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Resumo 

 

Estudos indicam que o levantamento da biodiversidade interligada com outros métodos é o 

melhor caminho para a formação de conceitos necessários à manutenção das reservas naturais, 

fontes imprescindíveis à sobrevivência da vida no planeta. O monitoramento da 

biodiversidade é essencial para a compreensão da função do ecossistema. O objetivo deste 

trabalho resume-se em identificar os lotes dos espécimes de coleópteros do acervo da coleção 

entomológica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, capturados em troncos de 

Araucaria angustifolia Bert. O. Kuntze, no Pró-Mata – São Francisco de Paula – Rio Grande 

do Sul. Para a identificação desses besouros, coletados com armadilhas fotoecletores 

ascendentes e descendentes, foram utilizados chaves dicotômicas, descrições, redescrições e 

comparações com material já identificado nos seguintes museus: “Museu de Ciências e 

Tecnologia da PUCRS”, “Ramiro Gomes Costa” da Fundação Estadual de Pesquisa 

Agropecuária (FEPAGRO) e da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB/RS).  Os 

materiais determinados com uso da literatura foram dissecados e preparados para observação 

da genitália em microscópio estereoscópico, através do uso de pinças e agulhas histológicas. 

Os espécimes foram determinados até o menor táxon possível. Foram analisados 3.015 

exemplares, pertencentes a 36 famílias. As com maior ocorrência foram: Curculionidae 

(24%), Chrysomelidae 18%, Elateridae (12%), Staphylinidae (11%), Cerambycidae (10%) 

Tenebrionidae (4%) e Scarabaeidae (4%), Coccinellidae (3%). Os espécimes determinados 

em nível de família contabilizaram 1310 exemplares, em subfamília 488, em tribo 315, em 

gênero 701 e em espécie 201. A fração determinada a nível taxonômico específico esta 

distribuída entre 30 espécies, ou sejam: Curculionidae - Araucarius brasiliensis, Araucarius 

ruehmi, Naupactus dissimulator, Heilus inaequalis, Heilipus querulus, Neoerethistes tetricus, 

Desmosomus longipes, Astyage fasciatomaculata, Cholus parallogrammus, Tylodestes 

ganglionicus e Xileborus ferrugineus; Chrysomelidae - Omophoita octogutta, Calligrapha 

polyspila, Exora encaustica, Cacoscelis marginata e Isotes eruptiva; Elateridae - 

Dilobotarsus quadrituberculatus e Semiotus intermedius; Cerambycidae - Plaumaniella 

novateutoniae, Battus hirticornis e Acutandra araucana; Tenebrionidae - Lobopoda dallieri, 

Lobopoda purvula e Sherofus curvipes; Scarabaeidae - Strigidia pulchela; Coccinellidae - 

Eriopis conexa; Lucanidae - Leptinopterus affinis, Leptinopterus tibialis e Casignatus spixi; e, 

Ptilodactylidae - Bradytoma lineata.  
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