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Introdução

O Agreste é uma área de transição entre a Zona da
Mata e o Sertão do Nordeste brasileiro, que se estende 
por uma vasta área dos estados da Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, 
apresentando desde enclaves de Mata Atlântica, até 
formações vegetais características de Caatinga [1,2].
Dentro da zona de caatinga, são encontrados os brejos 
de altitude, que constituem disjunções de Floresta 
Tropical Perenifólia. Estas “pequenas ilhas de florestas 
sobre maciços isolados” apresentam taxas 
pluviométricas e higrométricas mais elevadas que nas 
áreas de caatinga onde estão inseridas, e menores que 
nas áreas do maciço florestal que as precede, 
submetidas a temperaturas com maiores variações [3].
Estas “ilhas”, também denominadas matas serranas, 
possuem formação florestal mais ou menos úmida, em 
função de sua condição climática peculiar [3,4,5] e 
abrigam a maior riqueza florística no Estado de 
Pernambuco [6], levando, conseqüentemente, a uma 
grande diversificação da fauna [7,8], incluindo aquela 
relacionada aos insetos. Poucos trabalhos foram feitos 
englobando o levantamento da entomofauna em áreas 
de brejo de altitude, especialmente em PE, sendo estes 
mais direcionados à análise da diversidade de insetos
em nível de uma só ordem ou família. Tendo em vista a 
escassez de estudos na área, o presente trabalho visa 
contribuir com informações acerca da diversidade de 
insetos em Brejo de Altitude, Taquaritinga do Norte, 
PE, coletados com rede entomológica. 

Material e métodos

O estudo foi realizado no Município de Taquaritinga 
do Norte (S 07º54'11, W 36º02'39"), Agreste de 
Pernambuco, Brasil. Neste local, com temperatura 
média de 18ºC, o período chuvoso está concentrado 
nos meses de Março-Julho, tendo precipitação média 
anual de 1.183mm. A área de trabalho localiza-se ao 
longo da Serra da Taquara, que está a 1086m acima do 
nível do mar e com cerca de 320m de altura em relação 
ao município. A coleta foi feita em 15 de Junho de
2009 com rede entomológica e/ou coleta manual, por 
um período de cinco horas, ao longo da estrada em 
direção à Serra da Taquara e por dentro da mata de 

brejo. Os insetos foram capturados por dez coletores em 
situação de  pouso ou vôo e acondicionados imediatamente 
em frascos contendo chumaços de algodão embebidos em 
éter (exceto os exemplares de Lepidoptera, acondicionados 
em envelopes entomológicos). Posteriormente, todos os 
insetos foram levados ao laboratório de entomologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, sendo 
identificados até o nível de ordem e, quando possível, até 
família, com o auxílio de chaves de identificação. Em 
seguida, estes foram fixados em álcool a 70% em frascos 
individuais etiquetados.

Resultados e discussão

Foi capturado um total de 41 indivíduos, pertencentes a
cinco diferentes ordens da Classe Insecta. Dessas, as que 
mais se destacaram foram Coleoptera e Hymenoptera. A 
ordem Coleoptera, a maior da classe, segundo Lawrence & 
Britton [9], apresentou um N=15 sendo representada por 
sete famílias. Coccinellidae foi a família com mais 
exemplares (N=4), seguida de Chrysomelidae (N=4), 
Staphylinidae (N=2), Curculionidae (N=2), Passalidae 
(N=1), Cicindelidae (N=1) e Scarabaeidae (N=1). Os dados 
obtidos estão de acordo com o estudo de Ganho & 
Marinoni [10] acerca da diversidade e riqueza de 
Coleoptera realizado no Paraná em mata primária alterada. 
Nele, apesar do bioma diferenciado, os autores observaram 
que as famíllias exclusivamente herbívoras, Chrysomelidae
e Curculionidae, foram as de maior abundância em todas as 
áreas estudadas. Dentre as de maioria carnívoras destacou-
se Staphylinidae. Além destas famílias, Coccinellidae teve 
grande número de espécies no referido estudo. Foram 
capturados também, em nossas coletas, seis representantes
da ordem Orthoptera, correspondentes a quatro famílias. 
Acrididae (N=3) foi a família mais representativa da 
ordem, seguida de Tettigoniidae, Gryllidae e Proscopiidae, 
todas com N=1. A ordem Hymenoptera (N=8) foi 
representada por duas famílias apenas, sendo Apidae (N=7) 
e Vespidae (N=1). Os exemplares das ordens Lepidoptera e 
Hemiptera não foram indentificados ao nível de família, 
tendo N=7 e N=5, respectivamente.  Em estudo que avaliou 
a estrutura das comunidades de abelhas em margem de 
domínio de Caatinga na Bahia, Aguiar & Zanela [11]
verificaram a proeminente presença da família Apidae em 
suas coletas: de 60 spp. de abelhas coletadas, Apidae 



apresentou um maior número de exemplares (37; 62%). 
Locatelli et al. [12] verificaram o mesmo em trabalho 
que avaliou a riqueza da fauna de abelhas em Brejo de 
Altitude em Pernambuco. Supomos que o grande 
número de representantes da família nos diferentes 
biomas tenha sido responsável pela predominância de 
espécies de Apidae dentro da Ordem Hymenoptera em 
nossas capturas. Porém, para que esta hipótese seja 
confirmada, o período de coleta precisa ser prolongado, 
a fim de que um número maior de exemplares seja 
coletado. Assim sendo, faz-se necessária a realização 
de mais estudos que foquem levantamentos de 
entomofauna em Brejos de Altitude, uma vez que há 
notável carência de trabalhos de cunho semelhante, 
inviabilizando, inclusive, a realização de maiores 
comparações via bibliografias.
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Figura 1. A. Brejo de Altitude no município de Taquaritinga do Norte - PE. B. Gráfico da quantidade de exemplares da ordem 
Orthoptera. C. Gráfico da quantidade de exemplares da ordem Coleoptera. D. Gráfico quantidade de exemplares da ordem 
Hymenoptera.


