
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

DO MAR

LUCIA COSTA PARADA NUNES

DIVERSIDADE DE COLEÓPTEROS EM PRAIAS ARENOSAS DO
BRASIL

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR
SANTOS – SP

2022



LUCIA COSTA PARADA NUNES

DIVERSIDADE DE COLEÓPTEROS EM PRAIAS ARENOSAS DO
BRASIL

Trabalho de Conclusão de Curso

apresentado ao módulo de TCC do

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e

Tecnologia do Mar da Universidade Federal

de São Paulo campus Baixada Santista,

como requisito à obtenção do título de

Bacharel em Ciência e Tecnologia do Mar.

Orientação: Prof. Dr. Leonardo Querobim

Yokoyama

Departamento de Ciências do Mar
SANTOS – SP

2022
1



2



AGRADECIMENTOS

Ao meu esposo Elias e a minha filha Maria Luiza, por aceitarem meus

períodos ausentes, e suportarem meu mau humor enquanto me dedicava a

elaboração deste trabalho, por me apoiarem e me incentivarem a não desistir.

Aos meus pais, que apesar de possuírem pouco estudo sempre incentivaram

seus filhos a estudarem para atingir seus sonhos.

Ao meu orientador Leonardo Querobim Yokoyama, por entender todas as

minhas dificuldades e limitações, e sempre estar disposto a me auxiliar durante o

desenvolvimento deste projeto.

A professora Gyrlene Aparecida Mendes da Silva, que em um momento de

dificuldade do meu projeto, prontamente me auxiliou a encontrar os dados

necessários para conclusão do mesmo.

Aos colegas da “Cúpula”, Thais, Marcio, Dayane e Raphael, pelos trabalhos

em grupo, pelas conversas, risadas e choros, e principalmente pela amizade que

vai perdurar além da faculdade.

A professora Fabiane Gallucci, por ser um exemplo como mulher e cientista,

sempre disposta a auxiliar com um sorriso no rosto.

Muito obrigada a todos que de alguma forma participaram e fizeram possível

a realização deste trabalho.

3



RESUMO

Praias arenosas são habitats de muitas espécies, entre elas se encontram os

coleópteros, que ocorrem na região do supralitoral, uma vez que tem baixa

tolerância à água do mar. Estes artrópodes participam de importantes processos

para o ecossistema das praias, como por exemplo, favorecer a ciclagem de

nutrientes por meio de suas atividades de forrageamento. Além disso, devido ao fato

de serem muito sensíveis às perturbações antrópicas são instrumentos úteis para

indicar a saúde ambiental de uma praia. Na literatura, há diversos estudos sobre a

ocorrência destes organismos em praias arenosas, entretanto ainda faltam análises

da distribuição das espécies ao longo da região costeira. Neste sentido, este estudo

avaliou a diversidade de coleópteros em praias arenosas do Brasil e sua

distribuição, por meio de meta-análises. Neste estudo foram encontradas 12

espécies de coleópteros, distribuídos entre 37 praias, as famílias mais registradas

foram Staphylinidae e Carabidae e a espécie mais abundante foi a Phaleria

testacea. Nossos resultados sugerem que pode existir um padrão de distribuição

latitudinal e morfodinâmico, uma vez que P. testacea predominou em praias de baixa

latitude e morfodinâmismo refletivo e intermediário, enquanto o gênero Bledius

esteve mais presente em praias de latitudes mais altas e morfodinâmismo

dissipativo.

Palavras-chave: Praias arenosas; Morfodinâmica; Insecta; Staphylinidae;

Tenebrionidae.
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1. INTRODUÇÃO

Praias arenosas são ambientes altamente dinâmicos e complexos, definidos

pelo regime de marés, granulometria do sedimento e energia das ondas (Defeo &

McLachlan, 2005). De acordo com a interação destes fatores, elas podem ser

classificadas como refletiva, intermediária ou dissipativa (Short, 1996). Praias

dissipativas são caracterizadas por ondas mais altas, mas de menor energia e com

períodos mais curtos, granulometria do sedimento menor, baixa declividade e grande

amplitude de maré (Defeo & McLachlan, 2005; Short, 1996). Praias refletivas

apresentam declividade acentuada, ondas mais baixas, mas de maior energia e

períodos mais longos, granulometria do sedimento maior e menor amplitude de maré

(Defeo & McLachlan, 2005; Short, 1996). Praias intermediárias podem apresentar

tanto estados dissipativos como reflexivos, sendo caracterizadas por ondas de

moderadas a altas, granulometria do sedimento de fina a média e períodos de ondas

mais longas (Short, 1996).

Mais de 50% da população mundial vive na Zona Costeira, e no Brasil as

estimativas apontam que 26,6% da população reside nesta área (IBGE, 2010).

Atualmente, devido ao crescimento populacional e a crescente expansão imobiliária

nesta região, há uma tendência de grande ocupação. Com esta expansão,

aumentam as pressões que a urbanização causa em praias arenosas (Brown e

McLachlan, 2002). Além da população residente na área costeira, temos ainda uma

grande quantidade de pessoas que usam as praias como destino turístico

(Schlacher et al., 2008). As perturbações sobre a fauna bentônica em áreas

urbanizadas são diversas, desde inúmeras atividades de recreação, o uso de

máquinas para a limpeza da praia e a iluminação artificial (Schlacher et al., 2008).

Estas atividades afetam negativamente a praia, uma vez que alteram a filtragem de

água, a ciclagem de nutrientes e o habitat dos organismos (Schlacher e Thompson,

2012), e modificam os padrões de distribuição da macrofauna bentônica ali existente

(Reyes-Martínez et al., 2015).

Uma das atividades que pode afetar negativamente a praia é o pisoteio

humano, pois causa a compactação do sedimento (Ugolini et al., 2008). Um

substrato compactado pode impedir que os organismos escavem, diminuindo a
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sobrevivência da macrofauna bentônica (Ugolini et al., 2008). O pisoteio humano

pode prejudicar principalmente espécies mais delicadas e com escavação

superficial, pois estão mais suscetíveis a serem danificadas ou esmagadas (Lucrezi

et al., 2009; Moffett et al.,1998; Ugolini et al., 2008). Alguns estudos sugerem que,

após o pisoteio, ocorre uma diminuição na abundância da macrofauna nas áreas

pisoteadas (Jaramillo et al., 1996; Barros, 2001). Áreas da zona supralitoral, onde

normalmente estão localizados os acessos às praias, são constantemente

pisoteadas e são também as mais utilizadas para atividades humanas de recreação

(Schlacher e Thompson, 2012). Nestes casos, as espécies que habitam essa área

são vistas como altamente sensíveis ao pisoteio (McLachlan & Brown, 2006), e entre

elas encontram-se os coleópteros.

Coleópteros são insetos popularmente conhecidos como besouros e são

amplamente distribuídos em várias regiões. Por conta desta ampla ocorrência, seus

hábitos alimentares são os mais diversos: há espécies frugívoras, herbívoras,

carnívoras ou detritívoras (Cheng, 1976). Em praias arenosas, estes organismos

ocupam a região supralitoral (McLachlan & Brown, 2006) e participam de processos

importantes para o ecossistema como a fragmentação e decomposição de matéria

orgânica de origem terrestre ou marinha (González et al., 2014). Coleópteros

herbívoros e outras espécies são atraídos pelas algas da linha de deriva, onde se

alimentam e depositam seus ovos (Jedrzejczak, 2002), atraindo espécies

predadoras (Jedrzejczak, 2002), aumentando o metabolismo dessa comunidade

através da excreção rica em nitrogênio (Jedrzejczak, 2002) e deixando o material

mais disponível para a mineralização por bactérias do ambiente intersticial

(Jedrzejczak, 2002). Conjuntamente com anfípodes e isópodes, os coleópteros são

responsáveis por grande parte do consumo de material orgânico na linha de deriva

(Chelazzi e Colombini, 1989). Coleópteros da família Staphylinidae são muito

comuns em praias arenosas, e o gênero mais mencionado na literatura é o Bledius

Leach, 1819 (McLachlan e Brown, 2006). Dez espécies de Bledius foram

catalogadas no Brasil por Herman (2001); vivem em substrato levemente úmido,

exposto ao sol, sem vegetação ou pouco vegetado (Herman,1986), construindo

galerias superficiais de 5 a 200 mm de profundidade (Gandara-Martins et al., 2010).

Devido a sua alta sensibilidade a perturbações antrópicas (Fallaci et al., 2002), os
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coleópteros poderiam ser usados como ferramentas indicadoras da saúde do

ecossistema em praias onde sua ocorrência é abundante (Gandara-Martins et al.,

2010). Em um estudo sobre coleópteros na Costa do Mar Báltico, Irmler (2012)

demonstrou que o pisoteio humano diminui a riqueza de espécies, quantificando que

praias fechadas para uso humano possuem quase o dobro de espécies que praias

abertas e que a abundância delas também é maior.

Mesmo com os diferentes estudos de biodiversidade em praias arenosas no

Brasil, as informações específicas sobre coleópteros, como sua distribuição espacial

e latitudinal, e a ocorrência das diferentes espécies ao longo da costa ainda são

escassas. Por outro lado, é possível aproveitar os levantamentos já realizados para

realizar uma meta-análise da ocorrência e distribuição de coleópteros nas praias

brasileiras. Isto permitirá uma compreensão de possíveis padrões na distribuição ao

longo do litoral brasileiro, assim como também possibilitará a identificação de

lacunas de conhecimento.

2. OBJETIVO

O objetivo deste estudo é realizar um levantamento das espécies de

coleópteros encontrados em praias arenosas da costa brasileira e através de

análises de estatística multivariada determinar padrões específicos de diversidade e

distribuição espacial.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Estratégia de busca e compilação dos dados
A estratégia de busca por referências bibliográficas foi feita utilizando o site

Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/?hl=pt) e o Portal de Periódicos da

CAPES (https://www-periodicos-capes-gov-br.ez69.periodicos.capes.gov.br/), nos

meses de abril e maio de 2021. As buscas foram limitadas para o período específico

entre 1950 e 2021 e apenas para artigos científicos formalmente publicados em

periódicos com registro de ISSN. Como descritores principais de pesquisas foram

usadas as seguintes palavras-chave: “Coleoptera, Sandy Beach, Insecta, Brasil e
10
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Macrofauna”. Em um segundo momento, para aprofundar a pesquisa, foram usados

nomes de espécies que apareceram em artigos visualizados anteriormente, sendo

elas, Phaleria testacea, Bledius hermani, Bledius bonariensis, Bledius fernandezi,

Diglotta brasiliensis, Efflagitatus freudei, Dermestes cadaverinus, Cicindela

patagonica, Schizogenius costiceps, Paracymus rufocinctus, Bembidion

Chilioperyphus cassinense, Bembidion (Notaphus) laticolle .

A partir dos trabalhos selecionados foi feita uma compilação das seguintes

informações para cada praia: local de ocorrência, georreferência, parâmetro de

Dean, granulometria do sedimento, inclinação, largura e espécies. Também foram

registradas informações sobre o método, a data e o tipo de amostra utilizado. A

partir da compilação dos dados, foi construída uma matriz de presença e ausência

das espécies por unidades de praias (Jézéquel et al., 2020).

Os dados de temperatura máxima da superfície do mar foram obtidos pelo site

Copernicus (https://www.copernicus.eu/en), o qual fornece serviços de informação

de satélite da Terra. Utilizamos a ferramenta Global Ocean Physical Reanalysis 001

030 para obter dados de média anuais, mensais e diários. Optou-se pela segunda

camada da superfície oceânica (1.5414 m de profundidade) para cada região

costeira avaliada. A precipitação nas praias levantadas nos trabalhos foi obtida

acessando o Banco de Dados Meteorológicos do Instituto Nacional de Metrologia

(https://portal.inmet.gov.br). A seleção das estações pluviométricas foi feita com base

na proximidade da estação para a praia avaliada. O arco praial foi estimado com

base na ferramenta de régua do “GOOGLE EARTH PRO”, considerando a distância

em quilômetros.

3.2. Análise de dados
Os dados ambientais foram ordenados e analisados por meio de uma Análise

de Componentes Principais (PCA). Esta ferramenta estatística combina várias

variáveis lineares para criar novas variáveis compostas (componentes principais), a

fim de representar os dados em duas ou três dimensões (Ramette, 2007). Neste

sentido, utilizamos a PCA para detectar possíveis colinearidades entre as variáveis

temperatura da superfície do mar, precipitação e arco praial.

11
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Buscando uma representação espacial dos dados, foi utilizado o

Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) que produz uma ordenação

dos dados ambientais e biológicos com base em uma matriz de dissimilaridade ou

similaridade baseada na distância euclidiana (Kenkel, 1986), muito utilizado em

matrizes com muitos zeros (Legendre & Legendre, 2012), como no presente caso. O

ajuste entre esses dois parâmetros é expresso pelo valor de estresse, quanto menor

o valor de estresse mais ajustados estão os dados; para uma boa representação dos

dados o valor do estresse deve ser menor que 0,2. Vários coeficientes de

dissimilaridade diferentes podem ser usados, neste caso foi usado o coeficiente de

Jaccard (Jaccard, 1901), foi usado ainda a função envfit que encontra vetores ou

médias de fatores das variáveis   ambientais através de cálculos de regressão

múltipla, e plota essas relações em um espaço bidimensional (Venables et

al.,2009).Para as análises do Escalonamento multidimensional não métrico (NMDS)

e Envfit, foram usadas as tabelas de espécies e dados ambientais de praias

completas, para a análise PCA as praias com dados ausentes (NA) foram excluídas.

Todas as análises estatísticas e a plotagem dos gráficos dos respectivos

resultados foram realizadas e extraídas da linguagem R no programa RStudio

(2020), utilizando os pacotes vegan, permute, lattice, tidyverse, factor EX, dplyr,

ggplot 2 e ggrepel.

4. RESULTADOS

A busca bibliográfica retornou quinze artigos com dados relevantes para o

trabalho. As referências desses artigos estão disponíveis no Apêndice A. A seguir

são apresentados os resultados específicos destes levantamentos.

4.1. Parâmetros ambientais
Como resultado dessa busca foram listadas 37 praias, ordenadas em função

da sua latitude, e o detalhamento dos seus dados ambientais no momento da coleta

de cada estudo foram compilados na tabela 1.
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Tabela 1 - Localização, extensão do arco praial, temperatura da superfície do mar e

precipitação médias e estado morfodinâmico de cada praia levantada no estudo.
Praia Estado Arco praial (km) Temperatura (°C) Precipitação (mm) Morfodinâmica

Futuro CE 7,6 27,67 108,99 Intermediária

Atol das Rocas RN NA 28,65 NA NA

Banho Doce SE 5,28 27,92 36,6 Dissipativa

Aruanda SE 6,5 27,92 36,6 Dissipativa

Fora RJ 0,44 21,73 84,67 Intermediária

Prainha RJ 0,55 21,5 84,67 Intermediária

Boqueirão RJ 2,2 21,54 84,67 Reflexiva

Botafogo RJ 0,6 NA NA NA

Piratininga RJ 2,54 NA NA NA

Copacabana RJ 3 20,93 82,77 Intermediária

Ipanema RJ 2 20,93 82,77 Reflexiva

São Conrado RJ 1,95 20,67 82,77 Reflexiva

Grumari RJ 2,28 20,38 82,77 Reflexiva

Barra da Tijuca RJ 5,33 20,78 82,77 Intermediária

Urca RJ 0,11 20,92 82,77 Reflexiva

Marambaia RJ 42,04 20,72 82,77 Intermediária

Itaipu RJ 0,68 20,81 82,77 Reflexiva

Massamba RJ 5,8 20,56 82,77 Intermediária

Unamar RJ 4 22,02 82,77 Reflexiva

Pecado RJ 3,3 22,18 82,77 Reflexiva

Formosa RJ 1,48 21,97 82,77 Intermediária

Peró RJ 5,48 21,71 82,77 Reflexiva

Pernambuco SP 1,29 NA 81,06 NA

Assenodi PR 1,77 23,37 149,86 Intermediária

Cem PR 0,66 23,37 149,86 Dissipativa

Farol PR 1,09 26,76 353,95 Dissipativa

Fora Norte PR 0,44 26,76 353,95 Dissipativa

Grande PR 1,12 26,76 353,95 Dissipativa

Fora Sul PR 1,25 26,75 353,95 Dissipativa

Centro PR 2,4 26,96 353,95 Dissipativa

Atami PR 3,63 26,96 353,95 Intermediária

Leste PR 3,01 26,87 353,95 Dissipativa

Shangri-lá PR 2,11 22,97 171,12 Dissipativa

Pasto PR 0,76 22,91 185,53 NA

Cruz PR 0,06 22,91 185,53 NA

Rondinha RS 3,44 21,14 22,6 Dissipativa

Casino RS 254 NA 122,17 NA

A sigla NA representa a ausência da informação ou dado desconhecido.

13



A PCA aplicada aos dados ambientais explicou 88,5% de variação nos dados

(Fig. 1), sendo que o componente 1 (PC1), formado pelo agrupamento da

precipitação e a temperatura, foi responsável por 57,2% da explicação. O PC2

respondeu por 31,3% explicação da variação dos dados, sendo composta

unicamente pelo arco praial. Em termos abióticos, as praias foram agrupadas de

acordo com as características regionais de suas localizações (Fig. 1). É possível

observar que as praias do estado do Paraná foram separadas em dois grupos,

estando um grupo mais próximo ao vetor de precipitação. No Rio de Janeiro, as

praias formaram um grande grupo, com posição contrária aos vetores de

precipitação e temperatura, sendo que a praia de Marambaia se destaca das demais

por estar mais relacionada ao vetor de arco praial (Fig. 1). As praias do Sergipe e

Ceará se encontram mais relacionadas à temperatura (Fig. 1).

Figura 1 - PCA com os dados ambientais para cada uma das 32 praias levantadas no estudo. As
praias dos estados do Rio de Janeiro e Paraná foram destacadas  devido ao grande número de

representantes no levantamento.

Quando considerado o tipo morfodinâmico das praias, não houve separação

clara em relação aos parâmetros ambientais analisados entre praias intermediárias
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e dissipativas (Fig. 2). No caso das refletivas, a sua maioria foi registrada nas

localidades do estado do Rio de Janeiro.

Figura 2 - PCA com os polígonos de ordenação por tipo morfodinâmico para cada uma das 32 praias
levantadas no estudo. As praias refletivas estão mais agrupadas.

4.2. Diversidade de coleópteros
Foram encontrados neste levantamento 12 espécies distintas de coleópteros,

distribuídos entre as 37 praias (tabela 2). Essas espécies estão distribuídas em seis

famílias e todas foram verificadas no “Sistema de Informação sobre a

Biodiversidade Brasileira - SiBBr” localizado no endereço eletrônico

https://ala-bie.sibbr.gov.br/ala-bie/species/, e concomitantemente no “ WoRMS -

World Register of Marine Species” localizado no endereço eletrônico

http://www.marinespecies.org.

As famílias mais abundantes foram Staphylinidae com 4 espécies, B.

bonariensis, B. hermani, B. fernandezi e Diglotta brasiliensis; e Carabidae também

com 4 espécies, Cicindela patagonica, Schizogenius costiceps, B. Chilioperyphus

cassinense e B. Notaphus laticolle (Tab. 2). As demais famílias, Tenebrionidae,

Heteroceridae, Dermestidae e Hydrophilidae são representadas por 1 espécie cada

Phaleria testacea (Tenebrionidae) foi a espécie mais frequente, estando

presente em 21 das 37 praias estudadas, seguida por B. bonariensis com 11
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registros. As espécies menos frequentes com apenas 1 registro foram, D.

cadaverinus, C. patagonica, S. costiceps, P. rufocinctus, B. Chilioperyphus

cassinense, B. Notaphus laticolle (Tab. 2).

Tabela 2 – Espécies encontradas nas praias

Phaleria
testacea

Bledius
hermani

Bledius
bonariensis

Bledius
fernandezi

Diglotta
brasiliensis

Efflagitatus
freudei

Dermestes
cadaverinus

Cicindela
patagonica

Schizogenius
costiceps

Paracymus
rufocinctus

Bembidion
Chilioperyphus
cassinense

Bembidion
Notaphus
laticolle

Praia do
Futuro CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atol das
Rocas RN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Banho Doce SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aruanda SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praia de Fora RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prainha RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boqueirão RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Botafogo RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piratininga RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copacabana RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ipanema RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São Conrado RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grumari RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barra da
Tijuca RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urca RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marambaia RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Itaipu RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Massamba RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unamar RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pecado RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formosa RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peró RJ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pernambuco SP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Assenodi PR 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Cem PR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Farol PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fora Norte PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande PR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fora Sul PR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atami PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leste PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shangri-lá PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasto PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Cruz PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Rondinha RS 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Casino RS 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1

O número 1 representa a presença e o número 0 representa a ausência da espécie na referida localidade.
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O NMDS com Envfit foi realizado utilizando os dados biológicos e ambientais,

mostra assim como a PCA uma clara separação entre os grupos de praias do

Estado do Rio de Janeiro e do Paraná (Fig. 3). É possível notar que não houve uma

separação completa das comunidades com base na composição da diversidade de

coleópteros, mas alguns grupos se destacaram, como as praias do Paraná onde

predominam as espécies do gênero Bledius, enquanto no Rio de Janeiro, Ceará e

Rio Grande do Norte predomina a espécie P. testacea

Figura 3 - NMDS com Envfit mostrando a separação das praias por tipo morfodinâmico, localização
geográfica. Em destaque nos vetores estão as espécies mais significativas.

Na figura 4 é possível observar que quando as variáveis ambientais são

projetadas, os vetores de temperatura e precipitação exercem maior influência sobre

as praias do Paraná e Rio Grande do Sul.O valor do stress para o NMDS foi menor

<0,01, o que indica que as distâncias entre as variáveis mostradas no gráfico

refletem bem as distâncias originais (Melo & Hepp,2008).
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Figura 4 - NMDS com Envfit mostrando a separação das praias por tipo morfodinâmico, localização
geográfica. Em destaque nos vetores estão as variáveis ambientais mais significativas.

Ao observar o valor de r2 na Tabela 3 notamos que a variável que está mais

fortemente relacionada ao primeiro eixo de ordenação é a temperatura, responsável

por 94,9% da explicação neste eixo; seguida pela precipitação que explica 94,39%

da distribuição apresentada no eixo 2.

Tabela 3 – Resultado Envfit

NMDS1 NMDS2 r2 Pr(>r)

Arco Praial -0.47861 -0.87803 0.0362 0.526

Temperatura 0.94914 -0.31486 0.5903 0.001

Precipitação 0.32998 0.94399 0.6665 0.001
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5. DISCUSSÃO

As praias levantadas neste estudo demonstraram possuir um padrão de

distribuição dos coleópteros diferentes, com concentrações de espécies do gênero

Bledius na região Sul, onde também foi registrada a maior diversidade de espécies,

na praia do Cassino. Enquanto P. testacea predominou em praias de baixa latitude.

Bledius bonariensis e Bledius hermani foram as espécies relacionadas ao

grupo de praias dissipativas, mais presentes no Estado do Paraná. Estudos

anteriores, como os de Borzone et. al (1996), Gandara-Martins (2010) e Schreiner &

Ozorio (2003) demonstraram a preferência dessas espécies por praias com areia

muito fina e morfodinâmica dissipativa, sendo que B. hermani também pode ser

encontrado em praias com morfodinâmica intermediária (Vianna & Borzone, 2015).

Estes autores apontam uma correlação entre os valores elevados de umidade do

sedimento e a presença de B. bonariensis nas praias. Já Griffith & Griffith (1983), em

um estudo com uma espécie do gênero Bledius, relataram sua ausência em áreas

de areia muito drenadas. Vianna & Borzone (2015), relatam que das espécies de

Bledius presentes neste trabalho, B. hermani é a mais tolerante a salinidade e

apresenta maiores abundâncias associadas a temperaturas mais altas. Nossos

dados concordam com tal padrão, uma vez que B. bonariensis e B. fernandezi não

foram registradas nas praias com menores valores de precipitação, como

demonstrado pela PCA, onde o vetor precipitação foi fortemente associado às praias

do Paraná, enquanto B. hermani foi o único deste gênero a ser encontrado em

latitudes mais baixas.

Phaleria testacea teve sua ocorrência registrada desde a costa leste dos

Estados Unidos, passando pelo Caribe até o Rio de Janeiro (Triplehorn & Watrous,

1979). Siqueira (2021) sugere em seu estudo no Atol das Rocas que a baixa

quantidade de chuva no local pode ter uma influência positiva sobre a população de

P. testacea, espécie relacionada nas análises a praias com morfologia reflexiva e

intermediárias, geralmente encontradas no Estado do Rio de Janeiro. Esta espécie

também foi encontrada na praia do Futuro - CE, de morfologia intermediária e baixo

índice de precipitação.
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Caron & Ribeiro-Costa, em 2008 descreveram pela primeira vez a espécie

Diglotta brasiliensis, encontrada em duas praias do setor euhalino da baía de

Paranaguá, sendo até o momento a única espécie do gênero registrada fora da

região biogeográfica holártica (World Register of Marine Species). As praias onde

foram encontrados D. brasiliensis são praias que estão inseridas em áreas de

proteção ambiental e seu acesso é feito somente por embarcações, e talvez se deva

a estes fatores o registro único da espécie.

A maior riqueza de espécies foi encontrada na praia do Cassino, com 8

representantes. Gianuca (1995 e 1998), relatou a presença de 6 delas, B.

bonarensis, B. hermani, C. patagonica e Schizogenius costiceps no supralitoral,

enquanto E. freudei e Paracymus rufocinctus mais próximas aos sangradouros que

drenam a água por entre as dunas. B. Chilioperyphus cassinense e B. Notaphus

laticolle foram descritas por Roig-junent & Gianuca (2001), que não especificam o

local da coleta. A maior riqueza da praia do Cassino talvez se deva ao tamanho do

seu arco praial de 254 Km, e suas características ambientais como dunas e lagoas

junto a praia, também é possível que esse fato possa ser explicado por seu menor

grau de urbanização em comparação com as demais praias observadas.

As praias utilizadas para a elaboração deste trabalho possuem características

ambientais distintas, e um dos motivos dessa desigualdade é a latitude em que se

encontram. Os resultados encontrados nas análises apontam uma divisão na

distribuição das espécies mais em fator da latitude do que do estado morfodinâmico

das praias estudadas, precipitação e temperatura também podem apresentar

influência nessa distribuição.Apesar do Brasil possuir mais de 7.000 Km de praias,

se destaca o fato existirem poucas publicações a respeito dos coleópteros, apenas

alguns trabalhos de ecologia de praia fazem menção a estes insetos. Não foram

encontrados artigos publicados sobre coleópteros para os estados de Santa

Catarina, São Paulo, Espírito Santo, e vários outros estados da região nordeste.
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6. CONCLUSÃO

Nossos resultados, aliados às informações da literatura, sugerem que pode

existir uma separação tanto latitudinal como em relação ao morfodinâmismo das

praias entres as espécies encontradas. Phaleria testacea predominou no Rio de

Janeiro e estados do nordeste, sempre em praias com morfologia reflexiva e

intermediárias. O oposto ocorre com espécies do gênero Bledius que predominam

na região Sul do país em praias com morfodinâmica dissipativa. Coleópteros

estafilinídeos parecem ter alguma relação com a pluviosidade alta, embora o

mesmo não possa ser afirmado em relação a B. hermani, já que também foi

encontrado em praias do Sergipe, com índices baixos de precipitação. Algumas

espécies relatadas são exclusivas de uma praia, e para estas não foi possível

determinar um padrão. Com a existência de uma grande lacuna de conhecimento, já

que os estudos de coleópteros se concentram no sul e sudeste, e no nordeste

aparecem apenas em estudos gerais de macrofauna, trabalhos futuros com esses

insetos são necessários para esclarecer a sua distribuição espacial no litoral

brasileiro.
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