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Avaliação da diversidade alfa de Passalidae 
(Coleoptera: Scarabaeoidea) na Amazônia 
Colombiana (Parque Nacional Natural La Paya, 
Putumayo)
Larry Jiménez-Ferbans1, Germán amat-García2

Resumo
este trabalho apresenta um inventário da fauna de Passalidae da região sudeste do Parque nacional natural La Paya, sendo a 
primeira coleta deste grupo de insetos para o estado colombiano de Putumayo. as coletas, de indivíduos adultos, foram feitas 
durante os dias 9 a 16 de fevereiro de 2008, em  percursos livres, nos quais foram revisados 80 troncos em decomposição. 
a porcentagem de troncos colonizados por passalídeos foi de 40%, nos quais foram coletados 225 indivíduos pertencentes 
a duas tribos, quatro gêneros e 16 espécies, representando entre 73-96% da riqueza estimada por curvas de acumulação de 
espécies. a tribo com maior riqueza foi Passalini, enquanto o gênero com maior diversidade foi Passalus Fabricius, 1792 com 
12 espécies. a diversidade local do grupo estudado é alta, em comparação a outros registros obtidos na região neotropical.
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Alpha diversity assessment of Passalidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) in 
the Colombian Amazon (La Paya National Natural Park, Putumayo)
abstRaCt
it is presented an inventory of the Passalidae fauna from southeastern national natural Park La Paya, colombia. This 
corresponds to the first survey of this family for the Putumayo region. The collections were conducted from February 9-16th 
2008, along forest tracks, assessing a total of 80 decaying logs. in general, 40% of the logs were colonized by passalids. The 
225 individuals collected belong to two tribes, four genera and 16 species, which represent between 73 to 96% of the richness 
estimated by species accumulation curves. The tribe with the greatest richness was Passalini, while the most diverse genus was 
Passalus Fabricius, 1792 with 12 species. The local diversity of the study area is among the highest when compared to other 
neotropical areas.
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INtrodução
a amazônia colombiana, com 300.092 km² de extensão, 

representa 30% da área do país, ocupando territórios dos 
estados de Guainía, Guaviare, Vaupés, Putumayo, caquetá 
e amazonas. nesta importante região do país, têm sido 
realizados diversos estudos sobre a fauna de Hymenoptera 
e coleoptera (escobar 2000; Fernández 2001; Pulido et 
al. 2003; amat-García e reyes-castillo 2007; Guerrero 
2009; sarmiento-Garcés e amat-García 2009). no entanto, 
devido a sua grande extensão territorial, ainda existem áreas 
inexploradas para o estudo da fauna de coleópteros. a maioria 
dos estudos conhecidos foi direcionada aos coleópteros 
coprófagos (scarabaeidae, scarabaeinae). O conhecimento 
faunístico de outros grupos (p. ex.: chrysomelidae, 
curculionidae, Lucanidae, staphylinidae, trogidae) é escasso 
ou nulo.

Os Passalidae são insetos subsociais em que os imaturos 
e adultos desenvolvem-se no interior de troncos em 
decomposição, onde se alimentam. a família tem elevada 
concentração de espécies nas zonas úmidas tropicais, com 
endemismos em zonas de montanha, sendo um grupo de 
besouros recentemente inserido em propostas de delimitação 
de áreas prioritárias para a conservação (schuster et al. 2000). 
a família está formada por 680 espécies conhecidas, com 
distribuição Pantropical. as espécies neotropicais pertencem 
à Passalinae, tribos Proculini e Passalini (boucher 2005). 
Para a colômbia são conhecidas 88 espécies alocadas em 10 
gêneros (amat-García et al. 2004). De acordo com trabalhos 
recentes, o número de espécies pode chegar a 100 (boucher 
2005; amat-García e reyes-castillo 2007; Jiménez-Ferbans 
e amat-García 2009).

O plano de inventário das espécies de Passalidae, na 
colômbia, tem avançado significativamente nos últimos 
anos; e na amazônia colombiana já foram realizados vários 
trabalhos, como os de amat-García e reyes-castillo (1996); 
boucher (2005); reyes-castillo et al. (2005); amat-García 
e reyes-castillo (2007). entretanto, não há resultados 
sistemáticos de campo que respondam a protocolos de 
amostragem local (diversidade alfa) intensivos, na região 
amazônica, razão pela qual se apresentam os resultados sobre 
a diversidade alfa de besouros passalídeos.

MAterIAL e MétodoS 
De acordo com o esquema biogeográfico apresentado por 

morrone (2001), a amazônia colombiana está formada por 
duas províncias: imerí (área interfluvial do alto amazonas), 
localizada nas regiões sul da Venezuela, sul da colômbia, 
nordeste do Peru e norte do brasil. a outra província é napo, 
formada pela área interfluvial de Putumayo-caquetá e, que 
corresponde ao nordeste do Peru, sudeste da colômbia e 

leste do equador. as coletas foram realizadas na zona sudeste 
do Parque nacional natural La Paya, inserido na segunda 
província mencionada. O parque possui uma extensão de 
422.000 hectares e as coletas foram realizadas em uma área 
de 120 hectares de floresta primária, formada por florestas de 
terra firme e várzea, sobre um gradiente de altitude homogêneo 
entre 200 e 300 m. a área de estudo está localizada a 14 
km à nordeste do lugarejo bajo causante (00°04´37,9”s - 
074°59´19,4”W).

as coletas foram realizadas  em fevereiro de 2008, através 
de percursos onde foram avaliados 80 troncos em estado de 
decomposição, cortados com machado. somente adultos 
foram coletados e o material foi preservado em álcool 
etílico 70%. Os exemplares foram identificados ao nível de 
gênero, com utilização da chave de schuster e cano (2005), 
e ao nível de espécie com a ajuda das descrições originais 
e através de comparação com o material depositado na 
coleção de entomologia do instituto de ciências naturais 
da Universidade nacional da colômbia. O material coletado 
está depositado na coleção entomológica da Universidad del 
magdalena (ceUm) – santa marta, colômbia.

ANáLISe de dAdoS
com o objetivo de avaliar a representação do esforço de 

amostragem, foram geradas curvas de acumulação de espécies de 
forma que a ordem das amostras foi aleatorizada em 500 vezes, 
no programa estimates, versão 6.1 (colwell 2005). além disso, 
foram usados os estimadores chao 1 e Jacknife 1, que permitem 
calcular o número esperado para uma determinada zona, 
baseados nas características da amostragem (moreno 2001).

reSuLtAdoS e dISCuSSão
Foram coletados 225 indivíduos de 16 espécies (tabela 1). 

embora a curva de acumulação de espécies não mostre uma 
distribuição claramente assintótica, o nível da amostragem 
pode ser considerado como aceitável segundo os estimadores 
empregados, que indicam um nível de representação de 73-
96% (Figura 1). assim, o decréscimo de espécies com um 
exemplar (singletons) sugere uma boa coleta. O número 
de espécies registradas foi alto quando comparado com os 
resultados obtidos por mouzinho e Fonseca (1998), os quais 
revisaram 501 troncos na amazônia central, encontrando 
nove espécies de passalídeos, enquanto Jiménez-Ferbans et al. 
(2010) encontraram uma riqueza para o caribe colombiano 
de 14 espécies em 630 troncos.

a espécie mais abundante foi Passalus rhodocantopoides 
(Kuwert 1891) com 91 indivíduos (40%), contrariando as 
informações de amat-García e reyes-castillo (2007), que 
citaram esta espécie como amazônica e com certa raridade 
local. a maior abundância de P. rhodocantopoides corresponde 
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que obtiveram entre 38% e 45% do aproveitamento do 
recurso para zonas úmidas do caribe colombiano, e superior 
ao encontrado por mouzinho e Fonseca (1998), 19% para 
sistemas degradados na amazônia brasileira. é muito provável 
que o estado de conservação e o alto nível de cobertura da 
folhagem facilitem as condições de umidade ótimas para o 
estabelecimento dos grupos familiares de Passalidae.

a maioria dos troncos ocupados (53%) tinha uma espécie. 
O número máximo de espécies encontradas em um mesmo 
tronco foi três, o que ocorreu em apenas cinco dos troncos 
estudados. essa quantidade máxima de espécies por tronco é a 
mesma registrada por mouzinho e Fonseca (1998), enquanto 
castillo e reyes-castillo (1997) registraram quatro espécies. 
além disso, 72% dos troncos ocupados tinham abundância de 
oito ou menos indivíduos, inferior à média de 15 indivíduos 
por tronco encontrado por castillo e Lobo (2004) em 
ambientes tropicais do méxico.

a fauna de passalídeos do Pnn La Paya é composta 
por duas tribos, quatro gêneros e 16 espécies. a tribo com 
maior riqueza foi Passalini e o gênero com maior diversidade 
foi Passalus Fabricius, 1792 com 12 espécies, resultado 
compreensível por ser este gênero,  em especial o subgênero 
Passalus, particularmente, rico e abundante na região amazônica. 
ao mesmo tempo, Proculini, tipicamente da américa central, 
está representada na região por Veturius Kaup, 1871.

antes deste estudo sete espécies de passalídeos foram 
registradas para o estado de Putumayo (amat-García et 
al. 2004; boucher 2005), a saber: Passalus (P.) coniferus 
eschscholtz, 1829; Passalus (Pertinax) convexus Dalman, 1817; 
Paxillus leachi macLeay, 1819; Veturius caquetaensis boucher, 
1988; Veturius sinuosus (Drapiez, 1820); Veturius standfussi 
Kwert, 1891 e Veturius yahua boucher, 2005. considerando 
que este trabalho representa a primeira tentativa sistemática de 
estudar a fauna de Passalidae de Putumayo, a diversidade alfa 
da zona estudada é alta quando comparada com a registrada 
para outros ambientes (tabela 2). nesse sentido, amat-García 
e reyes-castillo (2007) encontraram uma diversidade de 
14 espécies em um período de quatro anos de coletas no 
estado do amazonas (colômbia), que corresponde ao valor 
da diversidade gama. este valor de riqueza é equivalente as 
23 espécies pelo estimador chao 1, só para a área amostrada 
no Pnn La Paya (diversidade alfa). além disso, se as 16 
espécies coletadas no presente estudo forem adicionadas as 
cinco citadas por outros autores (reyes-castillo e amat-
García 2003; boucher 2005) para outras zonas do estado de 
Putumayo, teríamos uma riqueza equivalente à diversidade 
gamma já conhecida para o estado do amazonas.

a comunidade de passalídeos de Putumayo está formada 
principalmente por elementos de origem guiano- amazônicos, 
alguns dos quais chegam até as zonas baixas do norte da 
colômbia (Spasalus crenatus (mac Leay, 1819); Passalus 

Figura 1 - Curvas de acumulação de espécies de passalídeos para a zona 
sudeste do P.N.N. La Paya

Tabela 1 - Abundância de adultos por espécie de Passalidae coletados no 
setor sudeste do Parque Nacional Natural La Paya. 

Espécie Abundância

Paxillus cf. camerani (Rosmini, 1902) 2

Spasalus crenatus (MacLeay, 1819) 2

Passalus (Pertinax) convexus Dalman, 1817 2

Passalus (Pertinax) epiphanoides (Kuwert, 1891) 31

Passalus (Pertinax) aff pseudoconvexus Boucher, 
1990

1

Passalus (Pertinax) rhodocanthopoides (Kuwert, 
1891)

91

Passalus (Passalus) abortivus Percheron, 1835 13

Passalus (Passalus) barrus Boucher & Reyes-
Castillo, 1991.

1

Passalus (Passalus) coniferus Eschscholtz, 1829 3

Passalus (Passalus) glaberrimus Eschscholtz, 
1829

15

Passalus (Passalus) interstitialis Eschscholtz, 
1829

35

Passalus (Passalus) punctiger Lepeletier & 
Serville, 1825

2

Passalus (Passalus) sp1 7

Passalus (Passalus) sp2 1

Veturius sp1 7

Veturius sp2 12

Total 225

ao censo de quatro grupos familiares com 17-27 indivíduos, 
encontrados em igual número de troncos. nesse sentido, o 
número de troncos colonizados por P. rhodocantopoides (6) 
foi inferior ao colonizado por Passalus (Pertinax) epiphanoides 
(Kuwert, 1891) (14), que apresentou a maior frequência de 
troncos colonizados. em geral, os troncos colonizados por 
passalídeos representaram 40% do total amostrado, o que 
indica um bom nível de aproveitamento do recurso. este valor 
é similar ao encontrado por Jiménez-Ferbans et al. (2010), 
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interstitialis eschscholtz, 1829; Passalus coniferus eschscholtz, 
1829; Passalus punctiger Lepeletier e serville, 1825). exceto 
P. rhodocantopoides, que na colômbia estava registrada para o 
estado do amazonas, as espécies do subgênero Pertinax Kaup, 
1869 apresentam registro até a cordilheira dos andes. assim, 
pela sua localização na província de napo, onde convergem 
elementos amazônicos e andinos, no estado de Putumayo 
encontram-se também elementos faunísticos tipicamente 
andinos como Veturius standfussi Kuwert, 1891 (boucher 2005).
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