seca do que na 

estação úmida, tendo a substituição de espécies como o principal processo responsável 

por essas dissimilaridades, embora tenha ocorrido também um aumento da importância 

da diferença de riqueza entre os pontos amostrados. Na análise sequencial é possível ver 

que a diferença de riqueza, ganha mais importância ao longo da montanha a partir de 

1700 m de altitude (Figura 5). A estação seca é marcada, como dito anteriormente, por 

baixas temperaturas e pouca chuva, sendo esses fatores de extrema importância para 

insetos fitófagos (Linzmeier & Ribeiro-Costa, 2008). Com isso, é possível ver que a 

estação seca apresenta uma maior diferença na composição de espécies e uma 

diminuição na riqueza ao longo da montanha devido às características ambientais 

desfavoráveis para a sobrevivência e dispersão desses indivíduos, como visto também 

em diversos trabalhos com o grupo (e.g. Linzmeier & Ribeiro-Costa, 2008 e 2013, 

Sanchez-Reyes et al., 2014; Bouzan et al., 2015). Esse mesmo padrão também pode ser 

observado em trabalhos de diversidade beta em montanhas com outros organismos. 

Jimenez-Valverde et al. (2010) mostraram que as condições climáticas selecionavam as 
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aranhas que viveriam em cada localidade estudada. A complexidade do habitat seria o 

fator principal para controlar o número de espécies em cada localidade. Além disso, a 

diferença na complexidade da vegetação também teve influência significativa para 

algumas famílias estudadas que, ecologicamente, interagiam diretamente com a 

vegetação. Os autores concluíram que quanto menor a dispersão das aranhas, maior 

seria sua diversidade beta entre as localidades na região.  

Estudos sobre a fenologia de Chrysomelidae em montanhas têm mostrado que 

estas espécies tendem a ter padrões mais semelhantes a espécies subtropicais e 

temperadas do que aquelas de áreas tropicais ao nível do mar (e.g. Nogueira-de-Sá et 

al., 2004; Flinte et al., 2015). Isso pode ser explicado pelo fato do ambiente montano 

apresentar sazonalidade bem marcada, semelhante àquela encontrada em regiões 

temperadas (Wolda, 1988). Dessa forma, é possível supor que a variação na temperatura 

e pluviosidade encontrada entre as duas estações do ano analisadas podem ser fruto de 

uma sazonalidade existente, que é potencializada com o aumento da altitude. (e.g. Flinte 

et al., 2009).  

A análise do teste t pareado comprova a diferença significativa entre os valores 

de diversidade beta gerados entre as altitudes na estação úmida comparados com a 

estação seca. Isso indica que a sazonalidade influência muito na composição e riqueza 

de espécies ao longo do ano em uma montanha tropical. Esse resultado é semelhante ao 

encontrado em outros trabalhos realizados em montanhas da região neotropical (Flinte 

et al., 2009, Bouzan et al., 2015) corroborando a importância da sazonalidade para a 

diversidade de Chrysomelidae em regiões de altitude. Além disso, reforça a importância 

do estudo de áreas montanhosas para uma melhor compreensão dos padrões de 

biodiversidade em Chrysomelidae e espera-se que mais trabalhos sejam feitos 
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principalmente em áreas montanhosas do sudeste brasileiro, por compreenderem uma 

grande parte das áreas remanescentes de mata Atlântica natural do Brasil. 
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