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RESUMO 

 

O Parque Nacional Cerro Corá (PNCC), localizado no Departamento Del Amambay – 
PY, fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã-Ms, além de contar com valor 
histórico, também possui ampla diversidade biológica da flora e da fauna, sendo que 
esta última carece de estudos e caracterização. Portanto, o presente trabalho teve por 
objetivo caracterizar a comunidade de insetos ortópteros através de elaboração de um 
inventário da fauna local e da análise da variação sazonal da diversidade do Parque, 
podendo servir, posteriormente, para estudos com tais insetos. Os ortópteros são 
insetos que podem se adaptar a qualquer meio, possuindo grande importância 
ecológica, pois auxiliam no monitoramento de ambientes, sendo extremamente 
vulneráveis á qualquer mudança no meio. Foram realizadas expedições mensais ao 
local de pesquisa, por doze meses consecutivos, englobando épocas climaticamente 
distintas. Para amostragem da diversidade de insetos, foram empregadas 25 
armadilhas McPhail com atrativo alimentar (BioAnastrephaR), instaladas a 1,8m do nível 
do solo, em árvores que encontravam-se delimitadas em transectos de 500m à beira 
das trilhas de passeio do parque. O material coletado foi triado e identificado ao nível de 
família, dentro da Ordem Orthoptera, Classe Insecta. Obteve-se uma diversidade de 80 
morfoespécies, totalizando 371 individuos, distribuídos em 5 famílias: Acrididae, 
Gryllidae, Proscopiidae, Romaleidae e Tettigoniidae, sendo que os acridiídeos foram os 
mais abundantes e frequentes. Em análise dos fatores ambientais, como variação da 
Temperatura, Umidade Relativa do Ar, Precipitação e Velocidade do Vento, não foi 
observada correlação que pudesse explicar a alta ou baixa abundância de indivíduos 
coletados. Os resultados obtidos na presente pesquisa constituem fonte importante 
para o conhecimento preliminar da fauna de ortópteros do Parque Nacional Cerro Corá-
PY. Entretanto novos estudos se fazem necessários para acompanhar e monitorar esse 
grupo. 
 

Palavras-chave: Ambientes de Conservação. Parque Nacional Cerro Corá. 
Entomofauna. Orthoptera.  
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ABSTRACT 

 

The Cerro Corá National Park (PNCC), located in the Del Amambay - PY Department, 
bordering the Brazilian city of Ponta Porã-Ms, besides having a historical value, also has 
a wide biological diversity of flora and fauna. The latter lack of studies and 
characterization. Therefore, the objective of this work was to characterize the community 
of orthopteran insects through the elaboration of an inventory of the local fauna and the 
analysis of the seasonal variation of the Park 's diversity, which may later be used for 
studies with such insects. Orthoptera are insects that can adapt to any environment, 
having great ecological importance, as they aid in the monitoring of environments, being 
extremely vulnerable to any change in the environment. Monthly expeditions to the 
research site were carried out for twelve consecutive months, encompassing climatically 
distinct seasons. Twenty-five McPhail traps with feeding appeal (BioAnastrephaR), 
located 1.8 meters above ground level, were used to sample insect diversity in trees that 
were delimited in transects of 500m at the edge of the park's walking trails. The 
collected material was screened and identified at the family level, within the Orthoptera 
Order, Calsse Insecta. It was obtained a diversity of 80 morphospecies, totaling 371 
individuals, distributed in 5 families: Acrididae, Gryllidae, Proscopiidae, Romaleidae and 
Tettigoniidae, being the most abundant and frequent acridiids. In the analysis of the 
environmental factors, such as variation of Temperature, Relative Humidity, Precipitation 
and Wind Speed, no correlation was observed that could explain the high or low 
abundance of individuals collected. The results obtained in the present research 
constitute an important source for the preliminary knowledge of the fauna of ortópteros 
of the Cerro Corá-PY National Park. However, new studies are needed to monitor and 
monitor this group. 
 

 

Key words: Environmental reserve. Cerro Corá National Park. Entomofauna. 
Orthoptera. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Conservação (UCs) são essênciais para proteção da diversidade 

biológica e recursos genéticos, auxiliando na estabilidade do clima e qualidade do ar, 

regulação da qualidade e quantidade de água e na fertilidade do solo, participando de 

todos os processos ecológicos relevantes aos ecossistemas naturais. Essas unidades 

abrangem parques nacionais, reservas biológicas de espaços territoriais criados com a 

principal finalidade de preservação e manutenção da biodiversidade destes locais com 

pouca interferência de ações antrópicas (SIMÕES et al., 2008). 

Estas unidades foram criadas com o papel importante de controle do território 

determinando limites e dinâmicas de uso e ocupação específicos, que são concedidos 

para conservação dos recursos naturais que nelas existem, pela necessidade de 

proteção dos biomas, ecossistemas e espécies raras e ameaçadas de extinção 

(MEDEIROS, 2006). 

Entre as Unidades de Conservação existentes está o Parque Nacional Cerro 

Corá (PNCC), situado no Departamento de Amambay no Paraguai. O parque foi 

planejado num local com grandes serras, passando por esse motivo a se chamar Cerro 

Corá (Cerro = serra/Corá = circulo), com abundante diversidade de fauna e flora 

(SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012). 

Shirota e Gonzáles (2010) mencionam que o parque faz parte de uma grande 

área de conservação da vegetação nativa da Região do Paraguai. Antes o PNCC era 

mantido apenas pelo seu valor histórico, pois antes de ser reconhecido como reserva 

histórica era uma reserva militar, nos dias atuais foram executadas medidas de 

iniciativas para preservação dos recursos naturais existentes na região. 

Entre a diversidade de espécies encontradas nesses locais, estão os insetos, 

que têm funções vitais no equilíbrio dos ecossistemas, sendo muito usados em 

trabalhos para avaliação de impactos ambientais e efeitos de fragmentação florestal, 

por ser o grupo com maior número de animais do planeta, com grandes taxas 

populacionais e alta diversidade (BUZZI e MIYAZAKI, 1999). 

Na Classe Insecta, está inserida a Ordem Orthoptera, representada pelos grilos, 

gafanhotos, esperanças e paquinhas (GALLO et al., 2002), sendo este um grupo de 
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grande importância ecológica, por serem desfolhadores (consumidores primários) 

colaborando de maneira direta na inclusão de matéria orgânica no solo e servindo como 

base de alimentação para vertebrados e invertebrados, principalmente de outros 

insetos, sendo fundamental na cadeia alimentar (JUNIOR, 2013). 

Estudos sobre investigação e características da fauna são essenciais para a 

compreensão das complexas relações existentes entre os diferentes organismos no 

ambiente (SILVA et al., 2014). 

Neste contexto, o objetivo da realização desta pesquisa é caracterizar a 

comunidade de Orthoptera (Insecta) através da elaboração de um inventário da fauna 

local e da análise da variação sazonal da diversidade, na localidade do Parque 

Nacional Cerro Corá, município de Pedro Juan Caballero - PY, servindo de subsídio 

para posteriores estudos com tais insetos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As reservas que se encontram na Biosfera são territórios com ecossistemas 

terrestres e marinhos reconhecidas pela UNESCO e contempladas pelo Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) como essenciais em nível mundial para 

a conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, como a Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), procurando harmonizar a relação entre sociedade e 

ambiente (SIMÕES et al., 2008). 

Segundo Silva (2009), o grande aumento da população e o uso inadequado da 

terra, como o desmatamento, acabam levando à fragmentação dos ambientes naturais, 

causando efeitos intensos na dinâmica das interações, prejudicando o equilíbrio dessas 

relações entre os organismos, podendo acarretar extinções e isolamentos de espécies 

principalmente quando as interações são complexas e estreitas. 

 

2.1 AMBIENTES DE CONSERVAÇÃO 

 

Maia (2016) menciona que ao longo dos anos, em decorrência das ações 

antrópicas e pelo estilo de desenvolvimento econômico atual, as paisagens naturais 

sofreram grandes modificações, sendo esse um dos fatores que explicam as grandes 

alterações na biodiversidade. Para reduzir os impactos causados pelo homem ao meio 

natural, foram criadas leis para estabelecer a criação de áreas de proteção. 

Compreende-se por Unidade de Conservação (UC) ou Áreas Protegidas (AP), 

uma área que pode ser tanto terrestre, como marinha, delimitada e mantida com o 

intuito de proteger e realizar a manutenções na diversidade biológica e dos recursos 

naturais e culturais (UICN, 1994).  

Medeiros (2006), afirma que a criação de UCs foi uma grande estratégia de 

controle do território a ser protegido, estabelecendo limites para usos específicos, já 

que são, totalmente, atribuídos para valorização de biomas, ecossistemas e espécies 

raras ou, em extinção.  
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A conservação da biodiversidade se torna necessária para manter a diversidade 

biológica mundial, auxiliando na estabilidade dos ecossistemas e favorecendo a 

obtenção de recursos biológicos (MMA, 2006). 

 

2.1.1 Parque Nacional Cerro Corá 

 

O Parque Nacional Cerro Corá (PNCC) é uma Unidade de Conservação (UC), 

que apresenta grande diversidade florística e recursos genéticos, concentrando várias 

espécies de insetos, aves e mamíferos. É uma das seis Unidades de Conservação 

existentes no Paraguai (Figura 01) e a que possui maior diversidade de ecossistemas 

(SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012). 

 

Figura 01. Outdoor criado pela Secretaria Del Ambiente, instalado na guarita da entrada do Parque 
Nacional Cerro Corá, Paraguai. Novembro de 2017. 

 
Fonte: Jayme D. C. A. Novembro de 2017. 

 

O Parque se localiza no Departamento de Amambay, no Paraguai, com distância 

de aproximadamente 40 km ao Sul da cidade de Pedro Juan Caballero (GONZÁLEZ, 

2009) fronteira com o município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e possui uma área 

de ao todo 5.538 hectares (SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012).  

Moretti (2014) cita que a linha de fronteira internacional apresenta limite 

territorial, dividindo domínios ambientais únicos, com legislações e normas diferentes, 

onde as populações aprenderam e construíram formas de manejos dos mesmos 
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elementos naturais; impõe formas diferenciadas de uso das áreas protegidas e 

constituem distanciamentos socioculturais. Isso ocorre em fronteiras como Paraguai e 

Brasil, que dividem ambientes endêmicos, sendo essencial que estes sejam 

preservados. 

O PNCC é conhecido também como um parque histórico, possuindo grande 

importância para a preservação e para a história paraguaia, conforme ilustrado na 

Figura 02. Foi nesse local onde se deu por encerrada a grande guerra da Tríplice 

Aliança, representado pela junção da aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai contra o 

Paraguai, que na época era uma grande potência econômica mundial. Nesse mesmo 

local foi morto o então presidente do Paraguai, Marechal Francisco Solano Lopes, pelas 

tropas brasileiras. Dentro do PNCC encontra-se uma área com monumentos históricos, 

que registram as memórias desta batalha (SHIROTA e GONZÁLES, 2010). 

 

Figura 02. Bustos dos heróis do Paraguai, que lutaram na guerra da Tríplice Aliança, que fazem parte 
dos monumentos histórico do Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. 

 
Fonte: Google. 

 

Foi considerada a maior guerra da História da América do Sul, sendo 

comparada, em violência e em extensão, à Guerra Civil que os Estados Unidos da 

América do Norte viveram no mesmo período, em que participaram cerca de 2,5 

milhões de homens numa população de 33 milhões de pessoas (MOTTA, 1995). 
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Em 1945, segundo a Secretaria Del Ambiente (2012), o estado paraguaio 

decretou o PNCC como “Zona de Reserva em Estradas Nacionais” e, em 1963, na lei 

paraguaia, através do artigo 18 da lei n° 854/63, foi criado o termo “Parque Nacional”. 

Antes de ser parque, o local era uma reserva militar, criado para preservar riquezas 

históricas da área em condições naturais. Foi instituído pelo decreto nº 20.698 em 11 de 

fevereiro de 1976, passando de área de reserva para parque nacional, se tornando 

copropriedade do subsecretário de estado dos Recursos Naturais e Ambientais do 

Ministério da Agricultura e Pecuária.  

Shirota e González (2010) citam que, atualmente, além de Unidade de 

Conservação, o PNCC se tornou um dos grandes pontos turísticos do país, com várias 

espécies nativas, onde seus visitantes podem ter contato direto com a fauna e a flora 

do Parque (Figura 03).  

 

Figura 03. Plantas que fazem parte da vegetação nativa do Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. 
Novembro de 2017. 

 
Fonte: Jayme D. C. A. Novembro de 2017. 

 

Mesmo possuindo uma grande diversidade de fauna e flora, poucos cientistas 

têm escolhido o parque como local de pesquisa. No entanto, na década de 80, com a 

necessidade de uma revisão das áreas silvestres protegidas do país, muitos cientistas 

nacionais e internacionais realizaram inúmeras coleções sobre seu bioma de cerrado 

(SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012).  
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O local dispõe de nascentes e cursos de água que desembocam nos Rios Aquidauana, 

Arroyos Aceiteí, Aquidabán Nigui e Panambi'y que apresentam função relevante no 

equilíbrio hídrico da região, com áreas de campo baixo que têm o papel de coletores de 

águas superficiais e subterrâneas, sendo importante mencionar que o local é parte da 

área do subterrâneo Aquífero Guarani. O ecossistema do local é variado, conforme 

ilustrado na Figura 04, sendo caracterizado por Pastagens, Bosque Médio Semidecíduo 

Subtropical, vegetação de Cerrado, Cerradão, Bosques de Galeria e Bosque Denso 

Semidecíduo Subtropical (SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012). 

 

Figura 4. Mapa ilustrativo dos tipos de vegetação que constituem o Parque Nacional Cerro Corá, 
Paraguai. Novembro de 2017. 

 

Fonte: Jayme D. C. A. Novembro de 2017. 

 
Arruá, (1985), relata que as rochas predominantes na região são de arenito e 

pertencem ao grupo das "Areniscas de Misiones" do período Jurássico-Cretáceo 

Inferior. As Areniscas se formaram de um extenso deserto climático, principalmente 

pelo acúmulo de sedimentos consistentes produzidos pelo vento, sedimentação pluvial 

e planícies de inundação periódica. 
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2.2 ENTOMOFAUNA 

 

A ampla diversidade biológica de espécies compreende a toda gama de 

organismos sobreviventes na terra. Sendo assim, a diversidade de espécies 

demonstra todas as adaptações evolucionárias e ecológicas em determinados 

ambientes. As espécies podem ser definidas de duas maneiras, a primeira se baseia 

na definição morfológica e a segunda na definição biológica de espécies. Assim, 

pode-se concluir que as duas definições devem trabalhar juntas, para que uma possa 

complementar a outra, trazendo no final resultados que sejam positivos para o 

trabalho cientifico (PRIMACK e RODRIGUES, 2001). 

O trabalho foi escolhido para ser realizado no Parque Nacional Cerro Corá por 

haver uma carência de estudos entomofaunísticos nessa região. Mesmo sendo uma 

Unidade de conservação, histórica e turística, o PNCC possui poucos trabalhos 

científicos que estão relacionados à fauna de insetos da região. 

A entomofauna está diretamente ligada à Entomologia. Segundo Gallo (2002), 

entomologia é a ciência que estuda os insetos sobre todos os aspectos e suas 

relações com homem, animais e plantas. Essas relações correspondem a áreas 

especializadas dentro da entomologia como, Entomologia Médica, Agrícola e 

Veterinária.  

Os pioneiros no estudo de insetos, primeiros a utilizarem conceitos de 

entomologia, foram Gustavo Dutra, Herman Von Ihering, Carlos Moreira, Emilio 

Goeldi e outros (GALLO,  et al., 2002).  

Nos primeiros anos do século 20, havia uma divisão entre entomologia básica 

e aplicada, que aos poucos foi substituída por termos mais abrangentes, que ficaram 

mundialmente conhecidos. Ângelo Moreira da Costa Lima, foi um dos autores que 

mais trabalhou para a entomologia ser conhecida, publicou 300 trabalhos científicos, 

que ficaram mundialmente conhecidos, e também uma obra com 12 volumes 

denominada “Insetos do Brasil” (GALLO, et al., 2002). 

Os insetos constituem o mais diverso e abundante grupo dos artrópodes, seu 

número foi estimado entre 10 milhões. Podem se adaptar em qualquer tipo de 

ambiente, isso ocorre pelo seu poder de vôo e pelo seu tamanho reduzido, podem ser 
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muito ágeis e agressivos, essa característica permite que lutem por qualquer nicho 

disponível, se diferem de outros artrópodes por possuírem três pares de pernas e 

dois pares de asas, o seu tamanho varia entre 1 mm até 20 cm de comprimento 

(HICKMAN et al., 2004). 

O corpo dos insetos, ilustrado na Figura 05, é dividido em três partes: cabeça, 

tórax e abdome, com cabeça que apresenta duas antenas, por dois olhos compostos 

que podem ser ausentes ou com três ocelos, apresentam lábios superior e inferior, 

mandíbula. Tórax com três segmentos com pernas em todos estes, que podem ou 

não apresentar asas no 2º e 3° segmento e o abdome que apresenta 6 a 11 

segmentos terminando ou não com apêndices locomotores, sensoriais e genitais 

(GALLO et al., 2002). 

Os insetos são considerados os organismos mais abundantes da Terra, com 

elevada densidade populacional, diversidade em relação a espécies e hábitats, 

grande habilidade de dispersão, seleção de hospedeiros e resposta a quantidade e 

qualidade de recursos disponíveis, possuem papel importante na natureza, sendo 

utilizados em estudos de avaliação de impacto ambiental e de efeitos de 

fragmentação florestal (OLIVEIRA; MENDES et al., 2013).  

Entretanto, os insetos também podem ser considerados pragas por serem 

grandes competidores por alimento, atacam colheitas, dando altos prejuízos aos 

agricultores dando a pressupor que metades das colheitas mundiais acabam por esse 

motivo. Porém, o conceito “praga” pode ser relativo, considerado estritamente 

econômico, pois como qualquer animal os insetos são estimulados pela riqueza de 

alimentos, se reproduzem mais onde este é mais abundante. Apesar de competirem 

por comida, os insetos são os principais aliados dos humanos para evitar perdas ainda 

maiores e um exemplo disso é o controle biológico, sendo natural ou induzido pelo 

homem (DOUROJEANNI, 2008). 
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Figura 05. Esquema de um ortóptero, evidenciando as características diagnósticas e morfologia externa 
da Classe Insecta. 

 

  Fonte: Google. 

 

Nesse contexto, pode-se dizer que a ordem Orthoptera faz parte deste grupo 

de “insetos prejudiciais”, pois as espécies desfolhadoras também acabam sendo 

considerados pragas, conquistando fama por acabarem com muitas colheitas, de 

acordo com Gallo et al (2002). 

 
2.3 ORDEM ORTHOPTERA 
 

Os Orthoptera compreendem insetos conhecidos como gafanhotos, grilos, 

esperanças e paquinhas, que possuem 25.000 espécies descritas, das quais 1268 

são provenientes da América do Sul e apenas 195 do Brasil. Podem ser herbívoros, 

predadores e onívoros (BRAGA et al., 2010); (GALLO et al., 2002).  

Seus representantes possuem três pares de pernas que são do tipo saltatórias, 

podendo possuir cabeça prolongada entre os olhos, que são bem desenvolvidos. Suas 

antenas são filiformes e seu aparelho bucal é do tipo mastigador (GALLO et al., 2002). 



26 
 

O comprimento do seu corpo desses espécimes varia a 5 mm a 100 mm de 

comprimento. As asas podem estar presentes ou ausentes nesta ordem, e algumas 

espécies possuem as asas mais curtas que o corpo, sendo membranosas e dobradas 

em leques (BUZZI e MIYAZAKI, 1999). 

Os indivíduos desta ordem apresentam como característica a produção de sons 

por estridulação, que são resultado do atrito de uma parte do corpo com outra parte. 

Só os machos possuem órgãos estridulatórios, que estão localizados nas bases das 

tégminas, nas quais, a tégmina direita cobre à esquerda (GALLO et al., 2002). 

Os ortópteros compreendem um grupo de insetos que pode se adaptar a 

qualquer tipo de ambiente, desde áridos desertos até água de riachos, exceto nas 

áreas mais frias, mas a maioria dos ortópteros vive no solo ou em plantas silvestres e 

cultivadas (BUZZI e MYIAZAKI, 1999).  

São animais ovíparos, com ovos postos no solo, em folhas, ou, em galhos 

secos, que para protegê-los são cobertos por uma substância gelatinosa. As fêmeas 

possuem órgãos ovopositores. Seus ovos eclodem depois de 16 a 75 dias, suas 

ninfas geralmente passam por cinco mudas, cada uma com a duração de cinco dias, 

para no fim, se tornarem adultos (BUZZI e MYIAZAKI, 1999). 

As ninfas são a forma jovem desses insetos, e elas se assemelham à adulta, 

conforme ilustrado pela Figura 6. As únicas diferenças que possuem se encontra no 

tamanho menor, e o fato das asas estarem ausentes e seus órgãos reprodutores 

serem rudimentares (BUZZI e MIYAZAKI, 1999). 

Os ortópteros são mencionados na cultura chinesa e do mediterrâneo (BUZZI 

e MIYAZAKI, 1999). Ainda, possuem grande importância ecológica, pois auxiliam no 

monitoramento de ambientes, principalmente em áreas que possuem história com 

alguma influência antrópica (SILVEIRA NETO et al., 1995). Eles auxiliam como 

bioindicadores ambientais, pois são totalmente vulneráveis a quaisquer mudanças no 

meio onde vivem (SILVA, 2013). 

Algumas espécies causam danos imensuráveis às áreas agrícolas, podendo 

levar a destruição de plantações em pouco tempo. Nas florestas e em outros nichos 

consideráveis atuam como desfolhadores naturais. São insetos fitófagos que 

participam diretamente da reciclagem de matéria orgânica em decomposição. 
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Também possuem extrema importância na cadeia alimentar, pois servem como 

alimento para algumas espécies de aves, répteis e anfíbios (NUNES-GUTJAHR e 

BRAGA, 2015).  

 

Figura 06. Foto de uma ninfa de um espécime de grilo, família Gryllidae (Insecta: Orthoptera), encontrada 
no Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. Outubro de 2017. 

 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Outubro de 2017. 

 

Os insetos ortópteros são divididos em duas subordens: Caelifera e Ensifera 

(GALLO et al., 2002), sendo a família Acrididae (gafanhotos) a mais numerosa, com 

cerca de 10 mil espécies (BUZZI e MIYAZAKI, 1999). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O presente projeto foi desenvolvido na Unidade de Conservação Parque 

Nacional Cerro Corá, integrante do Bioma Floresta Temperada na região Leste do 

país vizinho, Paraguai. Este local foi escolhido em decorrência da enorme carência e 

necessidade de estudos faunísticos sobre insetos, inclusive de importância 

econômica, em ambientes naturais no Paraguai, além da relativa proximidade com o 

município de Ponta Porã/MS, Brasil. 

O Parque Nacional Cerro Corá, cujas coordenadas geográficas são: 

22°39’15”S e 56°00’26”W, foi instituído em 11 de fevereiro de 1976 pelo Decreto no 

20.698, que o declarou área de reserva para parque nacional, tornando-o 

copropriedade do subsecretário de Estado dos Recursos Naturais e Ambiente o 

Ministério da Agricultura e Pecuária (SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012).  

Abrange uma área de 5.538 hectares e está localizado no Departamento de 

Amambay, a 450 km da cidade de Assunção e 40 km da capital departamental Pedro 

Juan Caballero (SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012), fronteira seca com o 

município de Ponta Porã/MS, Brasil. 

Essa Unidade de Conservação é caracterizada pela presença de colinas 

isoladas e íngremes, algumas das quais com altitude superior a 450 metros acima do 

nível do mar (Figura 07); vales com vegetação baixa, córregos, nascentes e 

cachoeiras (SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012). 

A área pertence à ecorregião Amambay (Figura 08), cujas comunidades 

naturais terrestres são representadas pelo Cerrado, Cerradão, Floresta Densa 

Subtropical Semidecídua, Floresta Média Subtropical Semidecidua, Represas, 

Florestas de Galeria, Pastagens, Penhascos, Matas Ciliares, Córregos e Rios. É 

considerada uma área de alta diversidade florística com espécies endêmicas e 

recursos genéticos vegetais. Além disso, essa Unidade de Conservação também 

preserva os valores históricos e culturais (SECRETARIA DEL AMBIENTE, 2012). 
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Figura 07. Região entre serras, onde está localizado o Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai, no 
município de Pedro Juan Caballero. 

 
Fonte: Google Maps. 

 

Figura 08. Mapa apresentando a divisão política do país Paraguai, destacando a região do Parque 
Nacional Cerro Corá, local da realização da pesquisa.  

 
Fonte: Maira Parula (2007). 

 

 

 



30 
 

3.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A fase inicial do trabalho foi uma pesquisa exploratória, realizada com o intuito 

de conhecer o tema a ser a estudado, e adequá – lo a realidade que se pretende 

conhecer (PIOVESAN e TEMPORINI, 1995).  

A presente pesquisa compreende a uma pesquisa de cunho quali quantitativo. 

Isso significa que, foi realizada a coleta de dados em campo, e depois uma 

quantificação desses dados, para assim poder obter resultados (GIL, 2002). 

Foram realizadas expedições mensais ao local de pesquisa, durante um ano, 

englobando épocas climaticamente distintas, o que possibilitou a amostragem e 

captura de diferentes espécies de ortópteros em armadilhas com atrativo alimentar. 

Para a realização das coletas, foram solicitadas licenças do Parque Nacional 

Cerro Corá/PY, e Secretaria Nacional do Meio Ambiente do Paraguai, referentes à 

obtenção de insetos e exsicatas de plantas na Unidade de Conservação, e 

autorizações para transporte destes materiais por vias rodoviárias. 

No Parque Nacional Cerro Corá, para amostragem da diversidade de insetos, 

foram empregadas 25 armadilhas McPhail (Figura 09), com atrativo alimentar 

(BioAnastrephaR), instaladas a 1,8m do nível do solo, conforme ilustrado na Figura 

10, em árvores que delimitaram transectos de 500m à beira das trilhas de passeio do 

parque. 

Figura 09. Foto de uma armadilha modelo McPhail, iscada com atrativo alimentar, empregada 
geralmente para a captura de insetos voadores.  

 
Fonte: Google. 
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Figura 10. Instalação da armadilha McPhail em ponto amostral do Parque Nacional Cerro Corá, 
Paraguai, para realização desta pesquisa. Junho de 2017.  

 
Fonte: Michelli C.N. Facholi. Junho de 2017. 

Foram consideradas cinco áreas diferentes, como pontos de pesquisa, de 

acordo com o tipo de vegetação local. Em cada ponto foram instaladas 5 armadilhas, 

distanciadas em 100m entre si, conforme ilustrado na Figura 11. 

O material coletado foi armazenado em frascos plásticos contendo álcool 95% 

ou superior, devidamente etiquetado e identificado, e conduzido ao Laboratório de 

Insetos Frugívoros (LIF) da FCBA-UFGD, Dourados-Brasil, para triagem, conforme 

ilustrado pela Figura 12.  

Considerando que em armadilhas McPhail são capturados diferentes grupos de 

insetos (SILVA et al., 2010), no Laboratório de Insetos Frugívoros-LIF das FCBA-

UFGD, o material proveniente das armadilhas foi triado em bandejas plásticas 

brancas, separando-se inicialmente as diferentes Ordens de Insecta, conforme 

ilustrado na Figura 13. 
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Figura 11. Imagem via satélite dos cinco pontos de estudo no Parque Nacional Cerro Corá-PY. As cores 
indicam a localização dos Pontos de coleta: Vermelho, Ponto 5; Amarelo, Ponto 4; Azul, 
Ponto 2; Laranjado, Ponto 3; Verde, Ponto 1. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: Google Maps. 

 

Figura 12. Material coletado sendo retirado das armadilhas McPhail instaladas no Parque Nacional Cerro 
Corá-PY, e transferidos para frascos plásticos devidamente identificados, para 
armazenamento. Novembro de 2017.  

      
Fonte: Jayme D. C. A. Novembro de 2017. 
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Figura 13. Processo de triagem dos insetos coletados das armadilhas McPhail no Parque Nacional Cerro 
Corá-PY, realizada no Laboratório de Insetos Frugívoros da FCBA-UFGD. Outubro de 
2017. 

       
     Fonte: Juliane T. dos Santos. Michelli C.N. Facholi. Outubro de 2017. 

 

Posteriormente, foi feita nova triagem, com o auxílio de microscópio 

estereoscópico, para a identificação das famílias e morfo-espécies de Orthoptera, 

usando-se chaves de identificação propostas por UFLA – “Chaves para algumas 

ordens e famílias de Insecta.” e UFRA – “Manual de Entomologia Geral.”, que estão 

inseridas no Apêndice 1. Sempre que possível, também era recorrido ao auxilio dos 

especialistas colaboradores. 

O material identificado foi, posteriormente, depositado na Coleção Entomológica 

do MuBio, FCBA-UFGD, Dourados/MS.  

Esta pesquisa foi realizada em convênio e colaboração entre as instituições de 

ensino superior: 

-Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD: a qual pertence a aluna 

pós graduação nível de doutorado, a pesquisadora responsável Drnda. Michelli 

Cristine Nunes Facholi Bendassolli, orientadora deste projeto de TCC; e o orientador 

da pesquisa Dr. Manoel Araecio Uchôa Fernandes. 

-Faculdades Magsul: a pesquisadora responsável por este trabalho, Juliane 

Tainara dos Santos, e a professora orientadora deste TCC, a qual também orientou 

projetos de trabalho de conclusão de curso dos seguintes acadêmicos do curso de 

Ciências Biológicas – Anderson Carlos Quintana Medeiros, Evandro Quinhonez Alves 

e Jayme Douglas Cabrera Alcarás. 
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-Universidad Nacional de Assuncion, Facultad de Ciencias Agrarias, Filial Pedro Juan 

Caballero: co-orientador da pesquisa, Dr. Marcos Arturo Ferreira 

 

3.3 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Para análise da ocorrência de espécies, foi elaborada uma tabela que apresenta 

a relação das famílias de Orthoptera encontrados no PNCC-PY, no período da 

pesquisa.  

Para realização da Análise faunística, foram considerados os índices faunísticos 

de abundância e frequência. Desta forma, de acordo com Silveira Neto et al.(1976): 

-Abundância: refere-se ao número de indivíduos de uma determinada espécie por 

unidade de superfície ou volume. 

-Frequência: é a percentagem de indivíduos de uma espécie em relação ao total de 

indivíduos coletados, calculada pela fómula: pi = ni/N × 100, onde ni: número de 

indivíduos da morfoespécie i e N: total de indivíduos coletados. 

Uma análise da abundância e distribuição das famílias associadas aos pontos 

de coleta foi realizada, considerando-se a abundância destes indivíduos, em todas as 

coletas. 

Para avaliação da flutuação populacional, foram utilizados os dados de captura, 

nas armadilhas McPhail, no período de novembro de 2016 a outubro de 2017. 

Através dos dados obtidos, foram elaborados gráficos da flutuação populacional, 

os quais foram correlacionados com parâmetros climáticos, como temperatura média, 

umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica, e velocidade do vento da região. A 

realização desses gráficos foi baseada na postila de “Correlação Linear Simples”, que 

está inserida no Apêndice 1 (UFSM, 2001). 

Os dados climáticos referentes ao período da pesquisa, de novembro de 2016 a 

outubro de 2017, foram obtidos no site do Inmet/Sepaf/Agraer/Cemtec-MS, da Agencia 

de Desenvolvimento e Extensão Rural – Agraer, Estação Agrometeorológica de Ponta 

Porã, localizada dentro de um raio de no máximo 50 km de distância da área 

pesquisada. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES 

Foram realizadas 12 coletas de ortópteros no Parque Nacional Cerro Corá-

Paraguai, totalizando um ano de pesquisa. Nesta pesquisa, foi estudada a ocorrência 

de 371 insetos da ordem Orthoptera, distribuídos em 5 famílias: Acrididae, Gryllidae, 

Proscopiidae, Romaleidae e Tettigoniidae. 

 

4.1.1 Família Acrididae 

Os ortópteros pertencentes à Família Acrididae, ilustrada na Figura 14, 

compreendem as morfoespécies de gafanhotos pequenos. 

 

Figura 14. Espécime de gafanhoto (Orthoptera: Acrididae) encontrado no Parque Nacional Cerro Corá, 
Paraguai. Agosto de 2017. 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Agosto de 2017. 

 

Estes são divididos em dois grupos, de acordo com seu comportamento, 

podendo ser sedentários ou migradores, sendo que os sedentários possuem hábito 

solitário e os migradores, que vivem em grupos são conhecidos pelas chamadas 

“nuvens de gafanhotos”, que acabam com colheitas e trazem muitos prejuízos para 

agricultura sendo consideradas pragas (GALLO et al., 2002). 

Segundo Junior (2013), os gafanhotos com hábito solitário, ocupam uma região 

que cobre parte dos territórios da Argentina, Paraguai e Uruguai. São comuns em 
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campos e rodovias nas estações de verão a outono, têm antenas bem mais curtas que 

seu corpo, seus órgãos auditivos ficam nas laterais do primeiro segmento abdominal, a 

maior parte desses insetos é de coloração acinzentada ou acastanhada e alguns tem 

cores brilhantes em suas asas posteriores, o ovopositor é curto e os tarsos têm três 

segmentos. 

São caracterizados por apresentar a perna posterior saltatória, o que lhes 

permite deslocarem-se aos saltos e a maior parte das espécies podem voar (BORROR 

e DELONG, 1988; JUNIOR, 2013). 

São paurometabólicos, pois depois da eclosão dos ovos, as formas jovens são 

parecidas com as adultas e são chamadas ninfas. Seu desenvolvimento é gradativo 

sofrendo ecdise, a troca de tegumento, que depois de trocado passa a ser chamado de 

exúvia e na última muda o inseto se transforma em adulto (BORROR e DELONG, 1988; 

JUNIOR, 2013). 

Segundo Carvalho (2010), os acridídeos se distinguem da Família Romaleidae 

por não terem um espinho apical nas tíbias posteriores, em que o último espinho 

externo é distante do ápice. 

 

4.1.2 Família Gryllidae 

Os ortópteros pertencentes à Família Gryllidae, ilustrada na Figura 15, 

compreendem os grilos. 

Os insetos ortópteros da família Gryllidae podem ser identificados através das 

antenas longas e filiformes que, em sua maioria, são maiores que seu corpo e por 

apresentas 3 tarsos nos seus pés (Figura 16) (TRIPLEHORN e JOHNSON, 2011). 
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Figura 15. Espécime de grilo (Orthoptera: Gryllidae) coletado no Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. 
Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
 

Figura 16. Identificação dos 3 tarsos em um espécime de grilo (Orthoptera: Gryllidae), coletados no 
Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: o Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

Existem aproximadamente 2.000 espécies de grilídeos, os quais apresentam 

hábito noturno. Alguns desses ortópteros possuem asas curtas e não voam; já outros 

apresentam asas posteriores com colorações vivas, maior parte destes insetos tem de 

25 até 75 mm de comprimento (GALLO et al., 2002). 

A maioria dos indivíduos desta ordem é terrestre, havendo exceções para 

espécies arborícolas e semiaquáticas. Alguns são onívoros, no caso das espécies 
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domésticas, enquanto que os que vivem no solo se alimentam de material orgânico 

vegetal e animal; alguns danificam até raízes; os arborícolas atacam pulgões e os 

semiaquáticos comem insetos pequenos (GALLO et al., 2002). 

Habitam regiões mais quentes e úmidas, embora também sejam encontrados em 

regiões de clima temperado, e ausentes em maiores latitudes e altitudes, ocupando 

vários tipos de ambientes incluindo locais subterrâneos e subaquáticos (KEY, 1970; 

KEVAN, 1982; CAMPOS et al., 2011).  

Os grilos (Gryllidae) e esperanças (Tettigoniidae) produzem os sons fazendo 

atrito entre uma borda afiada na base da sua asa anterior ao longo de uma crista 

estriada e na superfície ventral da outra asa anterior, denominada de órgão 

estridulatório, conforme ilustrado na Figura 17 (TRIPLEHORN e JOHNSON, 2011). 

 

Figura 17. Orgão estridulatório encontrado em machos da Familia Gryllidae (Orthoptera) coletados no 
Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. 

   
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

4.1.3 Família Proscopiidae 

Os ortópteros pertencentes à Família Proscopiidae, ilustrados na Figura 18, 

caracterizam-se pelas taquarinhas, sendo similares ao bicho pau, no entanto, têm 

antenas curtas e o formato da cabeça é diferente, com o corpo delgado e cabeça 

alongada (CARVALHO, 2010).  
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Figura 18. Espécime de “Mané Magro” (Orthoptera: Proscopiidae) coletado no Parque Nacional Cerro 

Corá, Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017.  

  

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

A taxonomia do grupo é pouca descrita, pois a maior parte das espécies da 

família Proscopiidae é identificada, somente pelas características externas que 

apresentam, possuindo pequena variação de características (CARVALHO, 2010). 

 

 

4.1.4 Família Romaleidae 

De acordo com Braga et al. (2010), os ortópteros pertencentes à Família 

Romaleidae, ilustrados na Figura 19, compreendem os maiores gafanhotos que se 

encontram na natureza, com 437 espécies descritas. 
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Figura 19. Espécime de gafanhoto (Orthoptera: Romaleidae), no estágio de ninfa, coletado no Parque 
Nacional Cerro Corá, Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

Seus indivíduos são fáceis de serem identificados, pois possuem espinho apical 

na face externa das tíbias posteriores, conforme ilustrado na Figura 20. 

As espécies são neotropicais e apresentarem cores, tamanhos e formas 

variadas, podendo ser alados, braquípteros ou ápteros; sua cabeça pode ser 

orthognata ou opistognata. 

Apresentam asas curtas e proporcionais entre si, a forma da cabeça destes 

insetos costuma ser redonda, mas também pode apresentar outras formas, seu fêmur 

posterior é bastante desenvolvido e um espinho que se localiza em cima da sua tíbia 

posterior que não se movimenta. Costumam viver nas copas das árvores, sendo a única 

família capaz de produzir sons que vivem nesses locais (CARVALHO, 2010). 

 

Figura 20. Espinho apical na face externa da tíbia posterior de um espécime de Romaleidae (Orthoptera), 
caractere empregado para a identificação desta família. Novembro de 2016 a Outubro de 
2017. 

 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
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4.1.5 Família Tettigoniidae 

Os ortópteros pertencentes à Família Tettigoniidae, ilustrada na Figura 21, 

compreendem as esperanças. 

 

Figura 21. Espécime de esperança (Orthoptera: Tettigoniidae), semelhante aos indivíduos coletados no 
Parque Nacional Cerro Corá, Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: Google. 

 

Atualmente existem 6765 espécies e 1182 gêneros na família (NICKLE, 1992; 

MENDES et al., 2011). 

Por apresentar grande distribuição mundial, maior parte se encontra em regiões 

tropicais e subtropicais (NICKLE, 1992; MENDES et al., 2011).  

A maioria das espécies fitófaga e algumas carnívoras (NICKLE, 1992; MENDES 

et al., 2011). 

Têm hábito, em geral noturno, embora alguns como os tetigonídeos 

Phaneropterinae e Conocephalinae sejam atraídos pela luz (NICKLE, 1992; MENDES 

et al., 2011).  

A maioria tem hábitos arborícolas, com algumas espécies vivendo no meio da 

vegetação rasteira, sobre o solo ou associadas às macrófitas aquáticas como Phlugis 

Stål, 1861 (COSTA LIMA 1938; NICKLE, 1992; MENDES et al., 2011). 

Essa família apresenta insetos com mimetismo e camuflagem bem desenvolvida, 

ficando praticamente imperceptíveis, fazem camuflagens de diferentes formas, a mais 

comum é a ocorrência de tégminas em forma de folhas verdes ou secas. Existem 

esperanças coloração similar aos liquens como Dysonia White, 1862 e outras 
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mimetizam himenópteros como Aganacris Walker, 1871 (COSTA LIMA 1938; NICKLE, 

1992; MENDES et al., 2011).  

Os tetigoniídeos, assim como os grilídeos, produzem sons, apresentando como 

estrutura receptora, um órgão especializado para esse fim, o tímpano, localizado nas 

tíbias d                                as pernas posteriores, como é mostrado na figura 22 

(TRIPLEHORN e JOHNSON, 2011). 

 

Figura 22. Localização dos órgãos timpânicos, nas tíbias posteriores de espécimes de esperanças 
(Tettigoniidae: Orthoptera), coletados no Parque Nacional Cerro Corá. Novembro de 2016 
a Outubro de 2017. 

. 

 
 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

4.2 ANÁLISE FAUNÍSTICA 

Neste estudo, foi realizada uma análise dos parâmetros ecológicos da fauna de 

Orthoptera, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Parametros ecológicos da fauna de Ortópteros (Insecta: Orthoptera). 

FAMÍLIA ABUNDÂNCIA FREQUÊNCIA (%) 

Acrididae 112 30,2 

Gryllidae 53 14,3 

Proscopiidae 100 27,0 

Romaleidae 15 4,0 

Tettigoniidae 91 24,5 

TOTAL 371 100,00 
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Verificou-se que a família mais abundante é a família Acrididae, na qual foram 

encontrados 112 exemplares, seguido da família Proscopiidae, com abundância de 100 

insetos. Foram obtidos 91 espécimes da família Tettigoniidae, e amostrados 53 

exemplares da família Gryllidae. A menor abundância correspondeu à família 

Romaleidae, com apenas 15 exemplares encontrados. 

A maior abundância da família Acrididae pode ser explicada por ser a família que 

apresenta maior quantidade de espécies, além de ser a mais abundantemente 

encontrada em ambientes naturais. Esse fato é discutido por Guerra et al. (2012), que 

realizou estudos no Cerrado, por Nunes-Gutjahr e Braga (2010), que realizou pesquisas 

na Amazônia, e por Lutinski et al. (2011), Nunes-Gutjahr e Braga (2015), que 

desenvolveram trabalhos em áreas de fragmentos florestais e de cultivares na Flora de 

Chapecó, em Santa Catarina. 

Analisando-se a frequência, conforme ilustrado na Figura 23, observou-se que a 

família mais frequente foi Acrididae, com 30,2 %. A família Proscopiidae teve frequência 

de 27,0%, Tettigoniidae apresentou frequência de 24,5%, Gryllidae, 14,3%, e 

Romaleidae apenas 4,0%. 

Segundo Nunes-Gutjahr e Braga (2015), a maior abundância e frequência da 

família Acrididae podem indicar a boa condição dos ambientes florestados. Para esses 

autores, se ocorresse o resultado contrário, a menor frequência e a menor abundância 

destas espécies indicariam a alteração desses ambientes naturais, principalmente em 

razão de desflorestamento (NUNES-GUTJAHR e BRAGA, 2015).  
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Figura 23. Frequência de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados no Parque Nacional Cerro Corá-
Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES 

Considerando-se a abundância de ortópteros obtidos por ponto de coleta, 

obteve-se os seguintes resultados, demonstrados na Figura 24. 

Verificou-se que a maior abundância de espécimes da ordem Orthoptera ocorreu 

no Ponto 4. Este ponto encontra-se próximo a guarita do parque, que é relativamente 

aberto com a vegetação do tipo cerrado, possuindo vegetação rasteira e um número 

maior de gramíneas e espécies de dicotiledôneas. O local fica próximo a plantios de 

guavira, fruto nativo do Bioma Cerrado existente na região. Conforme Basualdo et al. 

(1997), a guavira é um arbusto que pode chegar até 1 metro de altura, apresenta flores 

brancas, frutos de sabor adocicado com coloração verde-amarelada quando maduras, 

sua distribuição se estende pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Pode-se supor 

que os ortópteros possam fazer uso, em sua dieta alimentar, das folhas dos pés de 

guavira, das gramíneas e dicotiledôneas, também podendo supor que, por possuir uma 

vegetação mais aberta, esse ponto é o que possui maior temperatura e menos umidade 

(MARTÍNEZ e ZERBINO, 2008). 
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Figura 24. Abundância de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados no Parque Nacional Cerro Corá-
Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

Descamps (1978), em seu estudo relata que muitas espécies da família 

Acridoidea, podem ter preferência por ambientes específicos fechados, abertos ou 

parcialmente ensolarados, devido à suas dietas alimentares, propondo que selecionem 

ambientes específicos.  

Esse fato foi observado para espécies que pertencem ao gênero Orphulella 

(Acrididae: Gomphocerinae), que habitam regiões de vegetação aberta e com muita luz, 

assim como também existem espécies que vivem em ambientes fechados, dispondo de 

microhabitats (maior umidade e com menor luminosidade) como é o caso dos 

gafanhotos dos gêneros Clematodina e Colpolopha, com baixa valência ecológica, 

sendo limitados ao ambiente de mata (SILVEIRA NETO, 1976; BITTAR, 2013).  

O Ponto 1 é um local de vegetação fechada, que se encontra perto da área de 

acampamento, onde os turistas que vão visitar o local costumam se alojar. Essa área 

corresponde ao local em que foi encontrado menor abundância de insetos. 

O Ponto 2, também é uma área de vegetação fechada, fica próxima a área de 

acampamento, sendo um dos pontos mais úmidos. 
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O Ponto 3 apresenta mata fechada, em uma área localizada na parte de tras 

desse ponto existem muitos arbustos de guavira, e também se localiza próximo aos 

monumentos históricos do parque. 

O ponto 5 fica na entrada do parque, é um local úmido, com mata relativamente 

fechada, possuindo muitos espécimes de caraguatá, planta encontrada na região do 

Cerrado.  

 

4.4 FLUTUAÇÕES POPULACIONAIS 

 

4.4.1 Ocorrência ao longo do ano 

Considerando-se a variação na abundância de espécies ao logo do ano, 

obtiveram-se os seguintes resultados expressos na Figura 25. 

 

Figura 25. Abundância de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados ao longo do período de 12 meses 
de coleta no Parque Nacional Cerro Corá-Paraguai. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 

 

 

Observou-se que ocorreu maior abundância de espécies no mês de Novembro 

de 2016, referente à primeira coleta, na que foi obtido um total de 81 ortópteros. 

Entretanto, a quantidade de espécimes foi decrescendo nas coletas subsequentes. Os 
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meses de Junho a Agosto foram os que apresentaram menos abundância de ortópteros 

coletados. 

Junior (2013) menciona que são vários os fatores que podem ocasionar aumento 

das populações de gafanhotos entre eles, fatores abióticos como os climáticos 

(Temperatura, Umidade Relativa do Ar e Precipitação Pluviométrica Acumulada), e 

bióticos (predadores, parasitas e doenças). As condições climáticas possuem maior 

relevância na incidência das populações de gafanhotos. No Brasil, populações de R. 

schistocercoides são frequentes e influenciadas por condições climáticas, como 

temperatura e precipitação pluviométrica cumulada, e não pela inclusão da agricultura 

na região ou o desequilíbrio ecológico como se pensava, apesar de serem fatores que 

possam induzi-las. Existem fatores que também podem contribuir no aumento das 

populações, que vem sendo cada vez mais estudados. 

Ainda é importante destacar que, pouco tempo antes da coleta 11, no mês de 

setembro, ocorreu uma queimada na região do parque, na área do Ponto 4, local de 

maior captura de ortópteros. Esse fato pode ter influenciado os resultados da coleta dos 

dados. 

Junior (2013) relata que ocorreram queimadas nas áreas próximas do local de 

coletas de um trabalho realizado por ele, em áreas para formar pastagens. Segundo 

esse autor, nos meses em que aconteceram essas queimadas, houve uma grande 

perda no registro e na composição dos gafanhotos presentes em todos os pontos de 

coleta, percebendo que esta prática afetou a composição e diversidade da comunidade 

local. Contudo, mesmo em baixa quantidade, O. concinnula e O. punctata foram as 

únicas espécies registradas nos meses de coleta, ambas pertencentes a família 

Acrididae, indicando que podem ser possíveis bioindicadores de qualidade de hábitat. 

Analisando-se as diferentes populações de ortópteros no decorrer dos meses, 

verificou-se uma mudança na composição dessas comunidades (Figura 26).  

A família Acrididae apresentou pico de abundância no mês de Novembro e 

depois, mas em menor número, no mês de Dezembro e Maio. Isso se deve ao fato de 

que, no inverno a maioria dos espécimes de Acrididae passam no estagio de ovo, 

sendo que, esse desenvolvimento embrionário pode ocorrer entre 16 a 75 dias. Isso 
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explica o fato de apresentarem o seu maior pico no mês de Novembro e 

posteriormente, em Dezembro e Maio (TRIPLEHORN e JOHNSON, 2011). 

A família Gryllidae apresentou picos de abundância nos meses de Dezembro e 

Janeiro, que também se deva ao fato de que durante o inverno passam no estágio de 

ovo, concluindo seu desenvolvimento entre os meses de Dezembro e Janeiro 

(TRIPLEHORN e JOHNSON, 2011). 

A família Proscopiidae apresentou grande abundância entre os meses de 

Novembro a Fevereiro, com pico em Dezembro, considerando – se meses mais secos, 

com menos umidade (MARTÍNEZ e ZERBINO, 2008). 

A família Romaleidae esteve presente entre os meses de Dezembro a Abril, com 

maoir abundância em Fevereiro. Constatando – se que maior incidência desses 

ortópteros ocorre em meses mais secos, que possuem pouca umidade (MARTÍNEZ e 

ZERBINO, 2008). 

Finalmente, a família Tettigoniidae apresentou pico de abundância nos meses de 

Janeiro e Abril. 
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Figura 26. Abundância de cada uma daas famílias de Orthoptera (Insecta) capturados ao longo do 
período de 12 meses de coleta no Parque Nacional Cerro Corá-Paraguai. Novembro de 
2016 a Outubro de 2017. 

 
Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

Independente da disposição de insetos Orthptera, a modificação do ambiente, a 

utilização de produtos químicos, além de fatores climáticos podem contribuir no 

aumento significativo na população de gafanhotos, apesar das condições climáticas 

poderem interferir na abundância dos ortópteros positivamente aumentando a 

população, esses fatores também podem interferir na sua abundância de maneira 

negativa, quando a temperatura cai muito os insetos acabam sendo prejudicados.  

Rosales (1996), e Lutinski (2008), mencionam que no inverno, as condições 

climáticas são letais para indivíduos que não suportam baixas temperaturas. Neste 

período os ortópteros param seu desenvolvimento até as temperaturas voltarem a 

aumentar, esta interrupção chama-se diapausa, processo que ocorre devido a 

adaptação do inseto ao ambiente. Esse fato explica a baixa captura de ortópteros nos 

meses de Junho, Julho e Agosto. 
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4.4.2 Fatores ambientais 

Em análise dos fatores ambientais associados à abundância de indivíduos 

coletados, foi observada a variação no total de espécimes coletados em relação à 

variação da Temperatura, Umidade Relativa do Ar, Precipitação e Velocidade do Vento. 

Considerando-se a Temperatura, conforme ilustrado na Figura 27, verificou-se 

uma correlação moderada (0,51), o que indica que esta variável ambiental influenciou a 

ocorrência e captura dos indivíduos analisados nesta pesquisa, uma vez que observou-

se que quando a temperatura estava mais alta, foram coletados mais insetos que 

quando a temperatura estava mais baixa. 

A temperatura, assim como a precipitação e insolação podem interferir na 

dinâmica das populações, alterando assim a duração, intensidade e periodicidade de 

sua reprodução e ciclo de vida (SILVA et al., 2010; BITTAR, 2013). Os ortópteros, 

assim como todos os insetos, não apresentam termorregulação e a temperatura é um 

dos fatores ambientais que interferem no desenvolvimento da população (RODRIGUES, 

2004), de modo que a temperatura favorável para seu desenvolvimento é de 15 e 38ºC 

(SILVEIRA NETO, 1976; LARA, 1992; BITTAR, 2013).  

Silveira Neto, (1976) e Bittar, (2013), afirmam que com temperaturas ideais, os 

insetos menores são favorecidos pela fácil troca de calor com o ambiente. Desse modo 

vão apresentar uma taxa respiratória e circulatória eficaz, maior atividade metabólica e 

mais eficiência no aproveitamento dos recursos alimentares, a temperatura também 

interfere no ciclo evolutivo, além de influenciar também nos vários aspectos biológicos 

dos insetos que possuem fases de desenvolvimento que exige temperaturas distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Figura 27. Correlação entre abundância de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados ao longo do 
período de 12 meses de coleta no Parque Nacional Cerro Corá-Paraguai, e a variação de 
Temperatura no período de permanência das armadilhas em campo. Novembro de 2016 
a Outubro de 2017. (r=0,51) 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

Considerando-se a Umidade Relativa do Ar, conforme ilustrado na Figura 28, 

verificou-se uma correlação pequena ou nula (-0,03), o que indica que esta variável 

ambiental não influenciou a ocorrência e captura dos indivíduos analisados nesta 

pesquisa. 

Esses resultados corroboram o estudo realizado por Junior (2013), que observou 

que os valores obtidos de temperatura e umidade relativa do ar não exerceram 

alterações significativas na quantidade de material coletado. 

No entanto, temperatura e umidade são as variáveis principais para a 

sobrevivência das populações de gafanhotos, afetando o desenvolvimento e a 

sobrevivência das formas jovens e consequentemente afetando a população na fase 

adulta (ROSALES, 1996; LUTINSKI, 2008). No Brasil há registros de diversas espécies 

de gafanhotos que apresentam influência direta de fatores climáticos, além de mudança 

de meio ambiente, como introdução recente de agricultura nas regiões, ou ao próprio 

desequilíbrio ecológico gerado pela utilização de produtos químicos. Estes fatores estão 

ligados ao desaparecimento ou surgimento de populações de insetos. 
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Figura 28. Correlação entre abundância de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados ao longo do 
período de 12 meses de coleta no Parque Nacional Cerro Corá-Paraguai, e a variação de 
Temperatura no período de permanência das armadilhas em campo. Novembro de 2016 a 
Outubro de 2017. (r=-0,03). 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

Considerando-se a Precipitação, conforme ilustrado na Figura 29, verificou-se 

uma correlação fraca (0,26), o que indica que esta variável ambiental exerceu pouca 

influência sobre a ocorrência e captura dos indivíduos analisados nesta pesquisa. 

A pluviosidade (precipitação pluviométrica), que pode ocorrer em forma de 

chuva, orvalho e granizo, nos insetos, exerce influência, principalmente, sobre a 

flutuação populacional, comportamento e reprodução desses indivíduos (SILVEIRA 

NETO, 1976, ODUM, 2004; TRIPLEHORN e JONNSON, 2011; BITTAR, 2013). 

Porém, muitos autores relatam, em vários artigos, que a precipitação afeta na 

abundância dos ortópteros. Por exemplo, Silveira Neto (1976), e Carvalho (2010), 

discutem que a precipitação pode afetar os ortópteros quando ocorre um grande 

volume de chuva forte por um longo período, pois isso pode atrapalhar estes de 

reproduzirem, podendo dificultar a postura dos ovos, por exemplo. Ainda, Richman et 

al. (1993), e Lutinski (2008), afirmam que o nível de precipitação afeta a alimentação 

dos ortópteros. 
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Figura 29. Correlação entre abundância de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados ao longo do 
período de 12 meses de coleta no Parque Nacional Cerro Corá-Paraguai, e a variação de 
Temperatura no período de permanência das armadilhas em campo. Novembro de 2016 a 
Outubro de 2017. (r=0,26). 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
 

 

Considerando-se a Velocidade do Vento, conforme ilustrado na Figura 30, 

verificou-se uma correlação moderada (-0,55), o que indica que esta variável ambiental 

influenciou a ocorrência e captura dos indivíduos analisados nesta pesquisa, uma vez 

que se observou que quando houve aumento da velocidade do vento, a quantidade de 

indivíduos capturados diminuiu. 

A velocidade do vento auxilia na queda de temperatura, o que influencia 

diretamente na quantidade de insetos coletados, pois, como não são resistentes a 

temperaturas baixas, as populações de ortópteros vão ser encontradas em menores 

quantidades, assim como a temperatura foi caindo ao longo do tempo, também foi 

aumentando a velocidade do vento no decorrer das coletas, conforme mostra o gráfico. 

Não foram encontrados na literatura estudos de como a velocidade do vento pode 

interferir na abundância de ortópteros no ambiente, mostrando a necessidade de mais 

estudos sobre o assunto.  
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Figura 30. Correlação entre abundância de ortópteros (Insecta: Orthoptera) capturados ao longo do 
período de 12 meses de coleta no Parque Nacional Cerro Corá-Paraguai, e a variação de 
Velocidade do Vento no período de permanência das armadilhas em campo. Novembro de 
2016 a Outubro de 2017. (r=-0,55). 

 

Fonte: Juliane T. dos Santos. Novembro de 2016 a Outubro de 2017. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi obtido um total de 371 espécimes de insetos ortópteros das famílias 

Acrididae, Gryllidae, Proscopiidae, Romaleidae e Tettigoniidae. 

O Ponto 4 correspondeu à área de maior abundância de Orthoptera coletados, 

provavelmente pelo fato da vegetação predominante no ponto ser cerrado e por possuir 

ampla diversidade de gramíneas e dicotiledôneas, incluindo, próximo a esse ponto 

plantios de guavira, que culminou no mês de Novembro mês que possui menos 

umidade, mês da primeira coleta e mês em que houve maior índice de captura. 

Os fatores ambientais investigados, em sua maioria, apresentaram correlação 

fraca com a abundância dos ortópteros estudados. 

Os resultados obtidos neste trabalho de pesquisa remetem à necessidade de 

mais estudos entomofaunísticos do local, para que se possam estabelecer aspectos 

importantes da flutuação populacional dessas espécies e, posteriormente, desenvolver 

estratégias de manejo e manutenção dessas espécies. 

Ainda, com o desenvolver dessa pesquisa, foi possível compreender a riqueza 

naturais existentes no PNCC, o trabalho realizado nessa unidade de conservação traz 

para a população da fronteira Brasil/Paraguai, a importante da pesquisa, e a 

importância da conservação de sua história, nos permitindo vivenciar momentos únicos 

em nossas vidas, juntamente com a natureza e valorizar o meio.  

O trabalho realizado tem importância por contribuir de tal maneira a conhecer o 

valor e a função de insetos bioindicadores, podendo assim, trazer uma significativa 

importância para biólogos, cidadãos e futuros educadores da fronteira, possibilitando o 

conhecimento sobre a biologia de todos os insetos envolvidos na pesquisa.  

Espera-se que este trabalho seja o inicio para novas pesquisas relacionadas à 

áreas e ao PNCC, despertando o interesse na população local para valorizar a riqueza 

que nos cerca, e aos futuros colegas que queiram dar continuidade e assim evoluir o 

trabalho. 
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