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1 FLORA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Diagnóstico Ambiental relacionado ao Meio Biótico - Flora, 
parte integrante do EIA-RIMA da área destinada à instalação de um parcelamento de solo urbano, 
denominado Greenville, Setor Habitacional Tororó, Jardim Botânico– RA XXVII.  

O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração deste Diagnóstico foi consolidado 
a partir das informações primárias coletadas em campo por meio do Inventário Florestal da 
vegetação existente na Área de Influência Direta e Indireta do empreendimento em tela, além 
de informações secundárias disponíveis em publicações técnico-científicas. 

O Diagnóstico Ambiental da Flora se apoiou ainda, nos parâmetros estabelecidos no Termo de 
Referência (TR) expedido pela Diretoria de Licenciamento VI (DILAM-VI), através do Documento 
SEI/GDF nº 45272940 e nos critérios definidos no Termo de Referência para Inventário Florestal 
(V. Agosto/2020), constante no sítio eletrônico do IBRAM. 

Em seu conteúdo, este diagnóstico apresenta a relação da composição florística, análise 
fitossociológica, relação das espécies indicadoras e de interesse conservacionista, bem como a 
estimativa dos principais parâmetros dendrométricos. 

Em termos gerais a Área de Influência Direta - AID é constituída por remanescentes do bioma 
Cerrado, cuja vegetação e demais caracteres ambientais estão em bom estado de conservação. 
Na AID foi verificado a presença de remanescentes savânicos (Cerrado sentido restrito), 
remanescentes florestais (Mata de transição e Mata de Galeria), além de uma área de pastagem 
arborizada com árvores isoladas. Com relação a AII, além das formações e do subtipo 
vegetacional citado, ocorrem formações campestres (Campo Limpo e Sujo), áreas antropizadas 
(representada pelos locais de interferência humana) 

O Cerrado é o segundo maior Bioma do país, cobrindo cerca de 23% do território brasileiro 
(RIBEIRO e WALTER, 2008), trata-se de um complexo vegetacional, localizado principalmente no 
Planalto Central Brasileiro, composto por diversos tipos fitofisionômicos distribuídos entre 
formações campestres, savânicas e florestais (OLIVEIRA-FILHO e RATTER, 2002). As formações 
vegetacionais “florestais” são caracterizadas como áreas com predominância de espécies 
arbóreas com formação de dossel contínuo ou descontínuo. Já as formações “savânicas” se 
referem às áreas ocupadas por árvores e arbustos espalhados sobre um estrato gramíneo, sem 
formação de dossel contínuo; e “campestres” designam áreas com predomínio de espécies 
herbáceas e algumas arbustivas, com pouca presença de árvores na paisagem (RIBEIRO e 
WALTER, 2008). 

O clima na região do Cerrado é tropical sazonal, com precipitação anual média variando entre 
400 e 2.400 mm e duas estações bem definidas: uma chuvosa, que se inicia entre setembro e 
outubro e se estende até março e abril; e outra estação seca, que se inicia entre abril e maio e se 
estende até meados de setembro a outubro, registrando de cinco a seis meses de deficiência 
hídrica climática (SILVA et al., 2008). 

O Bioma Cerrado, considerado um Hotspot global de biodiversidade, apresenta alta diversidade 
biológica e grande proporção de espécies endêmicas (MYERS et al., 2000), representando uma 
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das áreas prioritárias no mundo para conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000). A 
perda dos habitats naturais do Cerrado tem ocorrido de forma acelerada nas últimas décadas e 
estimativas sugerem o desaparecimento da maioria de seus remanescentes naturais até 2030 
(MACHADO et al., 2004). Em termos de conservação, o Bioma possui menos de 3% de sua 
cobertura vegetal original incluída em unidades de conservação de Proteção Integral (MACHADO 
et al., 2004; KLINK e MACHADO, 2005). 

Ocorrem onze fitofisionomias principais de vegetação do bioma Cerrado, enquadrados em 
formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado 
sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo 
Limpo e Campo Rupestre) (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

1.2 OBJETIVOS 

Caracterizar a vegetação qualitativamente em termos de riqueza de espécies e sua respectiva 
abundância, permitindo descrever em linhas gerais as tipologias fitofisionômicas de ocorrência e 
seu estado de conservação para fins do licenciamento ambiental do empreendimento. Bem 
como quantitativamente para as formações vegetacionais ocorrentes na AID, por meio do cálculo 
das estimativas do volume de material lenhoso e desenvolvendo a análise da estrutura 
fitossociológica, riqueza e diversidade do componente arbóreo, atendendo o erro máximo 
estabelecido pelo órgão ambiental e suas exigências pertinentes. 

1.3 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

1.3.1 Área Diretamente Afetada – ADA 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras 
atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento, portanto, trata-se da 
área edificável do parcelamento.  

A ADA é entendida como a área que sofre a ação direta do planejamento, da implantação e da 
operação do empreendimento, incluindo as áreas de apoio, sendo a área que apresentará as 
consequências mais significativas dos impactos diretos, ou seja, a poligonal dos lotes, ELUP, EPC, 
vias de circulação (Arruamento) e demais infraestruturas (Figura 1.1). 
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Figura 1.1: Área Diretamente Afetada (ADA) do meio biótico. 

1.3.2 Área de Influência Direta – AID 

Para os aspectos do Meio Biótico, foi definida como AID a poligonal de estudo, ou seja, a 
totalidade da gleba em estudo, contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis. A Figura 1.2, 
a seguir, apresenta a delimitação da AID. 
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Figura 1.2: Área de Influência Direta (AID) do meio biótico. 

1.3.3 Área de Influência Indireta – AII  

A AII é representada segundo a resolução CONAMA 001/86 pela bacia hidrográfica no qual o 
empreendimento se insere (Figura 1.3). Para este estudo ambiental considerou-se, do ponto de 
vista dos aspectos do meio biótico, como a Área de Influência Indireta a área de drenagem do 
ribeirão Santana, uma vez que as águas da rede de drenagem de águas pluviais do Parcelamento 
de Solo Greenville alcançarão esta bacia. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 20



  

 
 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progepan.com.r 

 

Página 21 
007901-310RT-001-00 

 

Figura 1.3: Área Influência Indireta (AII) do meio biótico. 

1.4 METODOLOGIA 

Para obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da vegetação da área do empreendimento 
em questão, a metodologia adotada para a realização do inventário florestal consistiu em 
diferentes etapas: planejamento; trabalho de campo; identificação de material botânico; 
padronização, análise e processamento da base de dados; e, produção do Diagnóstico Ambiental. 

Durante a fase de planejamento, a coordenação técnica dos estudos da flora determinou a 
metodologia e os critérios a serem seguidos para a execução plena e satisfatória dos trabalhos, 
definindo diretrizes e parâmetros visando obter resultados padronizados com a mínima margem 
de erro. Essa etapa contemplou o estudo da base de dados geográficos disponíveis, como mapas, 
imagens de satélites e imagens aéreas ortorretificadas; contratação e treinamento de 
profissionais competentes para os serviços de campo; e, levantamento dos materiais de campo.  

O treinamento das equipes consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, esclarecendo 
funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do trabalho e padronização da 
coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material botânico. Em seguida, as equipes 
procederam a coleta de dados em campo, conforme as diretrizes determinadas na etapa de 
treinamento. A equipe designada para a coleta de dados foi equipada com uma fita métrica, 
registros fotográficos do celular iphone 7 com qualidade de 12 megapixels captadas pelo 
aplicativo “timestamp”, com data, local e coordenadas, um GPS de navegação Garmin GPSmap 
76cs, além do aplicativo Mata Nativa 4 móvel (CIENTEC, 2016) para registro dos dados de campo 
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de cada indivíduo levantado para o estudo. As atividades realizadas na etapa de coleta de dados 
serão detalhadas no item 1.4.3. 

As espécies não identificadas em campo durante a etapa de coleta de dados foram fotografadas 
e herborizadas para posterior identificação. Essa etapa de identificação consistiu na 
determinação taxonômica das espécies não identificadas, por meio da comparação das 
características morfológicas dessas, mediante consulta e comparação com amostras (exsicatas) 
de espécies depositadas em herbários e apresentadas em publicações técnicas e científicas. 

Posteriormente à etapa de identificação, foi realizada a padronização dos dados coletados em 
campo, principalmente da nomenclatura científica das espécies registradas no levantamento. 
Nesse sentido, foi gerada uma lista de espécies a partir da identificação dos indivíduos 
registrados, tendo por referência o sistema filogenético de classificação Angiosperm Phylogeny 
Group IV (APG IV, 2016) na qual as espécies foram classificadas ao nível de família botânica, 
gênero, espécie e nome comum. 

O processamento de dados do levantamento florístico e fitossociológico foi executado com 
auxílio do software Mata Nativa 4 (CIENTEC, 2016), voltado para a análise de inventários 
florestais que calcula de forma rápida e precisa os parâmetros fitossociológicos da estrutura 
horizontal da vegetação, índices de diversidade, dentre outros. Assim como os outros 
processamentos, as estimativas volumétricas também foram realizadas com o software citado 
acima, com exceção da estimativa volumétrica para a área de censo, onde foi calculado através 
do EXCEL. 

Os trabalhos em escritório seguiram as diretrizes estabelecidas durante o planejamento, onde 
foram processadas e analisadas as informações coletadas em campo para elaboração de relatório 
técnico, caracterizando a vegetação das áreas de influência do empreendimento em termos de 
estrutura e florística, tipos vegetacionais e cálculos dos parâmetros volumétricos. 

1.4.1 Mapeamento das Fitofisionomias e Classes de Uso do Solo 

O mapeamento das fitofisionomias das áreas de influência do empreendimento foi inicialmente 
elaborado a partir da vetorização da imagem em escala 1:10000, com auxílio do mapeamento da 
vegetação constante na plataforma GEOPORTAL, disponível no sítio eletrônico da Secretária de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Posteriormente, em campo, foram verificadas 
as informações colhidas com as ferramentas de Sistema de Informação Geográfica, possibilitando 
obter as estimativas e os cálculos referentes à amostragem da vegetação. Por fim, realizou-se 
cruzamento destes dados e uma nova vetorização, possibilitando a obtenção de resultados 
fidedignos a realidade observada em campo. 

A caracterização das fitofisionomias da área do empreendimento em tela foi baseada na 
classificação proposta por Ribeiro e Walter (2008) para os tipos de vegetação do bioma Cerrado. 
O conceito de fitofisionomia leva em consideração a florística, a estrutura, as formas de 
crescimento e as mudanças estacionais da vegetação.  

As fitofisionomias foram delimitadas associando as informações do geoprocessamento com as 
obtidas em campo. A identificação das características da vegetação, em especial o relevo do 
terreno e disponibilidade hídrica, também foram utilizadas como embasamento para a 
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classificação das fitofisionomias ocorrentes na área do futuro parcelamento de solo urbano 
Greenville.  

O mapeamento apresentará as formações e fitofisionomias do bioma Cerrado, e classes de uso 
do solo, registradas na ADA, AID e AII do parcelamento de solo Greenville, levantadas por meio 
da ferramenta SIG e confirmadas ao longo da coleta de dados em campo (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Mapa esquemático das áreas de influência e diretamente afetada pela 
implementação do empreendimento Greenville. 

1.4.2 Definição do Tipo de Inventário Florestal e Processo de Amostragem Utilizado 

Optou-se pela realização de dois tipos de inventário florestal, classificados com base na obtenção 
dos dados. Inicialmente foi realizado um censo florestal, registrando todos os indivíduos 
presentes na porção norte da AID do empreendimento (98,02 ha), diante da existência de um 
pasto arborizado com indivíduos esparsos. Utilizou-se esta metodologia visando retratar melhor 
a realidade desta vegetação. 

Já para as áreas de vegetação em bom estado de conservação, foi realizado uma amostragem. A 
amostragem é imprescindível nos estudos de populações vegetais homogêneas e heterogêneas 
que ocupam vastas áreas, de forma a viabilizar e reduzir o custo logístico destes levantamentos. 
No caso de populações heterogêneas se deve utilizar a amostragem aleatória estratificada, 
garantindo que todos os segmentos da população sejam representados na amostra, reduzindo a 
variância dentro dos estratos e aumentando a precisão das estimativas. Para tal levantamento 
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da área de amostragem foram mapeados três estratos diferentes da parte de AID; Cerrado (20,38 
ha); Mata de transição (29,62 ha); Mata de galeria (22,43 ha). 

A estratificação consiste na identificação da variabilidade da população, permitindo a delimitação 
dos estratos que apresentem variações estruturais. A estratificação é utilizada quando a floresta 
apresenta alto grau de variabilidade na característica de interesse, onde a coleta e o 
processamento de dados por estratos são convenientes para o planejamento e a condução dos 
trabalhos de campo (SCOLFORO e MELLO, 2006). 

O sistema de amostragem aplicado considerou o método de área fixa e o processo de 
Amostragem Aleatória Estratificada (PÉLLICO NETTO e BRENA, 1997). Considerando as classes de 
vegetação alvo do inventário florestal, a utilização da Amostragem Aleatória Simples não 
garantiria que todas as áreas e segmentos da população avaliada seriam bem representados na 
amostra. A amostragem estratificada possibilita extrair uma amostra que represente os 
diferentes segmentos de uma população para qualquer variável de interesse (SUKHATME 1984), 
produzindo, frequentemente, estimativas mais precisas dos parâmetros avaliados do que uma 
amostragem aleatória simples (HUSCH et al., 1982). 

A distribuição das Unidades amostrais foi realizada visando abranger todas as formações vegetais 
(estratos) presentes na área de estudo, avaliando também o seu estado de conservação. No total, 
foram alocadas 36 parcelas em diferentes fitofisionomias da AID do parcelamento de solo 
Greenville, cobrindo uma área de 72,43 ha de vegetação.  

Após a coleta de dados em campo, foi possível ajustar o mapeamento definindo com maior 
precisão as classes de uso e cobertura do solo, bem como os diferentes subtipos de vegetação 
ocorrentes na área de estudo. Nesse sentido, foi realizada a pós-estratificação das áreas, 
permitindo a delimitação dos estratos baseados não só na densidade de copa observada no 
mapeamento prévio, mas também em função das informações florísticas, estruturais e 
ambientais coletadas durante a etapa de campo.  

A partir do mapeamento final e das informações coletadas em cada unidade amostral, aliado às 
observações realizadas ao longo dos caminhamentos na AID, foi possível a definição de quatro 
formações vegetacionais, expostas abaixo, seguidas da respectiva metodologia de coleta de 
dados:  

• Pasto Arborizado (Censo Florestal – Classe: Pastagem/Agricultura) área: 98,02 ha;  

• Cerrado sentido restrito (Amostragem Aleatória Estratificada – Estrato 01) área: 20,38 ha; 

• Mata de transição (Amostragem Aleatória Estratificada – Estrato 02) área: 29,62 ha; 

• Mata de Galeria (Amostragem Aleatória Estratificada – Estrato 03) área: 22,43 ha. 

Os formatos e dimensões das U.A (Unidades Amostrais) estabelecidas no processo de 
amostragem seguem as recomendações constantes no Manual de Parcelas Permanentes Cerrado 
e Pantanal (FELFILLI et al., 2005). Sendo assim, utilizou-se o formato retangular para todos os 
estratos com parcelas de 20 m X 20 m (400 m²). 
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1.4.3 Coleta de Dados em Campo 

A análise das bases de dados geográficos disponíveis possibilitou a definição da coleta de dados 
na área de pastagem arborizada, através da realização de um censo florestal e a determinação 
da distribuição prévia das U.A nas áreas de vegetação em bom estado de conservação, levando 
em consideração suas fisionomias vegetacionais, divididas em três estratos para a amostragem 
na AID do parcelamento de solo Greenville. 

Buscou-se contemplar toda a AID do projeto, no entanto, alguns pontos não eram acessíveis 
devido às características topográficas locais. Em determinados momentos, dada à grande 
variedade estrutural dos remanescentes de vegetação, a verdade de campo divergiu das 
informações obtidas com auxílio de ferramentas de SIG, sendo necessário redistribuir pontos 
amostrais ao longo da área de estudo. Ademais, a aplicação das U.A. se restringiu à AID, nas 
regiões de vegetação em bom estado de conservação. Com relação ao Censo Florestal, este foi 
realizado na totalidade do pasto arborizado, inserido dentro da AID do parcelamento (98,02 ha). 
Nesse sentido, através da compilação dos dados primários coletados foi possível caracterizar os 
elementos florísticos existentes em toda a área de influência.  

A equipe do trabalho em campo, referente ao levantamento qualitativo e quantitativo da 
vegetação foi composta por um Engenheiro Florestal, um estudante da biologia da Centro 
universitário de Brasília e um auxiliar de campo (mateiro). O trabalho em campo referente ao 
levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação foi realizado em duas campanhas, nos 
seguintes períodos: dia 03 e 04 de setembro coleta da parte do censo e 06 a 12 de setembro 
coleta da parte de amostragem, ambos no ano de 2021. 

O GPS disponibilizado para a equipe continha a base de dados levantada durante o planejamento 
e mapeamento prévio, com o qual foram registrados os caminhamentos, os pontos de passagem 
e pontos de especial interesse. Foi ainda disponibilizado um mapa detalhado em escala 1:10.000 
contendo este mapeamento prévio, visando facilitar a navegação em campo e o acesso às U.A. 
pré-aleatorizadas. As equipes realizaram, ainda, o registro fotográfico da área para a 
caracterização da vegetação do parcelamento de solo Greenville. 

Nas áreas com vegetação em bom estado de conservação utilizou-se o método da área fixa e o 
processo de amostragem estratificada (PÉLLICO NETO e BRENA 1997). Estabeleceu-se o critério 
de inclusão dos indivíduos lenhosos arbóreo-arbustivos nos moldes do Manual de Parcelas 
Permanentes nos Biomas Cerrado e Pantanal (FELFILI et al., 2005).  

Sendo assim, para o Estrato 01, Cerrado sentido restrito, foram registradas as informações 
quanto a identificação botânica das espécies e mensurados a altura e diâmetro do tronco de 
todos os indivíduos arbustivo-arbóreos que apresentaram circunferência da base medido a 30 
cm do solo - CAB cm ≥ 16 cm (CAB = circunferência a altura da base – 0,30 m do solo). Para o 
Estrato 02 e 03, Mata de transição e Mata de Galeria, registrou-se todos os indivíduos que 
apresentaram CAP ≥ 16 cm (CAP = circunferência a altura do peito – 1,30 m do solo). Os critérios 
de inclusão seguiram as exigências do termo de referência SEI/GDF - 45272940 - Termo de 
Referência. 

A coleta dos dados em campo consistiu na mensuração, por meio de fita métrica para a 
circunferência à altura da base (CAB) e visualmente estimado para a altura total (Ht) para o 
Cerrado sentido restrito. Já para as Matas transição e Matas de Galeria, a mensuração foi 
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realizada para o (CAP 1,30 m) onde os indivíduos que apresentaram CAP ≥ 16 cm, registrou-se 
sua altura Total (Ht) da mesma forma que a parte do censo. Para todos os estratos foram 
registrados sua altura comercial (Hc) de forma visual, medida do solo até o ponto da primeira 
bifurcação notável. Árvores com mais de uma bifurcação abaixo da altura de aferição do CAB 
foram consideradas com dois ou mais fustes e incluídas com medidas fora do parâmetro mínimo 
de inclusão, por se tratarem do mesmo indivíduo coletado. 

As aferições da circunferência da base foram realizadas a 0,3 m e 1,3 m de altura (CAB ou CAP), 
tomando o cuidado de manter a fita métrica sempre na posição horizontal em relação ao solo, 
retirando cipós, galhos, cupinzeiros ou outros elementos presentes no ponto de aferição. A 
unidade de medida foi centímetros.  

Definiu-se esta metodologia de mensuração em consonância com os parâmetros constantes nas 
equações volumétricas existentes, ajustadas para o Bioma Cerrado, publicadas no Relatório do 
Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (SFB, 2016). Modelos previamente 
ajustados levam em consideração o tipo de vegetação, neste caso fitofisionomias do Bioma 
Cerrado, além dos fatores bióticos e físicos, sendo considerados os mais precisos até o momento, 
representando de forma adequada a volumetria de cada subtipo vegetacional. 

As informações coletadas em campo foram registradas no aplicativo mata nativa, segundo a 
ordem de ocorrência dos indivíduos nas U.A. (Unidades Amostrais) Os limites foram delimitados 
em campo com trenas de 50 metros, posteriormente foi piqueteado os quatro vértices de cada 
U.A., com marcos de madeira, sinalizados com fita zebrada e registradas suas coordenadas em 
GPS (Apêndice II – Dados brutos da fauna e da flora) e classificadas em A,B,C e D, direcionadas 
da melhor forma para o norte geográfico. Todos os indivíduos amostrados foram plaqueteados 
através de lacres sequenciais de plástico amarelo e azul. Já para os indivíduos inseridos no pasto 
arborizado, além dos parâmetros dendrométricos e do lacre sequencial, registrou-se a 
coordenada de cada um. 

A identificação botânica em nível de família, gênero e espécie foi realizada mediante consultas a 
literaturas específicas e, em outros casos, por comparação com material depositado no Herbário 
da Universidade de Brasília, conforme o sistema de classificação botânica Angiosperm Phylogeny 
Group IV (APG IV, 2016). A grafia e validade dos nomes científicos foram verificadas no banco de 
dados disponibilizados pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (http://floradobrasil.jbrj.gov.br) e 
na lista da Flora Vascular do Bioma Cerrado gerada por Mendonça et al. (2008). Os nomes 
populares foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica nas seguintes publicações: Lorenzi 
(2002, 2008, 2009 e 2010); Carvalho (2003, 2006 e 2008); e Silva Junior (2005, 2009). 
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Foto 1.1: Material de campo utilizado para 
registro das parcelas e dos indivíduos na 

amostragem da AID. 

Foto 1.2: Mensuração da circunferência à 
altura da base (CAB) e registro com lacre em 

cerrado amostragem na AID. 

  

Foto 1.3: Mensuração do indivíduo em área 
de censo. 

Foto 1.4: Montagem e registro dos vértices 
com piquetes das parcelas. 

1.4.4 Inventário Florestal Qualitativo 

1.4.4.1 Suficiência Amostral Qualitativa 

Para analisar a suficiência amostral qualitativa (florística) da vegetação arbórea foi gerada a curva 
do coletor (ou curva espécie-área), que relaciona a área amostrada com o número de espécies 
encontradas (MUELLER-DOMBOIS e ELLEMBERG, 1974; FELFILI e VENTUROLI, 2000). Como as 
unidades amostrais foram aleatorizadas, para construção da curva foi utilizada a numeração das 
parcelas como norma de entrada.  

A definição de um tamanho ótimo de amostras está baseada na ideia de que, quanto maior o 
tamanho da amostra, maior o número de espécies que será encontrado, mas a uma taxa 
decrescente, até o ponto em que a curva estabiliza e torna-se horizontal, sendo esse ponto, a 
área mínima necessária para representar a comunidade (SCHILLING, 2008). 
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A curva espécie-área representa a relação entre o número de espécies inéditas no levantamento 
em função da área amostrada e irá avaliar a representatividade florística da amostra, ou seja, o 
aumento do número de espécies em função do aumento da área amostrada, indicando o esforço 
amostral ideal quando a curva se estabiliza (MÜLLER-DOMBOIS e ELLEMBERG, 1974). 

Ressalta-se que este método foi utilizado apenas para os ambientes em que foi realizada a 
amostragem. No trecho onde foi realizado o censo florestal não cabe este tipo de análise, tendo 
em vista que a suficiência amostral foi atingida, pois, todos os indivíduos ali existentes foram 
registrados. 

1.4.4.2 Parâmetros da Estrutura Horizontal – Fitossociologia 

Os parâmetros que expressam a estrutura horizontal da vegetação são densidade, frequência e 
dominância, os quais permitem inferir a posição sociológica de uma determinada espécie em 
uma comunidade arbórea a partir do cálculo do Índice de Valor de Importância - IVI (MÜLLER-
DOMBOIS e ELLEMBERG, 1974; KENT e COKER, 1992). 

A densidade se refere ao número de indivíduos de cada espécie dentro de uma associação 
vegetal por unidade de área (SCOLFORO e MELLO, 2006), podendo ser expressa em termos 
absolutos ou relativos. As densidades absolutas (DA) e relativas (DR) foram obtidas pelas 
seguintes relações: 

𝐷𝐴𝑖 = (
𝑛𝑖

𝐴
) ∗ 100        𝐷𝑅𝑖 = (

𝑛𝑖

N
) ∗ 100 

Equação 1.1: Densidades absoluta e relativa. 

Onde: 

DAi = densidade absoluta da espécie i; 

DRi = densidade relativa da espécie i; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

A = área amostrada em hectares. 

A dominância indica a importância da ocupação dos ambientes pelos indivíduos das espécies a 
partir de suas áreas basais, estimadas com base no diâmetro à altura do peito (DAP). Este 
parâmetro pode ser expresso de forma absoluta e relativa (SCOLFORO e MELLO, 2006). A 
dominância absoluta (DoA) e relativa (DoR) de cada espécie foram obtidas a partir das seguintes 
relações: 

         e       

Equação 1.2: Dominâncias absoluta e relativa. 

Onde: 

DoAi = dominância absoluta da espécie i; 

A

Gi
DoAi = 100.


=

DoAi

DoAi
DoRi
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DoRi = dominância relativa da espécie i; 

Gi = área basal da espécie i; 

A = área amostrada em hectares. 

A frequência indica a dispersão média de cada espécie por unidades de aferição e é expressa em 
porcentagem. É dada pela probabilidade de se encontrar uma espécie numa unidade amostral e 
o seu valor estimado indica o número de vezes que a espécie ocorre, num dado número de 
amostras. 

100







=

P

Pi
FAi

     e     
100








=

FA

FAi
FRi

 

Equação 1.3: Frequência absoluta e relativa. 

Onde: 

FAi = frequência absoluta da espécie i; 

FA = somatória das frequências absolutas de todas as espécies consideradas no 
levantamento; 

Pi = número de unidades amostrais com ocorrência da espécie i. 

P = número total de unidades amostrais. 

O Índice de Valor de Importância (IVI) revela, pela relação ponderada dos valores de dominância, 
densidade e frequência, sua posição sociológica na comunidade analisada, sendo dado pelo 
somatório dos parâmetros densidade relativa (DR), frequência relativa (FR) e dominância relativa 
(DoR) de uma determinada espécie, refletindo sua importância ecológica no local. A partir da 
análise de cada parâmetro que compõe o IVI, é possível compreender se a espécie é abundante 
ou não, se apresenta distribuição agrupada ou dispersa e se possui grande área basal, dando uma 
ideia sobre densidade, distribuição espacial e dimensão alcançada pela população de uma 
espécie em relação às demais. É calculado através da seguinte relação: 

𝐼𝑉𝐼 =  𝐷𝑅 +  𝐷𝑜𝑅 +  𝐹𝑅 

Equação 1.4: Índice de Valor de Importância. 

A estrutura diamétrica da vegetação foi avaliada pela distribuição dos indivíduos amostrados em 
classes de diâmetro, definidas segundo a fórmula de Spiegel (1976) dada por: 

nc

A
IC =

 

Equação 1.5: Fórmula para os Intervalos de Classe. 

Onde: 

IC = intervalo de classe; 

A = amplitude (valor máximo – valor mínimo de diâmetro); 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 29



  

 
 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progepan.com.r 

 

Página 30 
007901-310RT-001-00 

nc = número de classes. 

𝑛𝑐 = 1 + 3,3 log (𝑛) 

Equação 1.6: Número de classes. 

Onde:  

n = número de indivíduos; 

log = logaritmo na base 10. 

A distribuição em classes de diâmetro foi realizada considerando todos os indivíduos registrados 
no levantamento e também a contribuição de cada espécie e dos parâmetros dendrométricos 
nas classes de diâmetro. 

Para avaliar o comportamento da riqueza em função da abundância relativa das espécies 
registradas no inventário florestal, foi usado o Índice de Shannon-Wiener (H’), que leva em 
consideração a uniformidade e riqueza de espécies. Sendo assim, o aumento do número de 
espécies ou aumento da equabilidade aumenta a diversidade. Seu valor usualmente se encontra 
entre 1,5 e 3,5, embora, em casos excepcionais, possa exceder a 4,5 (MAGURRAN, 1988). Este 
índice é dado por Kent e Coker (1992): 


=

=
n

i

pipiH
1

)ln(.´

 

Equação 1.7: Índice de Shannon. 

Onde: 

pi = proporção de indivíduos ou abundância da i-ésima espécie expressa como uma 
proporção da cobertura total, dado por: 

N

ni
pi =

 

Equação 1.8: Abundância. 

Onde: 

ni = número de indivíduos da espécie i;  

N = número total de indivíduos; 

ln = logaritmo neperiano. 

Outro índice utilizado para expressar a diversidade é o índice de Simpson (D) que dá a 
probabilidade de dois indivíduos quaisquer, retirados aleatoriamente da mesma comunidade, 
pertencerem a diferentes espécies. Este índice reflete principalmente a dominância por dar peso 
maior às espécies comuns, ao contrário de Shannon, sendo menos sensível à riqueza (FELFILI e 
REZENDE, 2003). À medida que D aumenta, decresce a diversidade. Este índice é expresso por: 
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𝐷 = ∑(𝑝𝑖)² 

Equação 1.9: Índice de Simpson. 

Onde: pi = quantidade de indivíduos da espécie i;  

Para expressar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice de Uniformidade ou 
Equabilidade (J) (KENT e COKER, 1992). Também conhecido por índice de Pielou, é derivado do 
índice de diversidade de Shannon, o que permite representar a uniformidade da distribuição dos 
indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 1975).  

Quanto maior o valor de J, mais homogênea é a distribuição das espécies dentro da amostra ou 
comunidade (SCOLFORO e MELLO, 2006). O valor de J tende a zero quando uma única espécie é 
presente na comunidade e pode atingir no máximo 1 (um), quando todas as espécies possuem 
abundância igual (MAGURRAN, 1988; KENT e COKER, 1992). Este índice é dado por: 

)Sln(

H́
J=

 

Equação 1.10: Índice de equabilidade de Pielou. 

Onde: 

H’ = Índice de Shannon; 

S = número de espécies presentes; 

ln = logaritmo neperiano. 

Para avaliar a diversidade foi usado também o “coeficiente de mistura de Jentsch” que expressa, 
de maneira geral, a composição florística da floresta, indicando, em média, o número de árvores 
de cada espécie que é encontrado na área de estudo. Desta maneira, é obtido um fator para 
medir a intensidade de “mistura” das espécies. Quanto mais próximo a 1 (um) o valor de QM, 
mais diversa é a população. Conforme proposto por Hosowaka (1981) é dado por: 

𝑄𝑀 =
𝑆

𝑁
 

Equação 1.11: Coeficiente de mistura de Jensch. 

Onde: 

S = número de espécies amostradas; 

N = número total de indivíduos amostrados. 

Ressalta-se que este tipo de análise da estrutura horizontal somente se aplica aos ambientes em 
que foram realizadas a amostragem. No que tange ao censo florestal será apresentado a florística 
com respectiva densidade por espécie seu número de fustes. 
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1.4.5 Inventário Florestal Quantitativo 

Inventários Florestais Quantitativos se destinam a quantificar as informações dendrométricas de 
uma comunidade florestal ou arbóreo-arbustiva, a exemplo da área basal, volume madeireiro, 
biomassa e carbono, dentre outros. 

Essas informações são de grande utilidade para a avaliação de eventuais impactos ambientais, 
bem como para o correto planejamento da supressão vegetacional, que deverá ser realizada 
mediante a otimização do uso e do aproveitamento da madeira, destinação apropriada do 
produto, observância dos requisitos técnicos e ambientais, bem como cumprimento da legislação 
ambiental federal e distrital. 

1.4.5.1 Análise da Suficiência Amostral Quantitativa (Amostragem Aleatória Estratificada) 

A intensidade amostral foi determinada com vistas ao atendimento do limite máximo de erro, 
determinado em 20% com base na variável volume, considerando um nível de probabilidade de 
95%, conforme orienta o Termo de Referência para Inventário Florestal (V. junho/2019), 
constante no sítio eletrônico do IBRAM. De modo a complementar esta análise da suficiência 
amostral estatística, possibilitando maior robustez, também foi avaliado o parâmetro densidade, 
em concomitância com o limite máximo de erro estabelecido para a variável volume. 

O processamento estatístico da amostragem seguiu Péllico Netto e Brena (1997), cuja avaliação 
da suficiência amostral, é realizada por meio da avaliação dos parâmetros e padrões de análises 
desta natureza, a saber, variância estratificada, erro padrão da média estratificada, erro amostral 
percentual, intervalos de confiança, dentre outros, conforme apresentado na Tabela 1.1, abaixo: 

Tabela 1.1: Equações utilizadas para o processamento estatístico do inventário florestal 
(adaptado de Péllico Netto e Brena, 1997). 

Parâmetro Fórmula utilizada 

Média por estrato 

 

Média Estratificada 

 

Variância por estrato S2
h 

 

Desvio Padrão por estrato Sh 
 

Coeficiente de Variação por estrato – CV% 
 

Variância Estratificada 
 

Variância da Média Estratificada: População finita 
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Parâmetro Fórmula utilizada 

Variância da Média Estratificada: População 
infinita  

Erro padrão 
 

Erro de amostragem absoluto 
 

Erro de amostragem relativo 
 

Intervalo de Confiança Para a Média 
 

Cálculo do Número de Graus de Liberdade 

 

Gh 

 

Intensidade de amostragem: População finita 

 

Intensidade de amostragem: População infinita 

 

1.4.5.2 Estimativa do Material Lenhoso  

Definiu-se esta metodologia de mensuração em consonância com os parâmetros constantes nas 
equações volumétricas existentes, ajustadas para o Bioma Cerrado, publicas no Relatório do 
Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (SFB, 2016).  

Justifica-se a utilização de modelos previamente ajustados, pois estes levam em consideração o 
tipo de vegetação, neste caso fitofisionomias do Bioma Cerrado, além dos fatores bióticos e 
físicos, sendo considerados os mais precisos até o momento, representando de forma adequada 
a volumetria de cada subtipo vegetacional.  

A precisão destas equações pode ser confirmada através dos altos coeficientes de determinação 
(R² > 98,0), que expressam a porcentagem da variação da variável dependente (variação dos Yi's 
ou a soma dos quadrados total, SST), explicada pela variável independente (s). Para padronização 
dos dados e maior correlação com as fórmulas para estimativa de volume todos os valores de 
CAB e CAP foram convertidos para DAB e DAP. Segue abaixo as respectivas equações e 
coeficientes de determinação: 

Equação utilizada para converter CAB e CAP em DAB e DAP para as árvores inventariadas do 
projeto: 
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𝐷𝐴𝐵 𝑜𝑢 𝐷𝐴𝑃 =
𝐶𝐴𝐵 𝑜𝑢 𝐶𝐴𝑃

𝜋
 

Equação 1.1: conversão de circunferência para diâmetro (Fonte: SFB não publicado, 2016). 

Equação utilizada para estimativa do volume (m³) nas Matas de Galeria e Matas de transição para 
5<DAP< 10 cm: 

𝐿𝑛 (𝑉𝑜𝑙 𝑚³) = −9,7751 +  2,2403 ×  𝐿𝑛 (𝐷𝐴𝑃) +  0,6308 ×  𝐿𝑛(𝐻𝑇)   𝑅² = 98,31  

Equação 1.2: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria e Matas de transição (5<DAP< 
10 cm) (Fonte: SFB não publicado, 2016). 

Equação utilizada para estimativa do volume (m³) nas Matas de Galeria e Matas de transição para 
DAP ≥10 cm: 

𝐿𝑛 (𝑉𝑜𝑙 𝑚3) = −9,3436 +  2,0437 ×  𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃) +  0,7509 ×  𝐿𝑛(𝐻𝐶)    𝑅² = 98,9  

Equação 1.3: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria e Matas de transição (DAP ≥10 
cm) (Fonte: SFB não publicado, 2016). 

Equação utilizada para estimativa do volume (m³) em Cerrado sensu stricto:  

𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 0,000109 × (𝐷𝐴𝐵)² +  0,0000451 × (𝐷𝐴𝐵)² ×  𝐻𝑇    𝑅² = 98,01 

Equação 1.4: Estimativa volumétrica (m³) para o Cerrado sensu stricto (Fonte: Rezende, 2002). 

1.4.6 Espécies de Interesse Conservacionista  

Um dos importantes instrumentos da política ambiental são as listas de espécies ameaçadas de 
extinção. Estas listas contêm as espécies que necessitam de proteção especial por serem de 
interesse conservacionista, sinalizando a pressão que estão sofrendo e ainda possibilitam uma 
visão dos maiores problemas em relação à preservação da diversidade biológica. Com base nas 
informações das listas é possível estabelecer prioridades para as ações de recuperação e de 
conservação das espécies (MMA, 2016). 

Para a identificação das espécies de interesse conservacionista e/ou ameaçadas de extinção, 
registradas no levantamento florístico do parcelamento de solo Greenville, foram utilizadas a 
Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA Nº 443 
/2014); a lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), da qual o Brasil é membro desde 1975 (Dec. nº 
76.623/75); as categorias de espécies consideradas ameaçadas pela The World Conservation 
Union (IUCN)  

As espécies relacionadas pela Portaria Nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente são 
classificadas nas categorias: 

CR – Criticamente em perigo; 

CR (Pex) – criticamente em perigo, possivelmente extinta; 

EN – Em perigo; 
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VU – vulnerável. 

A IUCN (The International Union for Conservation of Nature) define as seguintes categorias para 
o estado de conservação das espécies (IUCN, 2001): 

EX – Extinto; 

EW – Extinto na natureza; 

CR – Criticamente em perigo; 

EN – Em perigo; 

VU – vulnerável; 

NT – Quase ameaçada; 

LC – Pouco preocupante; 

DD – Dados insuficientes; 

NE – Não avaliado. 

No âmbito do Distrito Federal existe o Decreto nº 39.469/2018, que dispõe sobre a política 
florestal distrital e realiza o tombamento, como Patrimônio Ecológico-urbanístico do Distrito 
Federal, de algumas espécies arbóreas em seu capítulo VI, Art. 45. A supressão destas espécies é 
disciplinada através do Art. 46: ‘’I- para realização de empreendimentos, obras ou atividades 
consideradas de interesse social ou utilidade pública, desde que comprovadamente não exista 
alternativa locacional; II- morte ou senescência avançada; III - risco de queda iminente; IV- 
quando sua manutenção inviabilizar o uso do lote para os fins a que se destina; V- quando 
indicado para o correto manejo das áreas verdes urbanas de acordo com o Plano Diretor de 
Arborização Urbana – PDAU’’.  

As espécies arbóreo-arbustivas, definidas como tombadas são: copaíba (Copaifera langsdorffíi 
Desf.), sucupira- branca (Pterodon pubescens Benth), pequi (Caryocar brasiliense Camb), cagaita 
(Eugenia dysenterica DC), buriti (Mauritia flexuosa L.f.), gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh). 
pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.), aroeira (Myracrodruon urundeuva (Fr.All), Engl.) embiriçu 
(Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. Rob), perobas (Aspidosperma spp.), jacarandás 
(Dalbergia spp.), ipês (Tabebuia spp. e Handroanthus spp.) e baru (Dipteryx alata). Ressalta-se 
que, na diante da inviabilização da utilização do lote para o fim que se destina, o órgão ambiental 
pode autorizar a supressão destes indivíduos, definindo as medidas mitigadoras a luz da 
legislação vigente. 

1.5 RESULTADOS 

1.5.1 Mapeamento e Caracterização da Vegetação 

O mapeamento definitivo aponta as principais classes de uso e cobertura vegetal do solo, com 
suas formações e fitofisionomias vegetais ocorrentes na ADA, AID e AII do parcelamento de solo 
(Figura 1.5, Figura 1.6 e Figura 1.7). 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 35



  

 
 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progepan.com.r 

 

Página 36 
007901-310RT-001-00 

O levantamento apontou que existe um trecho com vegetação alterada nas delimitações da ADA 
e AID, representado por uma formação campestre, o qual foi inserido na classe pasto com árvores 
isoladas com espécies nativas e exóticas do Cerrado, onde não foram observadas atividades 
agrícolas. Esta classificação se deu pelo fato de a área apresentar característica semelhante a 
outros locais da AII, na qual não se observou-se a presença de atividades agrícolas. Além desta 
foi observado duas áreas mais extensas, em bom estado de conservação, cobertas por duas 
formações vegetacionais: savânica (Cerrado) e florestal (Matas de transição e Mata de Galeria). 

Na ADA, cerca de 21,66 hectares, o equivalente a 16,01% da área total, correspondem as 
fitofisionomias ocupadas pelas Matas de transição e Matas de Galeria que encontram em bom 
estado de conservação. As áreas de Cerrado sentido restrito ocupam 16,58 hectares, o 
equivalente a 12,25% da ADA. Por sua vez, a área de pastagem arborizada ocupa 97,09 hectares, 
que correspondem a 71,74% da ADA (Tabela 1.2). 

 

Figura 1.5: Mapa esquemático da cobertura vegetal do solo na ADA. 

Tabela 1.2: Resultado do mapeamento da cobertura vegetal da ADA do empreendimento. 

Cobertura vegetal  Área (ha) Área (%) 

Pastagem arborizada 97,09 71,74 

Cerrado sentido restrito 16,58 12,25 

Mata de Galeria 6,29 4,65 

Mata de transição 15,37 11,36 

Total 135,33 100 
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Na AID, cerca de 52,02 hectares, o equivalente a 30,52% da área total, correspondem as 
fitofisionomias ocupadas pelas Matas de transição e Matas de Galeria que encontram em bom 
estado de conservação. As áreas de Cerrado sentido restrito ocupam 20,38 hectares, o 
equivalente a 11,96% da AID. A área de pastagem arborizada ocupa 98,02 hectares, que 
correspondem a 57,52% da AID (Tabela 1.3). 

 

Figura 1.6: Mapa esquemático da cobertura vegetal do solo da AID. 

Tabela 1.3: Resultado do mapeamento da cobertura vegetal da AID do empreendimento. 

Tipo de levantamento Cobertura vegetal  Área (ha) Área (%) 

Censo Pastagem arborizada 98,02 57,52 

Amostragem 

Cerrado sentido restrito 20,38 11,96 

Mata de Galeria 29,62 17,38 

Mata de transição 22,40 13,14 

- Total 170,42 100 

Na Área de Influência Indireta (AII), que por sua vez possui área muito extensa (14199,82ha), 
realizou-se o tratamento dos dados para obter o mapeamento de uso e cobertura do solo e será 
apresentada a caracterização das formações e fitofisionomias identificadas de acordo com os 
caminhamentos realizados e com base em dados secundários. 

A cobertura vegetal fica a nível de formação, onde cerca de 2198,72 hectares, o equivalente a 
15,48% da área total, corresponde formação florestal que se encontram em bom estado de 
conservação. As áreas de formação savânica ocupam 4183,49 hectares, o equivalente a 29,46% 
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da AII. A formação campestre ocupa 4083,30 hectares, que correspondem a 28,76% da AII. A 
classe de cobertura vegetal se mantém a mesma da AID no mapeamento da AII, porém, o 
percentual dessas classes é de 1,20% do total na AII. 

As demais áreas da AII são correspondentes a áreas antropizadas, como: Agricultura, água, área 
construída, queimadas, solo exposto, sistema viário e pivô de irrigação. Sendo assim as áreas que 
tiveram alguma interferência humana correspondem a 3563,85 hectares (25,10%) do 
mapeamento geral da AII (Tabela 1.4). 

 

Figura 1.7: Mapa esquemático do uso e cobertura do solo da AID. 

Tabela 1.4: Resultado do mapeamento da cobertura vegetal e do uso do solo da AID do 
empreendimento. 

Cobertura vegetal e uso do solo Área (há) Área (%) 

Agricultura 964,32 6,79 

Água 2,48 0,02 

Área Construída 155,85 1,10 

Formação Campestre 4083,30 28,76 

Formação Florestal 2198,72 15,48 

Formação Savânica 4183,49 29,46 

Queimadas 1532,00 10,79 

Solo Exposto 633,68 4,46 

Pastagem arborizada 98,02 0,69 

Cerrado sentido restrito 20,38 0,14 
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Cobertura vegetal e uso do solo Área (há) Área (%) 

Mata de Galeria 22,43 0,16 

Mata de transição 29,62 0,21 

Sistema Viário  20,19 0,14 

Pivô de Irrigação 252,12 1,78 

Sistema Viário  3,21 0,02 

Total 14199,82 100 

1.5.1.1 Formações Florestais 

As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de vegetação com predominância de 
espécies arbóreas de porte elevado e formação de cobertura pela proximidade das copas das 
árvores (dossel). A Mata de transição e Mata de Galeria são as únicas formações florestais de 
ocorrência na área de estudo e estão associadas a cursos de água, que podem ocorrer em 
terrenos bem drenados ou mal drenados. Estas fitofisionomias ocupam 52,06 hectares (30,53% 
da área total da AID).  

a) Mata de Galeria 

A Mata de Galeria é a vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos, 
formando corredores fechados (galerias) sobre o curso de água (RIBEIRO e WALTER, 2008). 
Geralmente se localizam nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem, onde os cursos 
de água ainda não escavaram um canal definitivo (RIBEIRO e WALTER, 2008). A vegetação sempre 
apresenta folhas, não ocorrendo queda significativa dessas durante a estação seca. A altura 
média do estrato arbóreo varia entre 10 e 18 m, apresentando superposição das copas, que 
fornecem cobertura arbórea de 70 a 95% (RIBEIRO e WALTER, 2008).  

Geralmente são acompanhadas por faixas de vegetação não florestal em ambas as margens, 
ocorrendo uma transição brusca com formações savânicas, conforme é possível verificar na área 
em estudo. Dentre as espécies registradas nas Matas de Galeria do empreendimento destacam-
se: Myrsine guianensis, Magnolia ovata, Tapirira guianensis, Myrcia bicarinata, Chomelia 
pohliana. 

As Matas de Galeria ocupam 29,62 hectares (17,38% da área total da AID), formando um 
contínuo florestal que percorre os menores cursos de drenagem que contribuem para o córrego 
Taboquinha. Estas áreas apresentaram bom estado de conservação, sendo registradas na maior 
parte das Áreas de Influência, áreas ocupadas por Matas de Galeria bem preservadas, 
principalmente nas áreas de difícil acesso devido à topografia acidentada.  
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Foto 1.5: Vista interna fitofisionomia Mata 

de Galeria amostragem. 
Foto 1.6: Vista fitofisionomia Mata de 

Galeria amostragem, dossel com 90% de 
sombreamento. 

  
Foto 1.7: Vista geral de um trecho de Mata 

Galeria amostragem, solo hidromórfico. 
Foto 1.8: Vista geral de um trecho de Mata 
de Galeria amostragem, com cursos d’água 

b) Mata de transição 

Geralmente são acompanhadas por faixas de vegetação não florestal em ambas as margens, 
ocorrendo uma transição brusca com formações savânicas e campestres. A transição é quase 
imperceptível quando ocorre com Matas Ciliares, Matas Secas ou mesmo Cerradões, o que é 
mais raro, muito embora seja possível diferenciá-las pela composição florística (RIBEIRO e 
WALTER, 2008). Há trechos em que a fitofisionomia adjacente é cerrado sentido restrito, sendo 
facilmente distinguido este ecótono, porém há trechos em que a transição é enredosa, nestes 
casos a Mata Seca é a fitofisionomia adjacente. 

No caso do empreendimento ocorre uma transição com espécies de cerrado sentido restrito e 
mata de galeria. Dentre as espécies registradas nas Matas de transição do empreendimento 
destacam-se: Myrsine guianenses, Psidium guajava, Myracrodruon urundeuva, Diospyros 
lasiocalyx, Byrsonima pachyphylla e Senegalia polyphylla. Essa fitofisionomia corresponde há 
17,38 % da área total da AID (29,62 ha). 
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Ocorrem na forma de fragmentos naturais, em relevos acidentados de morros e encostas, cuja 
fertilidade do solo promove o estabelecimento e predomínio de espécies arbóreas. Devido à 
forte estacionalidade na pluviosidade anual (média de cinco meses de seca, com precipitação 
inferior a 50 mm), a maioria das árvores é caducifólia na estação seca, mantendo cobertura foliar 
de 45 a 80% na estação chuvosa (CARVALHO; FELFILI, 2011), o componente arbóreo presenta 
menor estatura e menor área basal (PENNINGTON et al., 2000) e menor riqueza florística do que 
as florestas tropicais úmidas (MEWS et al., 2011). 

  
Foto 1.9: Vista interna fitofisionomia Mata 
de transição amostragem na AID, variação 

entre altura e circunferência dos indivíduos. 

Foto 1.10: Vista interna fitofisionomia Mata 
de transição amostragem na AID, árvores de 

formação savânicas. 

  
Foto 1.11: Vista geral de um trecho de Mata 
de transição, árvore de formação florestal. 

Foto 1.12: Vista interna fitofisionomia Mata 
de transição amostragem na AID, espécies 

florestais e savânicas. 

1.5.1.2 Formações Savânicas 

Em geral, as árvores são baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. 
Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados em solo coberto por gramíneas, com 
algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a 
rebrota após queima ou corte (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

a) Cerrado sentido restrito 
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O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença dos estratos arbóreo e arbustivo-
herbáceo definidos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em diferentes 
densidades, sem a formação de dossel contínuo 

Os subtipos de Cerrado sentido restrito variam de acordo com a densidade de árvores e arbustos, 
mas também em função do ambiente em que se encontram, englobando desde gradientes mais 
abertos (quando existe predomínio de gramíneas) até gradientes mais densos compostos por 
vegetação bem estruturada horizontalmente, mas sem formação de dossel contínuo. O Cerrado 
sentido restrito classificado como somente cerrado corresponde a 11,96% da AID (20,38 
hectares).  

A florística da vegetação pouco se alterou do Cerrado sentido restrito. Sendo assim, não existem 
diferenças significativas nos padrões de riqueza, abundância e distribuição de espécies. Sendo 
observado nestas fitofisionomias destaque para as espécies: Diospyros lasiocalyx, Myracrodruon 
urundeuva, Vernonanthura polyanthes, Myrsine guianensis, Psidium guajava, Qualea multiflora, 
Baccharis dracunculifolia, Roupala montana, Byrsonima pachyphylla e Terminalia argentea. 
Apesar de algumas espécies ocorrentes nessa fitofisionomia serem exóticas a predominância é 
de espécies nativas do cerrado.  

  
Foto 1.13: Vista geral de um trecho de 

Cerrado sentido restrito amostragem na AID, 
predominância de goiabeiras (Psidium 

guajava). 

Foto 1.14: Vista geral de um trecho de 
Cerrado sentido restrito amostragem na 

AID, predominância de aroeira (Myracrodum 
urundeuva). 
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Foto 1.15: Vista interna de um trecho de 
Cerrado sentido restrito amostragem na AID, 

registro das árvores. 

Foto 1.16: Vista interna de um trecho de 
Cerrado sentido restrito amostragem na AI, 

montagem da parcela. 

1.5.1.3 Formações Campestres 

As formações campestres do Cerrado englobam três tipos de fitofisionomias principais: o Campo 
Sujo, o Campo Rupestre e o Campo Limpo. O Campo Sujo caracteriza-se pela presença marcante 
de arbustos e subarbustos entremeados no estrato herbáceo (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

b) Pasto com árvores isoladas 

Esta classe de uso do solo engloba árvores isoladas de caráter nativo e exótico do cerrado, por 
isso não se enquadra em nenhum dos subtipos campestres do bioma, porém se encontra em 
área em que há presença de pastagem com predominância de gramíneas exóticas em grande 
parte da cobertura do solo. De acordo com o Decreto N° 39.469/2018, Art 2°, parágrafo VII, 
árvores isoladas são: 

VII - Árvores Isoladas: indivíduos arbóreos-arbustivos situados em área 
agrícola, pastoril ou urbana, fora de remanescentes de vegetação nativa; 
(Decreto N° 39.469/2018, Art. 2), 

Esta classe corresponde a 57,51% da AID, aonde ocupa 98,02 hectares, através de um pasto 
arborizado com indivíduos esparsos de espécies nativas e exóticas do Cerrado com o solo coberto 
por gramíneas.  
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Foto 1.17: Vista geral da pastagem 

arborizada na AID, classe árvores isoladas 
(Censo Florestal).  

Foto 1.18: Vista geral da pastagem 
arborizada na AID, classe árvores isoladas 

(Censo Florestal). 

1.5.2 Inventário Florestal Qualitativo 

Neste item será apresentada a composição florística da área do futuro parcelamento de solo 
Greenville e informações correlatas sobre a temática. De modo geral, serão apresentadas as 
informações separadamente para os dois tipos de inventário florestal realizados (Censo e 
Amostragem) e posteriormente estas informações compiladas. Porém, algumas destas análises 
não se aplicam ao censo florestal ou não geram dados expressivos, sendo justificado a não 
realização destas, ao longo do texto. 

1.5.2.1 Composição Florística 

Para a área em que foi realizado o Censo Florestal, foram registradas 30 famílias, 60 gêneros e 
63 espécies vegetais, perfazendo 790 indivíduos inventariados, englobando árvores vivas e 
mortas em pé (17 indivíduos) (Tabela 1.5). Nesse total de indivíduos, foram verificados 378 fustes 
como uma ou mais ramificações abaixo do ponto de aferição, totalizando 1168 fustes 
inventariados. Os indivíduos mortos somaram 2,2% do total de árvores. Desses indivíduos 
mortos, 17 foram registrados na AID, totalizando 24 fustes. 

Tabela 1.5: Lista da composição florística registrada na AID, gerada através do censo. 

Família Nome Científico e Autor Nome popular indivíduos 

- 
Morta Morta 17 

Ni1 Ni1 1 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale L. Cajueiro 1 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira brava 4 

Mangifera indica L. Mangueira 55 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 47 

Schinus molle L. Aroeira salsa 3 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 1 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Araticum do cerrado 7 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular indivíduos 

Arecaceae Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Gueiroba 29 

Asteraceae 
Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega e 

Dematteis 
Assa-peixe  2 

Bignoniaceae Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco 5 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Louro pardo 1 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 5 

Combretaceae 
Buchenavia tomentosa Eichler Tarumarana 2 

Terminalia argentea Mart. Capitão do mato 225 

Ebenaceae Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. 
Caquizeiro do 

cerrado 
6 

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Fruta-de-pomba 1 

Fabaceae 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho 6 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Unha de vaca 1 

Dalbergia miscolobium Benth. 
Jacarandá do 

cerrado 
1 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant 1 

Dimorphandra mollis Benth. Faveiro-do-campo 1 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado 12 

Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo 22 

Mimosa claussenii Naudin Mimosa 1 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima e 
G.P.Lewis 

Pau Brasil 1 

Platypodium elegans Vogel Canzileiro 1 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca 5 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho Carvoeiro 2 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-grilo 2 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina do cerrado 3 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 1 

Malpighiaceae 
Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 9 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Muricizão 4 

Malvaceae 

Eriotheca pubescens (Mart. e Zucc.) Schott e 
Endl. 

Paineira do cerrado 8 

Luehea grandiflora Mart. e Zucc. Açoita cavalo 1 

Pachira aquatica Aubl. Munguba 1 

Pseudobombax tomentosum (Mart. e Zucc.) 
A.Robyns 

Embiruçú 21 

Moraceae 

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 2 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela 2 

Ficus benjamina L. Ficus 3 

Myrtaceae 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Guabiroba 5 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 3 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 
Guamirim da folha 

fina 
1 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular indivíduos 

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum - 1 

Psidium guajava L. Goiaba 17 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 11 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cafezinho do cerrado 52 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca 6 

Rosaseae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Nêspera 1 

Rubiaceae 
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. Goiaba preta 3 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Mentolzinho 1 

Rutaceae 

Citrus reticulata Blanco Mexirica 1 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica de cadela 21 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mamica de porca 16 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 7 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá branco 2 

Sapotaceae 
Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) 

Radlk. 
Aguaí 1 

Simaroubaceae Simarouba versicolor A.St.-Hil. Mata-cachorro 1 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 6 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees e Mart. 
Laranjinha do 

cerrado 
1 

Vochysiaceae 

Callisthene major Mart. e Zucc. Itapicuru 7 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 81 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso 22 

Total Geral 790 

Para a área em que foi realizado a amostragem aleatória estratificada, foram registradas 35 
famílias, 66 gêneros e 80 espécies vegetais, perfazendo 1585 indivíduos inventariados, 
englobando árvores vivas e mortas em pé (38 indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram 
verificados 1118 fustes como uma ou mais ramificações abaixo do ponto de aferição, totalizando 
2703 fustes inventariados. Os indivíduos mortos somaram 2,4% do total de árvores. Desses 
indivíduos mortos, 38 foram registrados na AID, totalizando 51 fustes. 

Tabela 1.6: Lista da composição florística registrada na AID, gerada através da amostragem. 

Família Nome Científico e Autor Nome popular indivíduos 

- 

Morta Morta 38 

Ni2 Ni2 1 

Ni3 Ni3 1 

Anacardiaceae 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira brava 18 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 160 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 82 

Annonaceae 

Annona crassiflora Mart. Araticum do cerrado 1 

Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Pindaíba vermelha 1 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta de macaco 1 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular indivíduos 

Xylopia emarginata Mart. pindaíba-preta 4 

Xylopia sericea A.St.-Hil. Pimenta de macaco 1 

Araliaceae 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. e 
Planch. 

Maria-mole 1 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Caixeta 1 

Arecaceae Euterpe edulis Mart. Palmiteiro 7 

Asteraceae 

Baccharis dracunculifolia DC. Alecrim-do-campo 31 

Barnadesa Caryophylla (Vell.) S.F. Blake - 1 

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega e 
Dematteis 

Assa-peixe  44 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê verde 1 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê amarelo do cerrado 1 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco 14 

Combretaceae 
Terminalia argentea Mart. Capitão do mato 29 

Terminalia glabrescens Mart. Amendoeira da mata 6 

Ebenaceae Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. Caquizeiro do cerrado 118 

Erythroxylaceae Erythroxylum daphnites Mart. Fruta de pomba 1 

Euphorbiaceae 

Croton urucurana Baill. Sangra d'água 3 

Maprounea guianensis Aubl. Cascudinho 3 

Richeria grandis Vahl Jaca-brava 5 

Fabaceae 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico 7 

Andira vermifuga (Mart.) Benth. Angelim amargoso 3 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Unha de vaca 5 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 1 

Erythrina falcata Benth. Corticeira 1 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Jacarandá de espinho 2 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pau jacaré 1 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton e Rose Monjoleiro 10 

Lamiaceae Vitex polygama Cham. Tamurã 2 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá 1 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 4 

Magnoliaceae Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. Baguaçu 96 

Malpighiaceae 
Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 23 

Byrsonima sericea DC. Murici 2 

Malvaceae 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 3 

Luehea divaricata Mart. e Zucc. Açoita cavalo miúdo 1 

Pseudobombax longiflorum (Mart. e Zucc.) A. 
Robyns 

Mamonarana 1 

Melastomataceae 
Miconia albicans (Sw.) Triana Pixirica 1 

Miconia cuspidata Naudin Pixirica 14 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Cedro 16 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 47



  

 
 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progepan.com.r 

 

Página 48 
007901-310RT-001-00 

Família Nome Científico e Autor Nome popular indivíduos 

Trichilia catigua A.Juss Catigua 1 

Muntigiaceae Muntigia Calabura L. Tamauã 1 

Myristicaceae Virola urbaniana Warb. Bicuíba do brejo 1 

Myrtaceae 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Guabiroba 8 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 1 

Eugenia florida DC. Guamirim 1 

Eugenia uniflora L. Pitangueira 1 

Myrcia Bicarinata (O.Berg) D. Legrand - 66 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Guamirim da folha fina 7 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabeira do campo 9 

Myrciaria floribunda (H.West ex Wild.) 
O.Berg 

- 2 

Psidium guajava L. Goiaba 144 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 1 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Cinta larga 2 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cafezinho do cerrado 360 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca 28 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek Tarumaí 3 

Rubiaceae 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. Goiaba preta 3 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Mentolzinho 47 

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 
Marmelada de 

cachorro 
3 

Faramea hyacinthina Mart. Cafezinho 1 

Rutaceae 

Citrus limon (L.) Osbeck Limoeiro 1 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica de cadela 16 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mamica de porca 7 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 8 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá branco 3 

Sapotaceae 

Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) 
Radlk. 

Aguaí 14 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Grão de galo 1 

Solanaceae 
Cestrum axillare Vell. Quarana 2 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 1 

Symplocaceae 
Symplocos arbutifolia A.DC. - 4 

Symplocos nitens (Pohl) Benth. Caá-chi 2 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 20 

Vochysiaceae 

Qualea dichotoma (Mart.) Warm. Cascudo 13 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 6 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso 29 

Total Geral 1585 
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Compilando ambos os grupos de dados coletados para a área em sua totalidade, foram 
registradas 42 famílias, 94 gêneros e 114 espécies vegetais, perfazendo 2375 indivíduos 
inventariados, englobando árvores vivas e mortas em pé (55 indivíduos). Nesse total de 
indivíduos, foram verificados 1496 fustes como uma ou mais ramificações abaixo do ponto de 
aferição, totalizando 3871 fustes. Os indivíduos mortos somaram 2,3% do total de árvores. 

Logo abaixo, na Tabela 1.7, encontra-se a lista da composição florística compilada para toda a 
área do estudo, com base nas informações obtidas em campo através da amostragem (AID) e do 
censo florestal (AID).  

Tabela 1.7: Composição florística compilada, referente a toda a área do empreendimento (AID). 

Família Nome Científico e Autor Nome popular 

- 

Ni1 - 

Ni2 - 

Ni3 - 

Morta Morta 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale L. Cajueiro 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira brava 

Mangifera indica L. Mangueira 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira 

Schinus molle L. Aroeira salsa 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 

Annonaceae 

Annona crassiflora Mart. Araticum do cerrado 

Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Pindaíba vermelha 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta de macaco 

Xylopia emarginata Mart. pindaíba-preta 

Xylopia sericea A.St.-Hil. Pimenta de macaco 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. e Planch. Maria-mole 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Caixeta 

Arecaceae 
Euterpe edulis Mart. Palmiteiro 

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Gueiroba 

Asteraceae 

Baccharis dracunculifolia DC. Alecrim-do-campo 

Barnadesa Caryophylla (Vell.) S.F. Blake - 

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega e Dematteis Assa-peixe 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê verde 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê amarelo do cerrado 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Louro pardo 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 

Combretaceae 

Buchenavia tomentosa Eichler Tarumarana 

Terminalia argentea Mart. Capitão do mato 

Terminalia glabrescens Mart. Amendoeira da mata 

Ebenaceae Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. Caquizeiro do cerrado 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum daphnites Mart. Fruta de pomba 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Fruta-de-pomba 

Euphorbiaceae 

Croton urucurana Baill. Sangra d'água 

Maprounea guianensis Aubl. Cascudinho 

Richeria grandis Vahl Jaca-brava 

Fabaceae 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Angico vermelho 

Andira vermifuga (Mart.) Benth. Angelim amargoso 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Unha de vaca 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 

Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá do cerrado 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Flamboyant 

Dimorphandra mollis Benth. Faveiro-do-campo 

Erythrina falcata Benth. Corticeira 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Jacarandá de espinho 

Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo 

Mimosa claussenii Naudin Mimosa 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima e 
G.P.Lewis 

Pau Brasil 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Pau jacaré 

Platypodium elegans Vogel Canzileiro 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton e Rose Monjoleiro 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho Carvoeiro 

Lamiaceae 
Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-grilo 

Vitex polygama Cham. Tamurã 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Jequitibá 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina do cerrado 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 

Magnoliaceae Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. Baguaçu 

Malpighiaceae 

Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 

Byrsonima sericea DC. Murici 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Muricizão 

Malvaceae 

Eriotheca pubescens (Mart. e Zucc.) Schott e Endl. Paineira do cerrado 

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 

Luehea divaricata Mart. e Zucc. Açoita cavalo miúdo 

Luehea grandiflora Mart. e Zucc. Açoita cavalo 

Pachira aquatica Aubl. Munguba 

Pseudobombax longiflorum (Mart. e Zucc.) A. Robyns Mamonarana 

Pseudobombax tomentosum (Mart. e Zucc.) A.Robyns Embiruçú 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Triana Pixirica 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Miconia cuspidata Naudin Pixirica 

Meliaceae 
Cedrela fissilis Vell. Cedro 

Trichilia catigua A.Juss Catigua 

Moraceae 

Artocarpus heterophyllus Lam. Jaca 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela 

Ficus benjamina L. Ficus 

Muntigiaceae Muntigia Calabura L. Tamauã 

Myristicaceae Virola urbaniana Warb. Bicuíba do brejo 

Myrtaceae 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Guabiroba 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 

Eugenia florida DC. Guamirim 

Eugenia uniflora L. Pitangueira 

Myrcia Bicarinata (O.Berg) D. Legrand - 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Guamirim da folha fina 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabeira do campo 

Myrciaria floribunda (H.West ex Wild.) O.Berg - 

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum - 

Psidium guajava L. Goiaba 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Cinta larga 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cafezinho do cerrado 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Reissek Tarumaí 

Rosaseae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Nêspera 

Rubiaceae 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. Goiaba preta 

Chomelia pohliana Müll.Arg. Mentolzinho 

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 
Marmelada de 

cachorro 

Faramea hyacinthina Mart. Cafezinho 

Rutaceae 

Citrus limon (L.) Osbeck Limoeiro 

Citrus reticulata Blanco Mexirica 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica de cadela 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mamica de porca 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. Camboatá branco 

Sapotaceae 
Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) Radlk. Aguaí 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Grão de galo 

Simaroubaceae Simarouba versicolor A.St.-Hil. Mata-cachorro 

Solanaceae 
Cestrum axillare Vell. Quarana 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees e Mart. Laranjinha do cerrado 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Symplocaceae 
Symplocos arbutifolia A.DC. - 

Symplocos nitens (Pohl) Benth. Caá-chi 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 

Vochysiaceae 

Callisthene major Mart. e Zucc. Itapicuru 

Qualea dichotoma (Mart.) Warm. Cascudo 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso 

Essa elevada riqueza é resultado do bom estado de conservação da vegetação e da 
heterogeneidade de ambientes presente nas áreas de amostragem do futuro empreendimento. 
Porém, na área de pasto arborizado é possível ver uma grande interferência antrópica e dos 
animais que utilizam essa área como habitat. 

 

Figura 1.8: Mapa com os pontos dos indivíduos do censo e local das parcelas de amostragem. 

Uma análise interessante, que gera dados úteis para ações de manejo, é a distribuição desta 
riqueza de espécies dentro das famílias. Tendo em vista que a área ocupada pelo pasto 
arborizado sofreu interferência antrópica, havendo seleção entre as espécies que ali restaram, 
esta análise se restringiu aos dados obtidos pela amostragem, evitando interpretações 
equivocadas na representatividade das famílias. 

As famílias com maior riqueza de espécies foram Myrtaceae (10 sp.), Fabaceae (8 sp.), 
Annonaceae (5 sp.), Rubiaceae (4 sp.), Anacardiaceae (3 sp.), Bignoniaceae (3 sp.), Euphorbiaceae 
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(3 sp.), Malvaceae (3 sp.) e Vochysiaceae (3 sp.). Outras famílias somadas totalizaram 38 espécies 
vegetais. Cerca de 52,50 % das espécies registradas na amostragem estão distribuídas entre estas 
nove famílias citadas, conforme apresentado na Figura 1.9, abaixo: 

 

Figura 1.9: Distribuição das espécies nas famílias botânicas registradas na amostragem. 

Outra análise interessante que também pode auxiliar em ações de manejo, mas se adequa 
melhor a áreas em bom estado de conservação, assim como a análise da representatividade da 
riqueza da área distribuída nas famílias, é a distribuição da abundância de indivíduos entre estas 
famílias. Sendo assim, as famílias que merecem destaque na composição florística, em termos 
de abundância de indivíduos, foram: Primulaceae (360 indiv.), Anacardiaceae (260 indiv.), 
Myrtaceae (240 indiv.), Ebanaceae (118 indiv.), Magnoliaceae (96 indiv.). Outras famílias 
correspondem a 511 indivíduos inventariados. As famílias citadas acima são responsáveis por 
67,76% da densidade absoluta da área de amostragem. 
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Figura 1.10: Número de indivíduos registrados na amostragem, por família botânica. 

1.5.2.2 Suficiência Amostral Qualitativa 

A curva espécie-área, também conhecida por curva do coletor, foi o parâmetro utilizado para 
avaliar a suficiência amostral qualitativa do levantamento florístico empreendido na AID do 
futuro parcelamento de solo Greenville. A Figura 1.11 apresenta a curva do coletor resultante da 
amostragem da flora, em que a suficiência da amostragem é avaliada pela estabilização da curva, 
expressa pela riqueza acumulada em função do esforço amostral. Ressalta-se que este tipo de 
análise não se aplica a área em que foi realizado o censo florestal. 

Foi observada que não houve a estabilização das unidades amostrais, tendendo a ocorrer a 
inclusão de novas espécies a partir da inclusão de novas unidade amostrais. Ressalta-se que, 
devemos considerar a área total amostrada, área total vegetada, variâncias entre as formações 
vegetais e o fato de que, em florestas tropicais, existem espécies consideradas raras, com 
densidade igual ou inferior a um indivíduo por hectare (ALMEIDA et al., 1993), diante desse 
comportamento de ambientes tropicais foi verificada a não estabilização da curva do coletor. 
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Figura 1.11: Curva do coletor. 

1.5.2.3 Precisão de Determinação Taxonômica 

A avaliação da precisão de determinação taxonômica foi baseada no total de espécies 
inventariadas da área de AID (110), onde 107 espécies (97,27%) foram identificadas em nível de 
gênero e espécie, e apenas 3 espécies (2,73%) não foram identificadas em nenhum nível 
taxonômico. Esta análise foi realizada com base no Censo Florestal e na Amostragem, 
demonstrando o ótimo nível de precisão de determinação taxonômica (Figura 1.12), alcançado 
pela equipe técnica deste estudo.  

 

Figura 1.12: Nível de precisão de determinação taxonômica. 
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1.5.2.4 Índices de Diversidade e Equabilidade 

Para analisar os padrões de riqueza e distribuição da vegetação constante na Área de Influência 
Direta, foram utilizados índices de diversidade (Tabela 1.8), analisando separadamente e de 
forma conjunta, os dois estratos que compõem a flora da região. Posteriormente serão 
apresentadas comparações com estudos de vegetação existentes na literatura para os cerrados 
do Brasil central. 

Tabela 1.8: Tabela resumo apresentando os índices de diversidade e equabilidade calculados 
para a vegetação da AID do empreendimento.  

Formação 
Área 

Amostrada 
(ha) 

Nº de 
árvores 

Riqueza 
(S’) 

Índices de 
diversidade 

Índice de 
equitabilidade 

QM 
Shannon 

(H’) 
Simpson 

(D) 
Pielou (J) 

Cerrado sentido restrito 0,6 487 40 2,74 0,91 0,74 1 : 12,18 

Mata de transição 0,48 514 42 2,32 0,81 0,62 1 : 12,24 

Mata de Galeria 0,36 584 46 2,59 0,88 0,68 1 : 12,70 

Geral 1,44 1585 83 3,08 0,91 0,7 1 : 19,10 

Legenda: QM - Coeficiente de Mistura de Jentsch. 

A comunidade arbórea da AID do empreendimento teve diversidade estimada em 3,08 a partir 
do índice de Shannon (H’), variando entre 2,32 e 2,74 se avaliadas as diferentes formações 
isoladamente. Tal valor é alto, indicando grande diversidade e abundância de espécies na área 
de estudo, fato atribuído ao bom estado de conservação da vegetação como um todo, a 
variedade de ambientes existentes e a diversidade elevada obtida principalmente pelas Matas 
de Galeria.  

Os valores estimados para o índice de Simpson (D), assim como o valor geral obtido (0,91) 
corroboram com os valores de Shannon, indicando grande diversidade de espécies da área. Os 
valores obtidos para a diversidade (Índice de Shannon), estão próximos dos limites observados 
em áreas similares estudadas no Distrito Federal, tais como uma área de Cerrado Denso na 
Reserva Ecológica do IBGE, que apresentou Índice de Shannon 3,53 e equabilidade 0,85 
(ANDRADE et al., 2002), refletindo o bom estado de conservação da vegetação local. Outras áreas 
de Cerrado sentido restrito e Cerradão do DF apresentam valores de diversidade entre 3,17 e 
4,25 (ANDRADE et al., 2002). As Matas de Galeria do DF apresentam valores similares aos do 
presente estudo, como as Matas do Riacho Fundo e do Açudinho, iguais a 4,15 e 4,25, 
respectivamente (SAMPAIO et al. 2000). 

Com relação a equabilidade de Pielou, a área em análise encontra-se dentro do intervalo (0,68 a 
0,74) obtido por outros autores ao estudarem a vegetação lenhosa do cerrado sentido restrito 
de 15 áreas em três Unidades fisiográficas do Brasil Central: Chapada da Pratinha, Chapada dos 
Veadeiros e Espigão Mestre do São Francisco (FELFILLI e FAGG, 2007). Esse índice estima se a 
distribuição da abundância das espécies é homogênea para uma dada riqueza. Valores próximos 
a 1 indicam que a abundância das espécies é semelhante entre elas. Esse resultado mostra que 
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nos ambientes savânicos e florestais a abundância é mais deslocada para algumas espécies. No 
entanto, o resultado geral para os estratos foi similar (Tabela 1.8). 

O Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) nos dá uma ideia geral da composição florística da 
floresta, pois indica, em média, o número de árvores de cada espécie que é encontrado no 
povoamento. De acordo com o resultado geral obtido neste estudo, confirmam que o fragmento 
não apresenta problemas na variabilidade de espécies. 

1.5.2.5 Parâmetros da Estrutura Horizontal 

A densidade média estratificada estimada, de árvores por hectare (1100,70 ind.ha-1), encontrada 
para área de estudo, foi mediana, se assemelhando a formações savânicas, com valor próximo 
aos obtidos por outros estudos para a fitofisionomia Cerrado Denso.  

A distribuição do número de árvores em classes diamétricas, visando explicar melhor a estrutura 
horizontal da comunidade, cada fuste foi considerado como um indivíduo, conforme 
apresentado na Figura 1.13. Identificou-se o padrão exponencial negativo da distribuição, 
também conhecido popularmente como “J-invertido”, padrão típico para formações vegetais 
naturais de ocorrência em ambientes tropicais. As duas primeiras classes (até 15 cm de diâmetro) 
computaram 88,20% das árvores registradas, a terceira classe representou 5,17% e árvores com 
diâmetro superior a 20,1 cm somaram apenas 6,62%. 

 

Figura 1.13: Distribuição da densidade de árvores em classes de diâmetro. 

A estrutura horizontal da comunidade arbórea da AID do empreendimento foi descrita a partir 
da avaliação das contribuições relativas da frequência, da densidade e da dominância das 
espécies listadas, bem como o Índice de Valor de Importância (IVI). As dez espécies com maior 
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Índice de Valor de Importância são representadas na Figura 1.14. apresenta os parâmetros 
fitossociológicos calculados para as espécies registradas na AID do futuro empreendimento. 

 

Figura 1.14: Representação gráfica dos parâmetros que compõem o IVI para as dez espécies de 
maior destaque na AID do empreendimento. 

A espécie Myrsine guianensis obteve o maior IVI registrado na AID do empreendimento, 
somando 19,01% do valor total. Essa espécie foi predominante em todas as fitofisionamias 
registradas, obtendo posição de destaque no IVI, principalmente em função do DR e DoR, sua 
frequencia foi relativamente pequena se comparada a estes outros parâmetros. 

Na sequência, as espécies que se destacaram em relação ao IVI foram: Myracrodruon urundeuva, 
Tapirira guianensis, Psidium guajava, Magnolia ovata, Diospyros lasiocalyx, Myrcia Bicarinata, 
Chomelia pohliana, Chomelia pohliana, Vernonanthura polyanthes e Terminalia argentea, 
registrando valores respectivos de 7,49%, 6,97%, 6,49%, 5%, 4,63%, 4,03%, 2,95%, 2,59% e 
1,94%. De forma geral, todos os parâmetros fitossociológicos foram bem avaliados para estas 
espécies, refletindo a boa estrutura horizontal que estas apresentam. 

Destaque para a espécie Tapirira guianensis que apesar da sua baixa densidade e frequência 
obteve um valor muito significativo para o parâmetro dominância. Esse resultado se dá pelo fato 
de a espécie ter como característica na região um grande porte de área basal. 

Observou-se ainda que dentre as espécies destacadas como de maiores IVIs, grande parte delas 
são características de formações florestais como Myracrodruon urundeuva, Tapirira guianensis, 
Magnolia ovata e Terminalia argentea. Outras apresentam maior ocorrência em ambientes 
savânicos como: Psidium guajava, Diospyros lasiocalyx e Vernonanthura polyanthes. Uma 
espécie, Myracrodruon urundeuva, eventualmente é registrada em ambientes savânicos, sendo 
registrada principalmente em áreas de transição.
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Tabela 1.9: Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de Valor de importância (N = Número de indivíduos, AB = Área Basal, DA = Densidade 
absoluta, DR = Densidade relativa, Fa = Frequência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância Relativa, VI = 
Valor de importância). 

Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 360 4,841 250 22,71 83,33 9,4 3,361 24,91 23,81 19,01 

Myracrodruon urundeuva Allemão 160 1,184 111,111 10,09 55,56 6,27 0,822 6,09 8,09 7,49 

Tapirira guianensis Aubl. 82 2,572 56,944 5,17 22,22 2,51 1,786 13,24 9,21 6,97 

Psidium guajava L. 144 0,858 100 9,09 52,78 5,96 0,596 4,42 6,75 6,49 

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. 96 1,556 66,667 6,06 8,33 0,94 1,08 8,01 7,03 5 

Diospyros lasiocalyx (Mart.) B.Walln. 118 0,644 81,944 7,44 27,78 3,13 0,447 3,31 5,38 4,63 

Myrcia Bicarinata (O.Berg) D. Legrand 66 1,173 45,833 4,16 16,67 1,88 0,814 6,04 5,1 4,03 

Morta 38 0,756 26,389 2,4 36,11 4,08 0,525 3,89 3,14 3,45 

Chomelia pohliana Müll.Arg. 47 0,293 32,639 2,97 38,89 4,39 0,204 1,51 2,24 2,95 

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega e Dematteis 44 0,24 30,556 2,78 33,33 3,76 0,166 1,23 2 2,59 

Terminalia argentea Mart. 29 0,293 20,139 1,83 38,89 4,39 0,204 1,51 1,67 2,58 

Byrsonima pachyphylla A.Juss 23 0,175 15,972 1,45 27,78 3,13 0,121 0,9 1,17 1,83 

Qualea multiflora Mart. 29 0,286 20,139 1,83 16,67 1,88 0,198 1,47 1,65 1,73 

Baccharis dracunculifolia DC. 31 0,179 21,528 1,96 16,67 1,88 0,125 0,92 1,44 1,59 

Cecropia pachystachya Trécul 20 0,359 13,889 1,26 13,89 1,57 0,249 1,85 1,56 1,56 

Cedrela fissilis Vell. 16 0,52 11,111 1,01 8,33 0,94 0,361 2,67 1,84 1,54 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 16 0,127 11,111 1,01 25 2,82 0,088 0,65 0,83 1,49 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose 14 0,567 9,722 0,88 5,56 0,63 0,394 2,92 1,9 1,48 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 18 0,1 12,5 1,14 22,22 2,51 0,069 0,51 0,82 1,39 

Roupala montana Aubl. 28 0,19 19,444 1,77 8,33 0,94 0,132 0,98 1,37 1,23 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton e Rose 10 0,066 6,944 0,63 19,44 2,19 0,046 0,34 0,49 1,06 

Chrysophyllum marginatum (Hook. e Arn.) Radlk. 14 0,198 9,722 0,88 11,11 1,25 0,137 1,02 0,95 1,05 
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Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 9 0,052 6,25 0,57 16,67 1,88 0,036 0,27 0,42 0,91 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg 8 0,051 5,556 0,5 16,67 1,88 0,035 0,26 0,38 0,88 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 7 0,106 4,861 0,44 13,89 1,57 0,073 0,54 0,49 0,85 

Richeria grandis Vahl 5 0,274 3,472 0,32 5,56 0,63 0,19 1,41 0,86 0,78 

Terminalia glabrescens Mart. 6 0,172 4,167 0,38 8,33 0,94 0,12 0,89 0,63 0,74 

Qualea dichotoma (Mart.) Warm. 13 0,142 9,028 0,82 5,56 0,63 0,098 0,73 0,77 0,73 

Qualea grandiflora Mart. 6 0,103 4,167 0,38 11,11 1,25 0,071 0,53 0,45 0,72 

Casearia sylvestris Sw. 8 0,075 5,556 0,5 11,11 1,25 0,052 0,39 0,44 0,71 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 7 0,062 4,861 0,44 11,11 1,25 0,043 0,32 0,38 0,67 

Miconia cuspidata Naudin 14 0,068 9,722 0,88 5,56 0,63 0,047 0,35 0,62 0,62 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. 5 0,046 3,472 0,32 8,33 0,94 0,032 0,24 0,28 0,5 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. 4 0,049 2,778 0,25 8,33 0,94 0,034 0,25 0,25 0,48 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 7 0,043 4,861 0,44 5,56 0,63 0,03 0,22 0,33 0,43 

Guazuma ulmifolia Lam. 3 0,02 2,083 0,19 8,33 0,94 0,014 0,1 0,15 0,41 

Croton urucurana Baill. 3 0,078 2,083 0,19 5,56 0,63 0,054 0,4 0,29 0,41 

Luehea divaricata Mart. e Zucc. 1 0,165 0,694 0,06 2,78 0,31 0,115 0,85 0,46 0,41 

Matayba guianensis Aubl. 3 0,011 2,083 0,19 8,33 0,94 0,008 0,06 0,12 0,4 

Symplocos arbutifolia A.DC. 4 0,045 2,778 0,25 5,56 0,63 0,031 0,23 0,24 0,37 

Euterpe edulis Mart. 7 0,063 4,861 0,44 2,78 0,31 0,044 0,32 0,38 0,36 

Maprounea guianensis Aubl. 3 0,048 2,083 0,19 5,56 0,63 0,033 0,25 0,22 0,35 

Virola urbaniana Warb. 1 0,111 0,694 0,06 2,78 0,31 0,077 0,57 0,32 0,32 

Xylopia emarginata Mart. 4 0,013 2,778 0,25 5,56 0,63 0,009 0,06 0,16 0,31 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. 3 0,015 2,083 0,19 5,56 0,63 0,01 0,08 0,13 0,3 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 0,092 0,694 0,06 2,78 0,31 0,064 0,47 0,27 0,28 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 2 0,019 1,389 0,13 5,56 0,63 0,013 0,1 0,11 0,28 
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Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Vitex polygama Cham. 2 0,011 1,389 0,13 5,56 0,63 0,008 0,06 0,09 0,27 

Byrsonima sericea DC. 2 0,013 1,389 0,13 5,56 0,63 0,009 0,07 0,1 0,27 

Symplocos nitens (Pohl) Benth. 2 0,014 1,389 0,13 5,56 0,63 0,01 0,07 0,1 0,27 

Syzygium cumini (L.) Skeels 1 0,079 0,694 0,06 2,78 0,31 0,055 0,4 0,23 0,26 

Rhamnidium elaeocarpum Reissek 3 0,029 2,083 0,19 2,78 0,31 0,02 0,15 0,17 0,22 

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 3 0,013 2,083 0,19 2,78 0,31 0,009 0,07 0,13 0,19 

Andira vermifuga (Mart.) Benth. 3 0,009 2,083 0,19 2,78 0,31 0,006 0,05 0,12 0,18 

Cestrum axillare Vell. 2 0,008 1,389 0,13 2,78 0,31 0,005 0,04 0,08 0,16 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 2 0,005 1,389 0,13 2,78 0,31 0,004 0,03 0,08 0,16 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 1 0,022 0,694 0,06 2,78 0,31 0,015 0,11 0,09 0,16 

Myrciaria floribunda (H.West ex Wild.) O.Berg 2 0,007 1,389 0,13 2,78 0,31 0,005 0,04 0,08 0,16 

Erythrina falcata Benth. 1 0,013 0,694 0,06 2,78 0,31 0,009 0,07 0,06 0,15 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. 1 0,009 0,694 0,06 2,78 0,31 0,006 0,05 0,06 0,14 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 1 0,006 0,694 0,06 2,78 0,31 0,004 0,03 0,05 0,14 

Citrus limon (L.) Osbeck 1 0,007 0,694 0,06 2,78 0,31 0,005 0,04 0,05 0,14 

Trichilia catigua A.Juss 1 0,008 0,694 0,06 2,78 0,31 0,005 0,04 0,05 0,14 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 1 0,009 0,694 0,06 2,78 0,31 0,006 0,05 0,06 0,14 

Eugenia uniflora L. 1 0,007 0,694 0,06 2,78 0,31 0,005 0,04 0,05 0,14 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 1 0,007 0,694 0,06 2,78 0,31 0,005 0,03 0,05 0,14 

Ni2 1 0,011 0,694 0,06 2,78 0,31 0,008 0,06 0,06 0,14 

Copaifera langsdorffii Desf. 1 0,002 0,694 0,06 2,78 0,31 0,001 0,01 0,04 0,13 

Ni3 1 0,003 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,02 0,04 0,13 

Annona crassiflora Mart. 1 0,005 0,694 0,06 2,78 0,31 0,003 0,02 0,04 0,13 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 1 0,003 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,01 0,04 0,13 

Faramea hyacinthina Mart. 1 0,003 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,01 0,04 0,13 
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Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Cardiopetalum calophyllum Schltdl. 1 0,003 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,01 0,04 0,13 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. 1 0,002 0,694 0,06 2,78 0,31 0,001 0,01 0,04 0,13 

Erythroxylum daphnites Mart. 1 0,004 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,02 0,04 0,13 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 0,004 0,694 0,06 2,78 0,31 0,003 0,02 0,04 0,13 

Pseudobombax longiflorum (Mart. e Zucc.) A. Robyns 1 0,002 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,01 0,04 0,13 

Miconia albicans (Sw.) Triana 1 0,002 0,694 0,06 2,78 0,31 0,001 0,01 0,04 0,13 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 1 0,004 0,694 0,06 2,78 0,31 0,003 0,02 0,04 0,13 

Eugenia florida DC. 1 0,004 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,02 0,04 0,13 

Barnadesa Caryophylla (Vell.) S.F. Blake 1 0,002 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,01 0,04 0,13 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. e Planch. 1 0,003 0,694 0,06 2,78 0,31 0,002 0,02 0,04 0,13 

Muntigia Calabura L. 1 0,004 0,694 0,06 2,78 0,31 0,003 0,02 0,04 0,13 

total 1585 19,437 1100,679 100 886,24 100 13,49 100 100 100 
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1.5.3 Espécies de Interesse Conservacionista 

No inventário florestal realizado na área do futuro parcelamento de solo, foram identificadas 15 
espécies citadas nas listas de proteção especial e/ou na lista de espécies tombadas do Distrito 
Federal, ou seja, são espécies de interesse conservacionista.  

Ocorrem na área seis espécies citadas na Lista vermelha das espécies da flora ameaçadas de 
extinção da IUCN. As espécies Bauhinia rufa, Copaifera langsdorffii, Lafoensia pacari, 
Myracrodruon urundeuva e Platypodium elegans são classificadas como Pouco Preocupantes 
(LC). As espécies Euterpe edulis e Cedrela fissilis são classificadas como vulnerável (VU) pela Lista 
vermelha, apresentando elevado risco de extinção na natureza. Estas espécies demandam 
manejo adequado, objetivando sua conservação in situ. 

As espécies Euterpe edulis e Cedrela fissilis foram as únicas listada na Portaria MMA nº 443/2014, 
classificada como vulnerável ao risco de extinção. A lista da CITES não apresenta nenhuma das 
espécies presentes na área.  

Também foram registradas três espécies tombadas pela Lista Oficial das Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção (IN 06/2008 MMA): Euterpe edulis (Jussara), Myracrodruon 
urundeuva (Aroeira), e Paubrasilia echinata (Pau-Brasil). 

Com relação as espécies tombadas pelo patrimônio do Distrito Federal, através do Decreto 
39.469/2018 na área foram registradas as seguintes espécies: pequi (Caryocar brasiliense), 
copaiba (Copaifera langsdorffíi), jacarandás (Dalbergia miscolobium), cagaita (Eugenia 
dysenterica), ipês (Handroanthus ochraceus e H. serratifolius), aroeira (Myracrodruon 
urundeuva), Mamorana (Pseudobombax longiflorum) e sucupira-branca (Pterodon pubescens). 

Dentro do levantamento (censo e amostragem) da AID foram verificados 280 indivíduos com 
essas características de proteção da lei, sendo a espécie Myracrodruon urundeuva a que teve 
maior quantidade de indivíduos inventariados. 

Tabela 1.10. Espécie autor e suas respectivas leis de proteção. 

Espécie autor Lei de proteção Indivíduos 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. IUCN (LC) 6 

Caryocar brasiliense Cambess. Decreto 39.469/18 5 

Cedrela fissilis Vell. IN N° 06 MMA/2008 16 

Copaifera langsdorffii Desf. Decreto 39.469/18; IUCN (LC)  1 

Dalbergia miscolobium Benth. Decreto 39.469/18 1 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Decreto 39.469/18 4 

Euterpe edulis Mart. IN N° 06 MMA/2008 7 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Decreto 39.469/18 1 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Decreto 39.469/18 19 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. IUCN (LC) 5 

Myracrodruon urundeuva Allemão 
Decreto 39.469/18; IUCN (LC); IN N° 06 

MMA/2008  
207 
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Espécie autor Lei de proteção Indivíduos 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima 
e G.P.Lewis 

IN N° 06 MMA/2008 1 

Platypodium elegans Vogel IUCN (LC) 1 

Pseudobombax longiflorum (Mart. e Zucc.) A. 
Robyns 

Decreto 39.469/18 1 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Decreto 39.469/18 5 

Total 280 

1.5.4 Inventário Florestal Quantitativo 

O inventário florestal quantitativo consiste no uso de fundamentos da teoria de amostragem 
para a determinação ou estimativa de características quantitativas de uma floresta (SCOLFORO 
e MELLO, 2006), tais como: área basal, altura e diâmetro médio das árvores registradas, 
densidade da população, densidade de fustes, densidade básica da madeira, estoques em 
volume, biomassa e carbono, dentre outras. A precisão do Inventário Quantitativo é uma das 
ferramentas que permite a validação dos dados obtidos. Ressalta-se que esta avaliação é cabível 
apenas para as áreas em que foi realizada a amostragem. 

1.5.4.1 Precisão do Inventário Quantitativo (Amostragem Aleatória Estratificada) 

Para cálculo do volume, os estratos foram divididos com base nas diferentes formações 
fitofisionômicas ocorrentes na Área de Influência Direta, no levantamento de campo e nas 
informações obtidas por SIG – Sistema de Informação Geográfico. 

O número de unidades amostrais aplicadas em cada estrato foi distribuído para atender a 
proporcionalidade e a variabilidade fitofisionômica relativa à área de cada estrato em todo limite 
vegetado da AID do empreendimento e ao erro determinado pelo órgão ambiental. Totalizando 
72,43 hectares, onde 20,38 hectares são representados pelo Estrato 01, Cerrado sentido restrito, 
29,62 hectares pelo Estrato 02 são representados pela Mata de transição e 22,43 hectares pelo 
Estrato 03, Mata de Galeria. Ressalta-se que a área com pastagem arborizada (98,02 hectares) 
foi retirada deste cômputo, pois, não se aplica este tipo de análise para este tipo de Inventário 
Florestal. 

Para todo os estratos utilizou-se parcelas de 20 m x 20 m (400 m²), sendo alocadas 36 unidades 
amostrais (U.A.), totalizando 1,44 hectares de área amostrada (Tabela 1.11). O mapeamento dos 
estratos e distribuições das unidades amostrais foi previamente apresentado. 

Tabela 1.11: Distribuição das fitofisionomias com suas respectivas áreas gerais, total de área 
amostrada e número de parcelas amostrada em cada um dos estratos categorizados na AID do 
empreendimento. 

Parâmetros Área (ha) Área amostrada (há) U.A 

Estrato E1 – Cerrado sentido restrito 20,38  0,6 15 

Estrato E2 – Mata de transição 29,62  0,48 12 

Estrato E3 – Mata de Galeria 22,43  0,36 9 

Total amostrado 72,43  1,44 36 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 64



  

 
 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progepan.com.r 

 

Página 65 
007901-310RT-001-00 

A estratificação é usada com frequência em levantamentos florestais realizados por amostragem 
em regiões onde são encontradas diferentes formações vegetais. Nestes casos, o número de 
unidades amostrais alocadas pode ser distribuído proporcionalmente à variância da área de cada 
estrato (NEYMAN, 1934). 

Na Tabela 1.12 pode-se observar a relação entre a quantidade de amostras coletadas em campo 
e a quantidade ótima de amostras (NEYMAN, 1934) em cada estrato com base na variável 
volume. A análise da intensidade amostral, evidenciou que, para atender ao limite de erro de 
20% com base no parâmetro volume, conforme estabelece o Termo de Referência para 
Inventário Florestal (V. Junho/2019) do IBRAM, seriam mais 8 U.A. para o estrato 03 (Mata de 
Galeria). Dessa maneira, considerando o número de unidades amostradas (36 U.A.), a 
amostragem foi não foi suficiente (erro amostral 24,88%) para contemplar toda a variabilidade 
ocorrente na área do estudo, considerando as fitofisionomias existentes, havendo a necessidade 
de aumentar o número de U.A., principalmente do estrato 03 (Mata de galeria). 

Tabela 1.12: Análise estatística do erro amostral da variável volume, calculada com base nos 
dados amostrais coletados na AID do futuro empreendimento. 

Parâmetro \ Estrato 
Cerrado sentido 

restrito 
Mata de 

Transição 
Mata de Galeria Estratificada 

Área Total (ha) 20,38 29,62 22,43 72,43 

Nº U.A. alocadas 14 13 9 36 

n - ótimo (Neyman) 3 5 17 23 

Volume Medido 13,4858 12,3036 51,2899 77,0794 

Média * 0,9633 0,9464 5,6989 2,4229 

Desvio Padrão * 0,4722 0,4834 2,544 1,1184 

Variância * 0,2229 0,2337 6,4719 2,1625 

Variância da Média * 0,0155 0,018 0,7191 0,0732 

Erro Padrão da Média* 0,1244 0,1341 0,848 0,2706 

Coef. de Variação % 49,0173 51,0783 44,6404 46,1584 

Valor de t Tabelado 2,1604 2,1788 2,306 2,2281 

Erro Amostral Abs.* 0,2689 0,2921 1,9555 0,603 

Erro Amostral % 27,9102 30,8662 34,3137 24,8857 

IC para a Média (95%) * 
0,6944 <= X <= 

1,2321 
0,6543 <= X <= 

1,2386 
3,7434 <= X <= 

7,6544 
1,8199 <= X <= 

3,0259 

IC méd. por ha ( 95 %) 
17,3605 <= X <= 

30,8031 
16,3576 <= X <= 

30,9640 
93,5845 <= X <= 

191,3593 
45,4986 <= X <= 

75,6464 

Volume Estimado (m³) 490,7879 700,8338 3195,6454 4387,2672 

IC para o Total ( 95 %) 
353,8078 <= X 
<= 627,7680 

484,5127 <= X 
<= 917,1550 

2099,1006 <= X 
<= 4292,1901 

3295,4633 <= X 
<= 5479,0710 

Considerando o parâmetro densidade, foi obtido erro amostral estratificado estimado em 
10,09%, inferior ao limite de 20% em consonância com o estabelecido pelo órgão ambiental para 
o parâmetro volume. Assim, a intensidade amostral seria atingida com a amostragem de 9 U.A. 
Como foram amostradas 36 U.A. e o erro amostral ficou abaixo do limite imposto, a intensidade 
amostral foi suficientemente atingida para esse parâmetro. A Tabela 1.13 apresenta a síntese 
dos resultados da análise estatística para o parâmetro densidade. 
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Tabela 1.13: Análise estatística do erro amostral da variável densidade, calculada com base nos 
dados amostrais coletados na AID do futuro empreendimento. 

Parâmetro \ Estrato 
Cerrado sentido 

restrito 
Mata de 
transição 

Mata de Galeria Estratificada 

Área Total (ha) 20,38 29,62 22,43 72,43 

Nº U.A. alocadas 14 13 9 36 

n - ótimo (Neyman) 2 3 5 9 

Indivíduos medidos 487 514 584 1585 

Média * 34,7857 39,5385 64,8889 46,0516 

Desvio Padrão * 8,2011 7,6006 18,2992 11,0827 

Variância * 67,2582 57,7692 334,8611 146,2485 

Variância da Média * 4,6722 4,4438 37,2068 4,6917 

Erro Padrão da Média* 2,1615 2,108 6,0997 2,166 

Coef. de Variação % 23,5761 19,2233 28,2008 24,0658 

Valor de t Tabelado 2,1604 2,1788 2,306 2,1448 

Erro Amostral Abs.* 4,6697 4,593 14,0661 4,6457 

Erro Amostral % 13,4241 11,6165 21,6771 10,088 

IC para a Média (95%) * 
30,1160 <= X <= 

39,4554 
34,9455 <= X <= 

44,1315 
50,8228 <= X <= 

78,9549 
41,4060 <= X <= 

50,6973 

IC méd. por ha ( 95 %) 
752,9010 <= X <= 

986,3847 
873,6367 <= X <= 

1103,2864 
1270,5709 <= X 
<= 1973,8736 

1035,1490 <= X 
<= 1267,4327 

Número de indivíduos 17723,3214 29278,2308 36386,4444 83387,9966 

IC para o Total ( 95 %) 
15344,1223 <= X 
<= 20102,5206 

25877,1179 <= X 
<= 32679,3436 

28498,9045 <= X 
<= 44273,9844 

74975,8403 <= X 
<= 91800,1530 

1.5.4.2 Estimativas Volumétricas por Formação Vegetacional 

Diante da amostragem aleatória estratificada realizada, define-se as seguintes estimativas 
volumétricas por formação vegetacional: Cerrado sentido restrito 490,79 m³, Mata de transição 
700,83 m³ e Mata de Galeria 3195,65 m³, perfazendo um total de 4387,27 m³. 

A densidade volumétrica estimada de cada estrato tem como resultado: Cerrado sentido restrito 
24,08 m³/ha, Mata de transição 23,66 m³/ha e Mata de Galeria 142,47 m³/ha, com uma 
densidade total estimada de 60,57 m³/ha (4387,27 m³/72,43 ha). 

Esses valores não condizem a realidade de campo, lembrando que são valores estimados para 
cada fitofisionomia, podendo variar para mais ou para menos dentro do intervalo de confiança 
descrito no resultado da amostragem. O erro estimado para esse parâmetro (volume) também 
não foi alcançado, podendo ter valores mais discrepantes. 

1.5.4.3 Estimativas de Densidade por Formação Vegetacional 

Dentro das análises quantitativas, a densidade de indivíduos se manteve dentro do erro aceitável, 
com um valor de 10,09%, com estimativas mais precisas para os três estratos levantados. Sendo 
assim, os resultados estimados de indivíduos para cada fitofisionomia foram: Cerrado sentido 
restrito 17723 indivíduos, Mata de transição 29278 indivíduos e Mata de Galeria 36386 
indivíduos, perfazendo um total de 83388,00 indivíduos. A densidade média estimada de cada 
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estrato foi de: Cerrado sentido restrito 870 indiv/ha, Mata de transição 988 indiv/ha e Mata de 
Galeria 1622 indiv/ha, com uma densidade total estimada de 1151 indiv/ha (83388 indiv/72,43 
ha). Os valores de são demonstrados inteiros por se tratarem de indivíduos que são computados 
integralmente sem valores fracionados. 

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA FLORA 

O levantamento realizado nas áreas de influência do futuro parcelamento de solo, denominado 
Greenville, foi adequado, uma vez que os resultados provenientes do levantamento de campo, 
avaliados por meio de amostragem estratificada por indivíduo implicou em erro de amostragem 
aceitável (10,08%), inferior ao limite de erro máximo admissível de 20% adotado pelo IBRAM. 
Além disso, para a área coberta por pastagem arborizada foi realizada o censo, registrando todos 
os indivíduos.  

Com relação a suficiência amostral, em termos de representatividade das espécies, verificou-se 
a que a curva espécie-área não apresentou estabilização, indicando que a composição florística 
da área não foi amostrada com 36 unidades amostrais (U.A.). Já para a área de censo, todos os 
espécimes foram registrados, obtendo-se a totalidade da composição florística deste trecho. 
Sendo assim, a amostragem atingiu a suficiência amostral quantitativa e qualitativa.  

O estudo apresentou bom grau taxonômico de identificação botânica, onde 107 espécies 
(97,27%) foram identificadas em nível de gênero e espécie, e apenas 3 espécies (2,73%) não 
foram identificadas em nenhum nível taxonômico. O estudo florístico da vegetação registrou 
elevada diversidade taxonômica, onde foram registradas 42 famílias, 94 gêneros e 114 espécies 
vegetais, perfazendo 2375 indivíduos inventariados, englobando árvores vivas e mortas em pé 
(55 indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram verificadas 1496 árvores com uma ou mais 
ramificações abaixo do ponto de aferição, totalizando 3871 fustes.  

As espécies com maior dominância ecológica na AID de amostragem, organizadas em ordem 
decrescente de Índice de Valor de Importância, foram Myrsine guianensis, Myracrodruon 
urundeuva, Tapirira guianensis, Psidium guajava, Magnolia ovata, Diospyros lasiocalyx, Myrcia 
Bicarinata, Chomelia pohliana, Vernonanthura polyanthes e Terminalia, registrando valores 
respectivos de 19,01%, 7,49%, 6,97%, 6,49%, 5%, 4,63%, 4,03%, 2,95%, 2,59% e 2,58%. 

Foi possível estimar, com nível de confiança de 95%, a densidade volumétrica estratificado de 
60,57 m³. Considerando toda AID da amostragem do empreendimento, o valor total foi estimado 
em 4387,26 m³, dos quais 3896,48 m³ estão divididos entre as duas fitofisionomias florestais 
(Mata de transição e Mata de galeria) e 490,79 m³ para a formação savânica (cerrado restrito). 
Ressalta-se que esta estimativa volumétrica para a área com vegetação em bom estado de 
conservação, foi calculada para atingir o erro amostral do órgão ambiental. Estes volumes não 
retratam a realidade a ser extraída, tendo em vista que se prevê a ocupação de 170,45 hectares 
de Área de Influência Direta, dos quais apenas 72,43 hectares estão cobertos por vegetação 
nativa (Cerrado, Mata de transição e Mata de galeria) e 98,02 ha são de Pastagem Arborizada 
(Árvores isoladas). 

Já para a densidade estimada, os resultados se mostram mais alinhados com os padrões 
estabelecidos pelo Termo de Referência para Inventário Florestal (V. junho/2019) do IBRAM, que 
tem como limite de referência de 20% do erro amostral, onde atingiu um erro geral de 10,09% 
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na amostragem dos três estratos levantados. Com valores estimados de Cerrado sentido restrito 
17723 indivíduos, Mata de transição 29278 indivíduos e Mata de Galeria 36386 indivíduos, 
perfazendo um total de 83388 indivíduos. A densidade média estimada de cada estrato foi de: 
Cerrado sentido restrito 870 indiv/ha, Mata de transição 988 indiv/ha e Mata de Galeria 1622 
indiv/ha, com uma densidade total estimada de 1151 indiv/ha (83388 indiv/72,43 ha). 

O censo por ser um levantamento que demonstra todas as características dos indivíduos, teve 
um volume calculado de 397,80 m³ de toda a área onde foi designado o levantamento do censo. 
Esse total se encontra distribuído aleatoriamente em 790 indivíduos com seus parâmetros de 
circunferência e altura total, levantados pela equipe de campo responsável pela execução do 
inventário. 

A determinação da compensação florestal do empreendimento no momento da instalação, após 
definição das áreas parceláveis (ausentes de restrições ambientais) e determinação dos locais de 
infraestrutura básica do empreendimento, será calculada nos moldes da legislação vigente (Dec. 
nº 39.469/2018), baseada na caracterização fitofisionômica, seus respectivos quantitativos em 
área, informações volumétricas estimadas para cada fitofisionomia e no Mapa de Áreas 
Prioritárias para Conservação.  

Estes valores também serão úteis no planejamento da supressão da vegetação no momento da 
instalação do empreendimento, que deverá ser realizada mediante a otimização do uso e do 
aproveitamento da madeira, destinação apropriada do produto, observância dos requisitos 
técnicos ambientais, bem como cumprimento da legislação ambiental federal e distrital. 

Dentre as espécies arbóreas listadas durante o levantamento, aquelas apontadas como 
tombadas e/ou de interesse conservacionista merecem especial atenção, já que são 
consideradas espécies com alta importância e interesse de conservação, devendo ser alvo de 
programas ambientais específicos, com vistas à manutenção destas, nos moldes das exigências 
realizadas pelo órgão ambiental. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Greenville é viável do ponto de vista técnico da Flora, 
desde que atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, 
principalmente no que tange a realização da compensação florestal no momento da instalação 
do empreendimento. 
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2 FAUNA 

2.1 INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Diagnóstico Ambiental relacionado ao Meio Biótico - Fauna, 
parte integrante do EIA-RIMA da área destinada à instalação do parcelamento de solo urbano, 
denominado Greenville, na Região Administrativa do Jardim Botânico, Brasília-DF. 

A pesquisa a respeito dos ecossistemas terrestres e aquáticos faunísticos resultou na elaboração 
de um diagnóstico direcionado para os grupos da fauna local (Mastofauna, Ornitofauna, 
Herpetofauna, Ictiofauna e Entomofauna Terrestre) abrangendo toda a diversidade de habitats 
da área de influência do parcelamento, fornecendo conhecimentos para subsidiar as tomadas de 
decisões no tocante à conservação e manejo da fauna local e regional. 

Estudos in situ das comunidades faunísticas são fundamentais para avaliar os processos de 
transformação sobre o meio ambiente, permitindo inferências dos efeitos positivos e negativos 
gerados por projetos de desenvolvimento sobre o ecossistema, permitindo a elaboração de 
medidas mitigadoras e/ou compensatórias para minimizar os efeitos negativos das atividades 
antrópicas sobre a biodiversidade local. 

Os inventários de fauna permitem acessar a biodiversidade de uma área, em determinado espaço 
e tempo (SILVEIRA et al., 2010). Os dados primários obtidos pelos levantamentos são 
instrumentos importantes para a tomada de decisões sobre o manejo de áreas naturais (SILVEIRA 
et al., 2010) e para definição de estratégias de conservação (WILSON, 1997). 

A caracterização da fauna das áreas de influência direta e indireta do empreendimento, baseou-
se em dados levantados em campo, informações obtidas de espécies tombadas em coleções 
científicas e em levantamentos bibliográficos, além de entrevistas informais com moradores 
locais.  

Na amostragem dos principais tipos fitofisionômicos encontrados na região, tomou-se o cuidado 
em reconhecer os diferentes tipos de microhabitats e verificar quais fatores afetam a composição 
das taxocenoses (fatores históricos, características geomorfológicas, gradiente altitudinal, 
estrutura das bacias hidrográficas, ou ainda fatores ecológicos específicos). 

A composição das taxocenoses nas diferentes regiões pode ser determinada por fatores 
históricos, mais relacionados a características geomorfológicas, tais como o gradiente altitudinal 
e as bacias hidrográficas, ou por fatores ecológicos, tais como o gradiente fitofisionômico e a 
disponibilidade de microhabitats. Assim, procurou-se incorporar na amostragem os principais 
tipos fitofisionômicos encontrados na região, com o cuidado de atender aos diferentes tipos de 
microhabitats. 

Outro importante aspecto levado em consideração neste estudo foi a possível existência de 
espécies de relevante interesse sinergético (de integração), ambiental, cinegético (utilizados 
como caça) e também de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, que mostram o 
nível de integridade da área e a importância destes ambientes para a diversidade biológica 
regional. 
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2.2 METODOLOGIA GERAL 

Abaixo é apresentada a metodologia geral e comum a todos os grupos faunísticos do diagnóstico 
de fauna. Devido as particularidades de cada grupo da fauna estudado, as metodologias 
específicas serão apresentadas de forma mais detalhada no decorrer do estudo dentro do 
subitem específicos de cada grupo da fauna. 

O levantamento de dados primários foi realizado por meio de duas campanhas de amostragem 
(campo), sendo uma no período de seca (setembro) e outra no período de chuva (dezembro). 
Cada campanha teve a duração de 12 dias. 

 Pontos / Sítios de Amostragem 

a) Fauna Terrestre 

Os pontos de amostragem (Tabela 2.1) foram definidos de forma a abranger toda a AID e com 
base no grau de conservação e condições para a amostragem, além de buscar equilibrar as 
amostragens em relação às fitofisionomias abertas e florestais na região do empreendimento. 

Em cada ponto amostral (Foto 2.1 a Foto 2.4) e em suas adjacências foram aplicadas as diversas 
técnicas de amostragem (Pitfall, busca ativa, armadilha fotográfica, Sherman, Rede de Neblina, 
armadilhas em voal).  

As metodologias específicas serão apresentadas no decorrer do estudo dentro do subitem 
especifico de cada grupo da fauna. 

Tabela 2.1: Pontos de amostragem da fauna terrestre. 

Ponto de 
Amostragem 

Grupo amostrado 
Coordenadas UTM 23S Área de 

Influência X Y 

01 
Mastofauna, 

Herpetofauna, 
Ornitofauna e 

Entomofauna terrestre 

200489.00 8228562.00 AID 

02 201079.00 8228937.00 AID 

03 200359.00  8227796.00 AID 

04 201356.00 8227323.00 AID 
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Figura 2.1: Pontos de amostragem da Fauna terrestre. 
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Foto 2.1: Visão geral do ponto 1. Foto 2.2: Visão geral do ponto 2. 

  

Foto 2.3: Visão geral do ponto 3. Foto 2.4: Visão geral do ponto 4. 

b) Fauna Aquática 

Os quatro pontos de amostragem são na bacia do Rio São Bartolomeu um importante afluente 
do Rio Corumbá (Bacia do Rio Paranaíba, Sistema Paraná-Paraguai), especificamente, no Ribeirão 
Santana e em dois afluentes (Córrego Cavalo Morto e Terra Preta) da margem esquerda do 
Ribeirão supracitado. Apesar da amostragem ter ocorrido em diferentes períodos hidrológicos, 
sendo eles seca e chuva um dos quatro sítios amostrais (Ponto 1), possui baixo fluxo de água 
devido as pequenas dimensões desse curso d’água e a posição mais montante (i.e., mais próximo 
das áreas de nascentes) (Figura 2.2 e Tabela 2.2). Contudo, trechos rio abaixo possuem maior 
fluxo d’água, mais profundo e que podem abrigar um maior número de espécies. 

Tabela 2.2: Pontos de amostragem da fauna aquática. 

Ponto de 
Amostragem 

Grupo amostrado 
Coordenadas UTM 23S 

Área de Influência 
X Y 

1 Ictiofauna 200421.00 8230213.00 AII 

2 Ictiofauna 201442.00 8228552.00 AID 
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Ponto de 
Amostragem 

Grupo amostrado 
Coordenadas UTM 23S 

Área de Influência 
X Y 

3 Ictiofauna 200215.00 8227379.00 AID 

4 Ictiofauna 201356.00 8227323.00 AII 

 

Figura 2.2: Pontos de amostragem da Fauna Aquática. 

  

Foto 2.5: Ponto 01 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.6: Ponto 02 de amostragem da fauna 
aquática. 
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Foto 2.7: Ponto 03 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.8: Ponto 04 de amostragem da fauna 
aquática. 

2.2.1.1 Descrição dos sítios de amostragem da Fauna terrestre 

a) Ponto de amostragem 1 

O sítio 1 é uma área de pastagem em atividade na Área de Influência Direta (AID) (Foto 2.9). A 
vegetação possui estrato predominantemente campestre, com domínio de gramíneas exóticas, 
áreas com solo exposto e poucos indivíduos arbóreos dispersos, como pequizeiros (Caryocar 
brasiliense). 

 

Foto 2.9: Imagem aérea do Sítio de amostragem 01. 

b) Ponto de amostragem 2 

O sítio 2 possui áreas de cerrado típico e mata seca nas proximidades da pastagem (sítio 1), com 
transição para mata de galeria associada a um córrego de pequeno porte, na Área de Influência 
Direta (AID) (Foto 2.10). Essa área apresenta degradação por pisoteio pelos gados da 
propriedade. 
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Foto 2.10:  Sítio de amostragem 02. 

c) Ponto de amostragem 3 

O sítio 3 é uma mata de galeria associada ao ribeirão Santana, situada na margem da DF-140, na 
Área de Influência Direta (AID) (Foto 2.11). O ribeirão possui indícios de erosão e solo pisoteado 
pelos gados da propriedade. 

 

Foto 2.11: Sítio de amostragem 03. 

d) Ponto de amostragem 4 

O sítio 4 é uma mata de galeria associada ao ribeirão Santana (Foto 2.12). A região está à jusante 
dos relevos de cabeceira da região da Área de Influência Direta (AID). 
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Foto 2.12: Sítio de amostragem 04. 

2.2.2 Análise de dados dos grupos de fauna 

Foram realizadas as seguintes análises para todos os grupos de fauna, que só não foram 
realizadas caso o N amostral não foi suficiente para tal. Além das análises apresentadas abaixo, 
foi realizado o cálculo da estimativa de riqueza e a comparação na eficiência de coleta. 

2.2.2.1 Curva de Acumulação de espécies 

A curva de acumulação de espécies é uma representação gráfica com grande utilização nos 
estudos de Ecologia (GOTELLI & COLWELL, 2001). Seu gráfico consiste no número de espécies 
(grafado no eixo das ordenadas ou eixo y) contra o esforço amostral (grafado no eixo das 
abscissas ou eixo x). O esforço amostral pode ser medido de diversas formas: número de 
unidades amostrais, número de indivíduos amostrados, horas de observação, etc. As análises 
foram realizadas de forma independente para cada grupo de estudo faunístico.  

2.2.2.2 Curva de Rarefação 

É um método que permite a obtenção de intervalos de confiança dos parâmetros obtidos, 
possibilitando a comparação de valores entre comunidades. A despeito de uma explicação 
detalhada do método, o mesmo permite a estimativa de uma curva média, baseada em “n” 
simulações com os dados obtidos, permitindo também a obtenção de medidas de variação 
(desvio padrão e variância). A obtenção de uma curva desse tipo permite a comparação de 
amostras mesmo que com intensidades amostrais diferentes para cada grupo (KREBS, 1989). 

2.2.2.3 Abundância Relativa 

A abundância relativa é variável, comumente utilizada para avaliação da estrutura de 
comunidades, sendo medida em unidades apropriadas para cada método utilizado. É 
denominada abundância relativa, pois trabalha a ideia de que virtualmente todo método de 
coleta é de certa forma seletivo, podendo resultar em uma visão deturpada da abundância real. 
(GUTREUTER et al., 1995). 

2.2.2.4 Índices de Diversidade 

a) Riqueza (S’) 
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Para o cálculo da riqueza (S’) regional foram consideradas todas as espécies registradas ao longo 
do trabalho, independente da metodologia aplicada.  

b) Índice de Shannon 

O Índice de diversidade de Shannon (também chamado de índice Shannon-Weaver ou de índice 
do Shannon-Wiener) é um dos diversos índices da usados para medir a diversidade em dados 
categóricos. É simplesmente a informação entrópica da distribuição, tratando as espécies como 
símbolos e os tamanhos das respectivas populações como uma probabilidade. A vantagem deste 
índice é que ele leva em consideração o número de espécies e as espécies dominantes. O índice 
é incrementado pela adição de uma única espécie ou pela distribuição uniforme das espécies e 
suas respectivas abundâncias, conhecidas como equitabilidade (SHANNON & WEAVER, 1949). 

c) Índice de Simpson 

O Índice de Diversidade de Simpson é um dos parâmetros que nos permite medir a riqueza de 
organismos. Na ecologia é utilizado para quantificar a biodiversidade de um hábitat. Este índice 
calcula um determinado número de espécies de um hábitat e sua abundância relativa. O índice 
de Simpson representa a probabilidade de que os indivíduos dentro de um hábitat selecionados 
aleatoriamente pertençam a uma mesma espécie (SIMPSON, 1949). 

d) Índice de equitabilidade de Pielou 

O índice de equitabilidade que foi utilizado é o índice de Pielou ou uniformidade (J’), este índice 
varia entre 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima), sendo que os valores iguais a 1 
representam a situação na qual todas as espécies têm a mesma abundância (MAGURRAN, 2011). 

e) Índices de Similaridade e Agrupamento 

Os índices de similaridade são calculados com objetivo de se avaliar o quanto comunidades tem 
em comum em termos de espécies encontradas.  

2.2.2.5 Captura por Unidade de Esforço (CPUE) (apenas para ictiofauna) 

Para as coletas quantitativas feitas com rede de emalhar, os dados foram padronizados através 
da Captura por Unidade de Esforço (CPUE), cujo índice estima a abundância em número (CPUEn)  

e biomassa (CPUEb). Estes foram calculados através da seguinte equação: 

CPUEn ou b=∑_12^3〖((Nm ou Bm)/Epm)〗*100 

Onde:  

CPUEn = Captura por Unidade de Esforço para abundância 

CPUEb = Captura por Unidade de Esforço para biomassa 

Nm = Número total dos peixes capturados na malha m 

Bm = Biomassa total capturada na malha m 

Epm = Esforço de pesca (área em m²) da rede de malha m 
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 m = Malha da rede (3, 5, 7, 10, 12 cm entre nós opostos) 

No tocante a utilização da rede arrasto, a padronização do esforço realizado em cada uma das 
estações amostrais permitirá uma futura análise quali-quantitativa dos dados, como CPUEn e 
CPUEb. 

2.2.3 Áreas prioritárias para a Conservação  

Por fim, também foi apresentado um mapa georreferenciado com os locais prioritários para 
conservação ou recuperação (para cada grupo taxonômico). Essa análise foi acompanhada de 
uma discussão das informações, bem como sobre os possíveis impactos do empreendimento e 
as medidas mitigatórias que poderão ser implantadas. 

A definição das áreas prioritárias para a conservação e recuperação, foi baseada nas observações 
e levantamentos de campo (para cada grupo taxonômico), que foram posteriormente elaboradas 
com enfoque multidisciplinar. 

2.2.4 Classificação das espécies 

a) Status de conservação  

Para a classificação das espécies quanto ao status de conservação foram utilizados a Lista da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme a Portaria Nº444 de 17 de dezembro de 2014 
(MMA, 2014) e, à nível global, informações atualizadas da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN, 2021). 

A IUCN desenvolveu suas categorias da lista vermelha para classificar as espécies com risco 
elevado de extinção global. As espécies categorizadas como em perigo crítico, em perigo, e 
vulnerável são consideradas "Ameaçadas" pela IUCN.  

• Extinto (EX) - um táxon é considerado extinto quando, após exaustivos 
levantamentos realizados na sua área original de ocorrência e em habitats onde ele é 
conhecido e/ou esperado, não é encontrado nenhum indivíduo. Os levantamentos devem 
ser feitos por um período de tempo apropriado ao ciclo e forma de vida do táxon; 

• Extinto na Natureza (EW) - um táxon é considerado extinto na natureza quando é 
conhecido por sobreviver apenas em cativeiro, criação ou como uma população 
naturalizada fora de sua área original de ocorrência; 

• Criticamente em Perigo (CR) - um táxon é considerado criticamente em perigo 
quando corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato. Esta 
categoria inclui ainda requisitos específicos definidos pela IUCN; 

• Em Perigo (EN) - táxon que não está criticamente em perigo, mas corre risco muito 
alto de extinção na natureza em futuro próximo. Esta categoria inclui ainda requisitos 
específicos definidos pela IUCN; 

• Vulnerável (VU) - táxon que não se enquadra nas categorias Criticamente em Perigo 
ou Em Perigo, mas corre um risco alto de extinção na natureza em médio prazo. Esta 
categoria inclui ainda requisitos específicos definidos pela IUCN; 
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• Quase Ameaçado (NT) - um táxon e considerado quase ameaçado quando não se 
encontra, no momento, nas categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, 
mas que está próximo de ser qualificado em alguma categoria de ameaça em um futuro 
próximo; 

• Pouco Preocupantes (LC) - táxon que não se encaixa em nenhuma das categorias 
supracitadas, já que não existe consenso sobre seu estado de conservação. Táxons 
abundantes e amplamente distribuídos são incluídos nesta categoria; 

• Dados Deficientes (DD) - um táxon é incluso nesta categoria quando não há 
informações adequadas para fazer uma avaliação direta ou indireta sobre seu risco de 
extinção com base em sua distribuição e/ou status da população. Um táxon desta 
categoria pode ser bem estudado, e sua biologia bem conhecida, mas faltam dados 
adequados sobre sua abundância e/ou distribuição. Esta não é uma categoria de ameaça. 

2.2.4.1 Espécies migratórias, exóticas e invasoras  

Para classificação das espécies migratórias, o estudo baseou-se a Portaria nº 12, de 23 de janeiro 
de 2018/MMA que torna pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres. Para 
classificação das espécies exóticas e/ou invasoras do DF, o estudo deverá ater-se a Instrução 
Normativa SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI que reconhece a lista oficial de espécies exóticas 
invasoras do Distrito Federal e dá outras providências. 

2.2.4.2 Peixes migratórios 

A enorme diversidade de ecossistemas aquáticos deu origem a uma igualmente diversa fauna de 
peixes, com adaptações não somente a nível de espécie como também a nível de bacias. 
Indivíduos de uma mesma espécie considerada panmítica podem deslocar-se por distâncias 
variáveis em diferentes rios. CAROLSFELD et al. (2003), descreve uma lista de peixes migradores 
da América do Sul (adotado por nós como migratório), sem definir nenhum critério de tipo de 
migração ou distância dessa migração. 

AGOSTINHO et al. (2009) descreve cerca de 31 espécies migradoras de longa distância para a 
bacia do rio Tocantins, adotando o critério de que essas espécies migram mais que 100 Km para 
reprodução. Além disso, o autor apenas separa as demais espécies em migradoras de curta 
distância ou sedentárias (MCDS), sem separá-las. Em adição, VAN DAMME et al. (2011), descreve 
outra série de espécies migratórias, adotando como critério as espécies que migram entre 100 e 
1.500 km, além daquelas que migram mais de 1.500 km, sem separar os tipos de distâncias 
adotadas (MD ou MLD). 

Em vista dessas incongruências da literatura, adotaremos o critério apresentado por DORIA et al. 
(2018) onde: 

1- Peixes Sedentários – migram menos que 100 Km; 

2- Peixes Migradores de Média Distância – migram entre 100 Km a 1.500 Km; 

3- Peixe Migradores de Longa Distância – migram mais que 1.500 Km. 
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Esta premissa será adotada desde que haja na literatura a definição de distância de migração. No 
entanto, devido a existência de uma publicação que descreve uma série de peixes migradores da 
América do Sul (CAROLSFELD et al., 2003), adotaremos também essa definição quando nenhuma 
outra for suficiente para defini-las como sedentárias. Por fim, serão adotados como sedentários 
os peixes descritos como MCDS e migradores de média distância os peixes descritos como MLD 
por AGOSTINHO et al. (2009), uma vez que os autores não colocam os intervalos superiores de 
migração. 

2.3 HERPETOFAUNA 

2.3.1 Introdução 

A herpetofauna é o grupo animal que é composta pelos animais das classes Amphibia (anfíbios) 
e Reptilia (répteis). A classe Amphibia é subdividida em três ordens: Anura (sapo, pererecas e 
rãs), Caudata (salamandras) e Gymnophiona (cobras-cegas ou cecílias) (VITT & CALDWELL, 2008; 
FROST, 2021). A classe Reptilia é subdividida em quatro ordens: Testudines (tartarugas, cágados 
e jabutis), Crocodylia (jacarés e crocodilos), Squamata (lagartos, anfisbenas e serpentes) e 
Rhynchocephalia (tuataras) (VITT & CALDWELL, 2008; UETZ et al., 2021). 

A classe Amphibia é um dos grupos de vertebrados mais diversa no mundo, possuindo cerca de 
8419 espécies, sendo 7434 espécies de anuros (sapos, pererecas e rãs), 771 espécies de 
salamandras e 214 espécies de cecílias (FROST, 2021). O Brasil é o país com a maior riqueza de 
espécies do mundo de anfíbios com cerca de 1188, sendo anuros o grupo mais diverso com 1144 
espécies, divididos em 20 famílias e 107 gêneros, seguido pelo grupo das Gymnophionas com 39 
espécies, separados em quatro famílias e 12 gêneros, e por fim a ordem Caudata com cinco 
espécies de uma única família (SEGALLA et al., 2021). 

A classe Reptilia, conhecida como os répteis, é detentora de uma riqueza grande com cerca de 
11570 espécies ao redor do mundo, sendo a ordem Squamata a mais diversa com cerca de 11182 
espécies, seguido pela ordem Testudines com 361 espécies, Crocodylia com 26 espécies e por 
fim, Rhynchocephalia com um único representante vivo (UETZ et al. 2021). A América do Sul é a 
segunda região do mundo em riqueza de espécies deste grupo no mundo, sendo o Brasil um dos 
locais com maior diversidade totalizando 795 espécies, divididas em: 6 espécies de Crocodylia, 
36 espécies de Testudines, e 753 espécies da ordem Squamata (72 anfisbenas, 276 lagartos e 405 
serpentes) (BÉRNILS e COSTA, 2018; UETZ et al., 2021). 

O Cerrado é um bioma considerado como Hotspot para a conservação, por ser um bioma com 
uma grande riqueza de espécies, alta taxa de espécies endêmicas e que enfrenta uma alta 
pressão ambiental. Em relação ao grupo dos anfíbios e répteis, o Cerrado apresenta uma riqueza 
relativamente alta tanto em relação aos dois grupos, com alta taxa de endemismo (AZEVEDO et 
al., 2016). O Cerrado possui cerca de 211 espécies de anuros registrados, sendo mais da metade 
delas consideradas endêmicas (VALDUJO et al., 2012; NOGUEIRA et al., 2016). Em relação aos 
répteis, são registradas cerca de 267 espécies da ordem Squamata (33 espécies de anfisbenas, 
76 lagartos e 158 serpentes), sendo 103 espécies endêmicas ao bioma (39% da diversidade total) 
(NOGUEIRA et al., 2011), também são encontradas 10 espécies de quelônios e cinco espécies de 
jacarés (COLLI e BASTOS, 2002). 
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O Distrito Federal está localizado em sua totalidade dentro do bioma Cerrado, no centro do 
bioma e do Brasil. Possui uma heterogeneidade de ambientes, com predominância de formações 
savânicas (Cerrado sentido restrito), mas também com formações campestres, florestais (matas 
de galeria e ciliares) e áreas alagadas (veredas) (RIBEIRO & WALTER, 1998). A região possui 
nascentes de três das principais bacias hidrográficas do Brasil: bacia do Paraná, do São Francisco 
e do Tocantins. É uma área com rica herpetofauna, com o registro de 61 espécies de serpentes, 
em seis famílias distintas (FRANÇA et al. 2008), 25 espécies de lagartos (COLLI et al., 2002) e 55 
espécies de anfíbios (BRANDÃO et al., 2016), sendo um local importante para a conservação. 

2.3.2 Metodologia Específica 

O levantamento da herpetofauna foi executado em duas campanhas, cada uma com 12 dias de 
amostragem. A 1º campanha ocorreu do dia 13 de setembro de 2021 até 25 de setembro de 
2021 e a 2ª campanha ocorreu do dia 03 de dezembro de 2021 até 14 de dezembro de 2021. Os 
resultados estão apresentados de forma consolidada neste relatório. 

Durante as duas campanhas, foram amostrados quatro sítios conforme demonstrado na Figura 
2.1, sendo dois sítios amostrais, sítio 1 e sítio 4, na Área de Influência Indireta (AII) e dois sítios 
amostrais, sítio 2 e sítio 3, na Área de Influência Direta (AID). 

Tabela 2.3: Pontos de levantamento da herpetofauna. 

Pontos Metodologia 
Coordenadas (22K UTM Sirgas 2000) 

X Y 

01 Busca ativa e armadilha de interceptação e 
queda 

200489 8228562 

02 Busca ativa e armadilha de interceptação e 
queda 

201079 8228937 

03 Busca ativa e armadilha de interceptação e 
queda 

200359 8227796 

04 Busca ativa e armadilha de interceptação e 
queda 

201356 8227323 

Apesar de representarem grupos distintos e com diferenças significativas em sua ecologia e 
comportamento, os répteis e anfíbios são estudados conjuntamente, uma vez que os métodos 
de amostragem se sobrepõem (SILVEIRA et al., 2010). Esses métodos, por sua vez, são variados 
e a aplicação combinada de alguns deles é importante para que os resultados das amostragens 
sejam satisfatórios (CECHIN e MARTINS, 2000). 

Para o registro da herpetofauna nos sítios amostrais deste relatório, foram considerados todos 
os registros, inclusive os assistemáticos. Foi utilizada uma combinação de dois métodos 
principais, sendo eles: Armadilhas de interceptação e queda e busca ativa. 

2.3.2.1 Metodologia de amostragem 

a) Armadilhas de interceptação e queda 
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As armadilhas de interceptação e queda são formadas por baldes de 30 a 40 litros, enterrados 
no solo completamente, com uma distância mínima de 4 metros entre cada balde (Figura 2.3). A 
disposição mais comumente usada é em forma de ‘’Y’’ podendo se utilizar em linha dependendo 
do objetivo do estudo, a forma não faz diferença no sucesso de captura. Os baldes são 
conectados por uma barreira de lona plástica, com função de direcionar o animal para dentro 
dos baldes (Foto 2.13).  

 

Figura 2.3: Modelo esquemático das armadilhas de interceptação e queda. 

São armadilhas eficientes e amplamente utilizadas para estudos de curto a longo prazo, 
empregadas principalmente na captura de répteis e anfíbios, pequenos mamíferos e outros 
vertebrados e invertebrados terrestres. As armadilhas forão revisadas durante o período 
matutino, com o objetivo de diminuir a mortalidade desses animais devido à exposição ao sol e 
as variáveis climáticas (Foto 2.14) (CECHIN & MARTINS, 2000).  

  

Foto 2.13: Armadilha de interceptação e 
queda. 

Foto 2.14: Revisão diária das armadilhas 
interceptação e queda. 

b) Busca ativa 
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De forma complementar e com o objetivo de ampliar a amostragem de representantes da 
herpetofauna que não são comumente capturadas por armadilhas de intercepção e queda, foi 
aplicado o método de busca ativa em todos os pontos amostrais.  

De acordo com Vanzolini et al (1980), a aplicação deste método consiste na observação de locais 
que possam ser utilizados habitualmente como microhabitats por répteis e anfíbios durante suas 
atividades diárias, a saber: corpos d’água, interior de bromélias, troncos caídos, tocas, copas de 
árvores e serapilheira, ou seja, microhabitats com potencial para abrigar elementos da 
herpetofauna. 

As buscas ativas, tanto diurnas (Foto 2.15) quanto noturnas (Foto 2.16), consistem em uma busca 
por animais ou seus rastros em locais com maior potencial de encontro, como por exemplo 
ambientes úmidos a procura de anfíbios ou debaixo de troncos afim de encontrar serpentes ou 
lagartos. As varreduras diurnas ocorrerem no período da manhã entre 07:00 e 10:00, enquanto 
as varreduras noturnas aconteceram entre às 17:00 e 21:00. Essa metodologia foi aplicada três 
vezes em cada ponto durante os 12 dias de amostragem por campanha (Tabela 2.4). 

  

Foto 2.15: Método de busca ativa diurna. Foto 2.16: Método de busca ativa noturna. 

2.3.2.2 Esforço amostral 

O esforço amostral de busca ativa diurna e noturna por ponto deve ser calculado multiplicando 
o número de horas pelo número de pontos e pelo número de profissionais. As armadilhas pitfall 
ficaram abertas durante os doze dias de amostragem e o esforço por ponto foi calculado 
multiplicando o número de baldes pelos dias de amostragem. Ressalta-se que foram realizadas 
duas campanhas, respeitando a sazonalidade e contemplando todo o ciclo hidrológico do bioma 
(NOBREGA et al. 2015). 

Tabela 2.4: Esforço amostral da herpetofauna realizado por campanha/ sítio amostral. 

Métodos Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Cálculo do Esforço por 

campanha 
Esforço total por 

campanha 

Pitfall traps 
2 conjuntos de 4 

baldes cada 
4 

8 baldes X 4 pontos X 12 
dias 

384 baldes/dia 

Busca ativa 12 horas/homem 4 3 horas x 4 sítios x 2 homens 24 horas/homem 
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2.3.2.3 Metodologia de manejo 

O manejo dos animais capturados nas armadilhas foi realizado com o auxílio de ganchos e, 
quando necessário, manualmente. Os anfíbios, pequenos lagartos e pequenas serpentes foram 
acomodados em sacos plásticos quando necessário. Os registros contemplaram o local de 
registro e as coordenadas, a forma de registro, coletores, data e horário da captura.  

Deve ser ressaltado que não houve coleta de espécimes da herpetofauna, apenas registros 
fotográficos, sempre que possível e os indivíduos capturados em armadilhas de interceptação e 
queda foram marcados com o uso de esmalte atóxico (Foto 2.17 e Foto 2.18). 

  

Foto 2.17: Animal retirado da armadilha. Foto 2.18: Indivíduo capturado em 
armadilhas de interceptação e queda sendo 

marcado com o uso de esmalte atóxico. 

2.3.3 Resultados 

2.3.3.1 Dados secundários 

Na análise de dados secundários, foi utilizado como fonte o trabalho na Reserva Ecológica do 
IBGE (COLLI et al. 2011); além de um trabalho realizado na Área Alfa da Marinha para répteis da 
ordem Squamata (NOGUEIRA et al. 2009), e para anfíbios anuros o trabalho de De Lima & Da 
Costa (2006) em conjunto com o Guia de Anfíbios do Distrito Federal (BRANDÃO et al. 2016). 

Foram registrada um total de 40 espécies de anfíbios (Tabela 3): a ordem Anura, com 39 espécies 
distribuídas em seis famílias distintas: Bufonidae (3), Craugastoridae (1), Hylidae (14), 
Leptodactylidae (17), Microhylidae (3) e uma espécie da família Phyllomedusidae; e a ordem 
Gymnophiona, com apenas uma espécie, Siphonops paulensis.  

Já os répteis, há a ocorrência potencial de 62 espécies em duas ordens Squamata (61) e 
Testudines (1), sendo a ordem Squamata subdividida nas três subordens: Amphisbaenia, uma 
única família com cinco espécies; a subordem Lacertilia (19) distribuída em oito famílias distintas: 
Anguidae (1), Dactyloidae (2), Gekkonidae (1), Gymnophthalmidae (5), Leiosauridae (1), 
Scincidae (4), Teiidae (3) e Tropiduridae (2); e, a subordem Serpentes (37) subdivida em cinco 
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famílias: Anomalepididae (1), Boidae (2), Colubridae (29), Elapidae (1) e Viperidae (4). A ordem 
Testudines foi representada por apenas uma única espécie, Mesoclemmys vanderhaegei.
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Tabela 2.5: Espécies da herpetofauna de potencial ocorrência para área em estudo.  

Espécie Nome popular Fonte IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Anura 

Bufonidae 

Rhinella cerradensis Cururu-do-Cerrado A, C, D DD LC - S N N N 

Rhinella diptycha Sapo-cururu A, C, D LC LC - N N N N 

Rhinella rubescens Cururu-vermelho A, C, D LC LC - S N N N 

Craugastoridae 

Barycholos ternetzi Rãzinha A, C, D LC LC - N N N N 

Hylidae 

Boana albopunctata Rã-carneiro A, C, D LC LC - N N N N 

Boana goiana Perereca-de-pijama A, D LC LC - S N N N 

Boana lundii Desconhecido A, C, D LC LC - N N N N 

Dendropsophus cruzi Perereca-de-cruz D LC LC - S N N N 

Dendropsophus jimi Pererequinha-do-brejo C, D LC LC - S N N N 

Dendropsophus melanargyreus Desconhecido D LC LC - N N N N 

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo A, C, D LC LC - N N N N 

Dendropsophus rubicundulus Perereca de Lagoa Santa A, C, D LC LC - S N N N 

Scinax fuscomarginatus Pererequinha-do-brejo A, C, D LC LC - N N N N 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro A, C, D LC LC - N N N N 

Scinax similis Perereca D LC LC - N N N N 

Scinax squalirostris Perereca-nariguda A, C, D LC LC - N N N N 

Scinax tigrinus Perereca C, D LC LC - S N N N 

Trachycephalus typhonius Perereca-babenta D LC LC - N N N N 

Leptodactylidae 

Adenomera saci Rã-saci D NA LC - S N N N 
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Espécie Nome popular Fonte IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Leptodactylus furnarius Rãzinha-cavadora A, C, D LC LC - N N N N 

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora A, C, D LC LC - N N N N 

Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta A, C, D LC LC - N N S N 

Leptodactylus latrans Rã-manteiga A, C, D LC LC - N N S N 

Leptodactylus mystaceus Rã C, D LC LC - N N N N 

Leptodactylus mystacinus Rã-assobiadora A, C, D LC LC - N N N N 

Leptodactylus podicipinu Rã-goteira D LC LC - N N N N 

Leptodactylus sertanejo Rã-do-sertão C, D LC LC - N N N N 

Leptodactylus syphax Rã-das-pedras A, C, D LC LC - N N N N 

Physalaemus centralis Rãzinha fantasma C, D LC LC - N N N N 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro A, C, D LC LC - N N N N 

Physalaemus nattereri Rã-quatro-olhos A, C, D LC LC - N N N N 

Physalaemus marmoratus Rã-fórmula-um C, D LC LC - N N N N 

Pseudopaludicola mystacalis Rãzinha-grilo C, D LC LC - N N N N 

Pseudopaludicola saltica Rãzinha-saltadora A, D LC LC - N N N N 

Pseudopaludicola ternetzi Rã-grilo D LC LC - N N N N 

Microhylidae 

Chiasmocleis albopunctata Sapinho-pintado C, D LC LC - N N N N 

Elachistocleis bicolor Apito-do-brejo A, D LC LC - N N N N 

Elachistocleis cesarii Desconhecido C, D LC LC - N N N N 

Phyllomedusidae 

Pithecopus hypocondrialis Perereca-macaco A, C, D LC LC - N N N N 

Gymnophiona 

Siphonopidae 

Siphonops paulensis Cecília-de-Boettger C, D LC LC - N N N N 
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Espécie Nome popular Fonte IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Squamata - Amphisbaenia 

Amphisbaenidae 

Amphisbaena alba Cobra-cega C LC LC - N N N N 

Amphisbaena anaemariae Cobra-de-duas cabeças C LC LC - S N N N 

Amphisbaena mensae Cobra-de-duas cabeças C LC NA - S N N N 

Amphisbaena vermicularis Cobra-de-duas cabeças C LC LC - N N N N 

Leposternon microcephalum Cobra-de-duas cabeças C LC LC - N N N N 

Squamata - Lacertilia 

Anguidae 

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro B, C NA DD - N N N N 

Dactyloidae 

Anolis meridionalis Papa-vento B, C LC LC - S N N N 

Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça B, C LC LC - N N N N 

Gekkonidae 

Hemmydactylus mabouya Lagartixa-de-parede C LC LC - N N N N 

Gymnophthalmidae 

Bachia bresslaui Desconhecido B, C VU LC - S S N N 

Cercosaura ocellata Desconhecido B, C LC LC - N N N N 

Cercosaura schreibersii Lagartinho-do-chão B, C LC LC - N N N N 

Colobosaura modesta Desconhecido B, C LC LC - N N N N 

Micrablepharus atticolus Lagarto-do-rabo- azul B, C LC LC - S N N N 

Leiosauridae 

Enyalius aff. bilineatus Papa-vento B, C LC LC - N N N N 

Scincidae 

Aspronema dorsivittatum Desconhecido B, C LC LC - N N N N 
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Espécie Nome popular Fonte IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Copeoglossum nigropunctatum Lagarto-cobra B, C LC LC - N N N N 

Manciola guaporicola Calango-liso C LC LC - N N N N 

Notomabuya frenata Lagartixa B, C LC LC - N N N N 

Teiidae 

Ameiva ameiva Calango B LC LC - N N S N 

Kentropyx paulensis Calango C LC LC - S N N N 

Salvator duseni Teiu B LC LC - S S S N 

Tropiduridae 

Tropidurus itambere Calango B, C LC LC - S N N N 

Tropidurus torquatus Calango B, C LC LC - N N N N 

Squamata - Serpentes 

Anomalepididae 

Liotyphlops ternetzi Desconhecido C LC LC - N N N N 

Boidae 

Boa constrictor Jibóia C LC LC - N N S N 

Epicrates crassus Jibóia-arco-íris C LC LC - N N S N 

Colubridae 

Apostolepis albicollaris Desconhecido C LC LC - N N N N 

Apostolepis assimilis Desconhecido C LC LC - N N N N 

Apostolepis flavotorquata Desconhecido C LC LC - N N N N 

Atractus pantostictus Desconhecido C LC LC - S N N N 

Clelia plumbea Cobra preta C LC LC - N N N N 

Chironius flavolineatus Cobra-cipó C LC LC - N N S N 

Dipsas mikanii Dormideira C LC LC - N N S N 

Erythrolamprus aesculapii Coral-falsa C LC LC - N N S N 
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Espécie Nome popular Fonte IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Erythrolamprus maryellenae Cobra-verde C LC LC - N N S N 

Erythrolamprus poecilogyrus Boipva C LC LC - N N S N 

Erythrolamprus reginae Cobra d’água C LC LC - N N S N 

Oxyrhopus guibei Coral-falsa C LC LC - N N S S  

Oxyrhopus rhombifer Coral-falsa C LC LC - N N S S 

Oxyrhopus trigeminus Coral-falsa C LC LC - N N S S 

Palusophis bifossatus Jararacuçu-do-brejo C LC LC - N N S N 

Phalotris nasutus Fura-Terra C LC LC - N N N N 

Philodryas aestiva Cobra-verde C LC LC - N N S N 

Philodryas agassizii Cobra-verde C LC LC - N N S N 

Philodryas nattereri Cobra-verde C LC LC - N N S N 

Philodryas olfersii Cobra-verde C LC LC - N N S N 

Philodryas patagoniensis Parelheira C LC LC - N N S N 

Phimophis guerini Cobra-nariguda C LC LC - N N N N 

Rhachidelus brazili Cobra-pássaro C LC LC - N N N N 

Spilotes pullatus Caninana C LC LC - N N S N 

Taeniophallus occipitalis Corredeira-do-campo C LC LC - N N N N 

Thamnodynastes hypoconia Cobra-cipó C LC LC - N N N N 

Tantilla melanocephala Coral-Falsa C LC LC - N N N N 

Xenodon merremii Boipeva C LC NA - N N S N 

Xenodon nattereri Boipeva C LC LC - N N S N 

Elapidae 

Micrurus frontalis Cobra-coral C LC LC - N N S S 

Viperidae 

Bothrops itapetiningae Jararaca-do-campo C VU NT - N N S S 
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Espécie Nome popular Fonte IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Bothrops moojeni Jararaca-caiçaca C LC LC - N N S S 

Bothrops neuwiedii Jararaca-Pintada C LC LC - N N S S 

Crotalus durissus Cascavel C LC LC - N N S S 

Testudines 

Chelidae 

Mesoclemmys vanderhaegei Tartaruga-cabeça-de-sapo C NT LC - N N S N 

Legenda: ICMBIO/IUCN: – NA – Não avaliada; LC: menos preocupante. ICMBio - LC: menos preocupante. Endêmica/Rara/cinegética/Interesse médico-sanitário: S – 
sim; N - não. Fonte: A) DE LIMA & DA COSTA et al. 2006; B) NOGUEIRA. et al. 2009(b); C) COLLI et al. 2011; D) BRANDÃO et al., 2016. 
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2.3.3.2 Dados Primários 

Foram realizados 57 registros em campo durante as duas campanhas do levantamento da 
herpetofauna na área proposta para a o parcelamento do solo urbano de Greenville. A riqueza 
regional (S’) foi de 14 espécies representadas por duas classes (Reptilia e Amphibia) e duas 
ordens (Squamata e Anura). 

Não foi possível identificar os índividuos de Amphisbaena sp. e Tropidurus sp. a nível de 
espécie. O indivíduo de Amphisbaena sp. porque é necessário fazer a contagem de escamas 
supralabiais, além da observação de outras características de diagnose em laboratório e o 
indivíduo não foi coletado. Já os indivíduos de Tropidurus sp. porque é necessário fazer a 
contagem de bolsas de ácaros e, para isso, é necessária sua captura. Sua captura foi 
impossibilitada devido a sua dinâmica de locomoção que, inclusive, impossibilitou o registro 
fotográfico antes de procurarem abrigo. 

O grupo taxonômico com maior riqueza foram os anfíbios com 11 espécies. Esse grupo foi 
representado por apenas uma ordem, a ordem Anura, distribuída em cinco famílias distintas: 
Bufonidae (1), Craugastoridae (1), Hylidae (4), Leptodactylidae (4) e Microhylidae (1) (Tabela 
2.6). Já os répteis, também foram representados por uma única ordem, Squamata, com três 
espécies, distribuídas em três famílias: Amphisbaenidae, Dactyloidae e Tropiduridae (Tabela 
2.6). 

Em relação aos métodos de captura, as armadilhas de interceptação e queda registraram 13 
indivíduos pertencentes a seis espécies. A busca ativa diurna e noturna somadas resultaram 
em 40 registros de observação direta, sua maioria devido a vocalização, e foi registrado de 
forma ocasional quatro indivíduos pertencentes a três espécies de anfíbios anuros. Esse 
resultado ressalta a importância da utilização de diferentes métodos de registros ao longo das 
amostragens.
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Tabela 2.6: Lista geral das espécies da Herpetofauna registradas após duas campanhas de levantamento de dados primários na área de estudo. 

Espécie Nome popular Sítio 
Tipo de 
registro 

IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Anura 

Bufonidae 

Rhinella diptycha Sapo-cururu 1, 3, 4 AIQ, BA LC LC  - N N N N 

Craugastoridae 

Barycholos ternetzi Rãzinha 1, 2, 3, 4 BA, EO LC LC  - N N N N 

Hylidae 

Boana albopunctata Rã-carneiro 1, 2, 4 BA LC LC  - N N N N 

Boana lundii Desconhecido 2, 4 BA LC LC  - N N N N 

Dendropsophus minutus Pererequinha-do-brejo 2 BA, EO LC LC  - N N N N 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro 3 BA LC LC  - N N N N 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora 1, 2, 3 BA LC LC - N N N N 

Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta 1, 2, 3, 4 BA LC LC  - N N N N 

Leptodactylus mystacinus Rã-assobiadora 3, 4 AIQ, BA LC LC - N N N N 

Physalaemus cuvieri Rã-cachorro 1, 2, 3, 4 AIQ, BA LC LC  - N N N N 

Microhylidae 

Elachistocleis cesarii Desconhecido 2, 3 AIQ, EO LC LC - N N N N 

Squamata 

Amphisbaenidae 

Amphisbaena sp. Desconhecido 3 AIQ - -  - - - - - 

Dactyloidae 

Anolis meridionalis Papa-vento 4 AIQ LC LC  - S N N N 
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Espécie Nome popular Sítio 
Tipo de 
registro 

IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse médico-

sanitário 

Tropiduridae 

Tropidurus sp. Desconhecido 1, 3 BA - -  - - - - - 

Legenda: Tipo de registro - AIQ- armadilha de interceptação e queda; BA – Busca ativa; EO – Encontro oportunístico. IUCN - LC: menos preocupante. ICMBio 
- LC: menos preocupante. Endêmica/Rara/Cinegética/Interesse médico-sanitário: S – sim, N - não. 
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2.3.3.3 Riqueza local (S) 

Foram registradas 14 espécies nas duas campanhas e os sítios amostrais tiveram riqueza local 
similar. O sítio amostral 3 (P3), que contempla mata de galeria, foi o que apresentou a maior 
riqueza de espécies (10), seguido pelo P2 (8), que contempla áreas de cerrado sentido restrito, 
mata de galeria e mata seca, e P4 (8), que contempla mata de galeria. Por último, o P1, a área 
que apresenta maior grau de antropização com pasto, apresentou a menor riqueza de 
espécies (7) (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Riqueza de espécies da Herpetofauna registradas durante levantamento de dados 
primários, por sítio amostral e total. 

As 14 espécies de herpetofauna pertencem a oito famílias, sendo quatro delas de anfíbios 
anuros e três de répteis. As famílias que tiveram maior riqueza registrada foram as famílias de 
anfíbios Hylidae e Leptodactylidae, ambas com quatro espécies registradas (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Riqueza de espécies da herpetofauna registradas durante levantamento de dados 
primários separadas por família. (Verde-claro: répteis; Verde-escuro: anfíbios). 

2.3.3.4 Curva de acumulação de espécies 

As curvas de acumulação de espécies e de rarefação permitem avaliar o quanto um estudo se 
aproximou de registrar todas as espécies do local, indicando a eficiência amostral. Segundo 
Cain (1938), quanto maior o tamanho da amostra, maior o número de espécies que será 
encontrado, mas a uma taxa decrescente, até o ponto em que a curva estabiliza e torna-se 
horizontal. Esse ponto é o esforço mínimo necessário para representar a comunidade. 
Embora, nem todas as espécies possam ser detectadas no momento da amostragem por conta 
do efeito sazonal, migração, entre outros fatores. 

A curva de acumulação de espécies atingiu o platô a partir do decimo primeiro dia de 
amostragem até o vigésimo quando teve um leve aumento, duas novas espécies registradas, 
com um novo platô até o último dia de amostragem. Entretanto, esse resultado deve ser 
analisado conjuntamente com os resultados da curva de rarefação, pois apenas com a curva 
do coletor não podemos aferir se realmente atingimos os valores máximos de riqueza da área 
amostrada (Figura 2.6). 
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Figura 2.6: Curva do coletor de herpetofauna após a campanha de levantamento. 

2.3.3.5 Curva de rarefação 

A curva de rarefação apresentou tendência de estabilidade, sugerindo que o esforço amostral 
foi suficiente para amostrar a comunidade da área do empreendimento (Figura 2.7). Os 
cálculos do parâmetro Chao 1 corroboram com o que foi apresentado na curva de rarefação, 
indicando que foram amostradas 98% das espécies presentes na comunidade da área do 
empreendimento. A porcentagem deste parâmetro para os sítios foi de 85% na amostragem 
das espécies presentes no sítio 4, 93% no sítio 3, 94% no sítio 2 e 97% no sítio 1. As curvas de 
rarefação foram confeccionadas no programa EstimateS (Version 9.1.0). 

 

Figura 2.7: Curva rarefação de herpetofauna após as duas campanhas. 
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2.3.3.6 Abundância geral e relativa das espécies 

Observamos uma abundância relativamente baixa entre as espécies durante as duas 
amostragens. A espécie mais abundante foi a rãzinha Barycholos ternetzi com 23 registros, 
seguido pelo sapo-cururu Rhinella diptycha com 14 registros, a rã-pimenta Leptodactylus 
labyrinthicus com 13 registros, a rã-assobiadora Leptodactylus mystacinus com 12 registros e 
a perereca-de-pintas-amarelas Boana albopunctata com 10 registros (Figura 2.8; Tabela 2.7). 
Todas essas espécies são consideradas comuns e classificadas como Menos Preocupante (LC) 
nas listas de espécies ameaçadas, inclusive sendo bastante encontradas em ambientes 
antropizados. (Figura 2.8; Tabela 2.7). Os sítios amostrais apresentaram abundância geral 
bastante similar. O sítio amostral 4 (mata de galeria) foi o que apresentou a maior abundância 
com 32 indivíduos, seguido dos sítios 2 (cerrado, mata seca e mata de galeria) e 3 (mata de 
galeria), ambos com 30 indivíduos registrados. O sítio de amostragem 1 (pasto) foi o que 
apresentou menor abundância, com apenas 15 indivíduos registrados. 

 

Figura 2.8: Abundância absoluta e relativa das espécies de herpetofauna registradas. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 98



  

 

 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progepan.com.r 

 

Página 99 
007901-310RT-001-00 

Tabela 2.7: Abundância total e relativa (entre parênteses) das espécies de herpetofauna registradas durante o levantamento de dados 
primários. 

Sítios 1 2 3 4 Total 
Geral Espécies Seca Chuva Total P1 Seca Chuva Total P2 Seca Chuva Total P3 Seca Chuva Total P4 

Amphisbaena sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,93) 1 (0,93) 0 0 0 1 (0,93) 

Anolis meridionalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (0,93) 0 1 (0,93) 1 (0,93) 

Barycholos ternetzi 0 2 (1,87) 2 (1,87) 0 5 (4,65) 5 (4,65) 0 10 (9,35) 10 (9,35) 0 6 (5,61) 6 (5,61) 23 (21,50) 

Boana albopunctata 4 (3,75) 0 4 (3,75) 4 (3,75) 0 4 (3,75) 0 0 0 2 (1,87) 0 2 (1,87) 10 (9,35) 

Boana lundii 0 0 0 2 (1,87) 0 2 (1,87) 0 0 0 1 (0,93) 0 1 (0,93) 3 (2,80) 

Dendropsophus minutus 0 0 0 0 7 (6,54) 7 (6,54) 0 0 0 0 0 0 7 (6,54) 

Elachistocleis cesarii 0 0 0 0 6 (5,61) 6 (5,61) 0 1 (0,93) 1 (0,93) 0 0 0 7 (6,54) 

Leptodactylus fuscus 0 3 (2,80) 3 (2,80) 0 1 (0,93) 1 (0,93) 0 2 (1,87) 2 (1,87) 0 0 0 6 (5,61) 

Leptodactylus labyrinthicus 2 (1,87) 0 2 (1,87) 4 (3,75) 0 4 (3,75) 4 (3,75) 0 4 (3,75) 3 (2,80) 0 3 (2,80) 13 (12,15) 

Leptodactylus mystacinus 0 0 0 0 0 0 0 2 (1,87) 2 (1,87) 3 (2,80) 7 (6,54) 10 (9,35) 12 (11,21) 

Physalaemus cuvieri 1 (0,93) 0 1 (0,93) 0 1 (0,93) 1 (0,93) 0 3 (2,80) 3 (2,80) 0 1 (0,93) 1 (0,93) 6 (5,61) 

Rhinella diptycha 1 (0,93) 1 (0,93) 2 (1,87) 0 0 0 2 (1,87) 2 (1,87) 4 (3,75) 8 (7,44) 0 8 (7,44) 14 (13,08) 

Scinax fuscovarius 0 0 0 0 0 0 0 2 (1,87) 2 (1,87) 0 0 0 2 (1,87) 

Tropidurus sp. 1 (0,93) 0 1 (0,93) 0 0 0 1 (0,93) 0 1 (0,93) 0 0 0 2 (1,87) 
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2.3.3.7 Índices de diversidade 

No presente trabalho, os resultados do H’ na região foram satisfatórios (H’ = 2,34), apesar de 
serem registradas apenas 14 espécies. Já nos sítios amostrados, o sítio amostral 3 foi o que 
apresentou o maior valor de H’ (1,95), seguido pelo sítio amostral 2 (1,90), pelo sítio 1 (H’ = 
1,84) e o sítio 4 (H’ = 1,79). Os valores próximos devem-se à abundância e riqueza similares 
entre os sítios amostrados (Tabela 2.8). É importante salientar que esse índice emprega mais 
peso a espécies raras e, como os sítios apresentaram espécies comuns em geral, por isso os 
resultados deste índice não foram maiores. 

O índice de Simpson se comportou de forma distinta aos resultados do índice de Shannon, já 
que para Simpson a abundância possui maior peso. Os sítios 1, 2 e 4 apresentaram resultados 
similares, com alta dominância de espécies e baixa riqueza, e o sítio 4 apresentou resultado 
de menor dominância, mesmo apresentando a mesma riqueza do sítio 2 (S’ = 8). O sítio 3 
obteve D =0, 848, seguido pelo sítio 2 (D = 0,836), sítio 1 (D = 0,827) e o sítio 4 (D = 0,760) 
(Tabela 2.8). 

Por fim, o índice de pielou é utilizado para averiguar o quanto a amostragem se aproxima da 
diversidade máxima teórica da comunidade estudada. Desta forma, os sítios de maneira geral 
apresentaram resultados altos, com 88,5% da riqueza teórica, individualmente os sítios 
tiveram resultados satisfatórios onde atingiram entre 84,7% a 94,6% da riqueza do índice 
(Tabela 2.8). Isso pode ser explicado pela baixa riqueza em geral dos locais amostrados e isso 
afeta diretamente o valor teórico que o índice pode atingir. 

Tabela 2.8: Riqueza observada e índices de diversidade de cada sítio amostral. 

Sítios 

Número 
de 

registros 
(n) 

Diversidade 
α 

Riqueza 
esperada 
(Chao 1) 

Índice de 
Diversidade 
(Shannon -

H’) 

Índice de 
Diversidade 

(Simpson - D) 

Índice de 
Equitabilidade 

(Pielou – J’) 

Sítio 1 8 7 7,23 ± 0,70 1,84 0,827 0,946 

Sítio 2 14 8 8,48 ± 1,26 1,90 0,836 0,916 

Sítio 3 18 10 
10,73 ± 

1,39 
1,95 0,848 0,847 

Sítio 4 17 8 9,45 ± 2,53 1,79 0,760 0,862 

Geral 
total 

57 14 
14, 33 ± 

0,92 
2,34 0,884 0,885 

2.3.3.8 Similaridade 

A análise de similaridade de Jaccard mostrou maior similaridade entre os sítios 1 e 3, com 
aproximadamente 55% de similaridade, e entre os sítios 2 e 4, com aproximadamente 45 % 
de similaridade (Figura 2.9). O sítio 1 compartilha espécies com todos os outros sítios de 
amostragem. Apenas quatro espécies das 14 espécies foram únicas entre os sítios, a 
Dendropsophus minutus registrada no sítio 2, Amphisbaena sp. e Scinax fuscovarius 
registradas no sítio 3 e o registro do Anolis meridionalis no sítio 4. 
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Figura 2.9: Análise de agrupamento hierárquico (cluster), realizada pelo método UPGMA, 
baseada no índice de similaridade de Jaccard para comparação dos sítios amostrais. 

2.3.3.9 Espécies ameaçadas de extinção  

Nenhuma das espécies registradas em campo encontra-se classificada como ameaçada, todas 
elas encontram-se no status Least Concern (LC), cujo táxon é considerado pouco preocupante 
devido sua abundância e ampla distribuição (ICMBIO, 2018; IUCN, 2022). 

2.3.3.10 Espécies endêmicas do Cerrado 

O lagarto Anolis meridionalis foi a única espécie endêmica do Cerrado (e do Pantanal) 
encontrada durante o estudo. Foi registrado apenas um indivíduo durante a estação seca, 
época de maior atividade reprodutiva da espécie (Nogueira et al. 2009). Apesar de endêmica, 
A. meridionalis é uma espécie bastante comum e amplamente distribuída no bioma Cerrado 
(Langstroth, 2006). Sua classificação de ameaça é Pouco Preocupante (LC) (ICMBIO, 2018; 
IUCN, 2022). 

2.3.3.11 Espécies migratórias 

Não foi identificada nenhuma espécie da herpetofauna que fosse considerada migratória. 

2.3.3.12 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Todas espécies identificadas em ambas campanhas são espécies consideradas comuns e com 
ampla distribuição, como o lagarto papa-vento A. meridionalis que é um lagarto bastante 
comum em áreas de Cerrado e com ampla distribuição no bioma (GUARNIZO et al. 2016), e a 
maioria delas podem ser encontradas em ambientes antropizados; como as espécies: 
Barycholos ternetzi (MARTINS et al. 2009), Boana albopunctata e Boana lundii (BRANDÃO et 
al. 2016; VAZ-SILVA et al. 2020), Dendropsophus minutus (UETANABARO et al. 2007; 
BRANDÃO et al. 2016; VAZ-SILVA et al. 2020), Elachistocleis cesarii (THOMÉ & BRASILEIRO, 
2007; TOLEDO et al. 2010), Leptodactylus fuscus (OYAMAGUCHI, 2006; UETANABARO et al. 
2007; BRANDÃO et al. 2016; VAZ-SILVA et al. 2020), Leptodactylus labyrinthicus (HEYER, 2005; 
UETANABARO et al. 2007; BRANDÃO et al. 2016; VAZ-SILVA et al. 2020), Leptodactylus 
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mystacinus (OYAMAGUCHI, 2006; UETANABARO et al. 2007), Physalaemus cuvieri (BRANDÃO 
et al. 2016), Scinax fuscovarius e Rhinella diptycha (UETANABARO et al. 2007; VAZ-SILVA et al. 
2020). 

2.3.3.13 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Não foi identificada nenhuma espécie da herpetofauna classificada como vetora e/ou 
reservatório de doenças para os seres humanos. 

2.3.3.14 Espécies de interesse econômico e científico 

Todas as espécies de anfíbios são de interesse científico e econômico, uma vez que há diversos 
usos para os compostos químicos produzidos por glândulas em suas peles que são utilizados 
na produção de compostos analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, entre outros (TYLER 
et al. 2007).  

Também, o anfíbio anuro Leptodactylus labyrinthicus é uma espécie de interesse econômico, 
uma vez que é caçado em diversas partes do país, pois sua carne é apreciada para a 
alimentação (ZINA & HADDAD, 2005; DOS SANTOS & HADDAD, 2006). 

A espécie A. meridionalis é um ótimo modelo para se estudar as variações genéticas 
intraespécificas em diferentes escalas espaço-temporais no Cerrado, devido a sua ampla 
distribuição (GUARNIZO et al. 2016). Além de ser considerado uma espécie endêmica do 
bioma que ainda carece de estudos sobre sua ecologia, apesar de sua ampla distribuição 
(LANGSTROTH, 2006; NOGUEIRA et al. 2009; GUARNIZO et al. 2016). 

2.3.3.15 Áreas prioritárias para a conservação ou recuperação 

A área prioritária para conservação ou recuperação indicada são os sítios de amostragem 3 e 
4 (Figura 2.10). Foram os sítios que apresentaram os maiores números de registros e os 
melhores resultados de riqueza esperada (Chao 1), índices de diversidades (Shannon para o 3 
e Simpson para o 4) e bons resultados no índice de equitabilidade. Além disso, o sítio de 
amostragem 3 foi o que apresentou mais espécies únicas (Amphisbaena sp. e Scinax 
fuscovarius). A proximidade com a rodovia, sitio de amostragem 3, e o pasto (3 e 4), além da 
presença ocasional de gado nessas áreas podem prejudicar a manutenção da vegetação nativa 
e por consequência afastar a fauna nativa. Porém, é necessária a manutenção da preservação 
nativa dessas áreas. O sítio de amostragem 3 é próximo de um curso d’água, o mesmo que 
passa pelo sítio de amostragem 4, e parte dele parece ter sido desmatado em anos anteriores, 
porém apresenta sinais de recuperação. Como alvo de recuperação, são indicadas as áreas 
degradadas localizadas fora da ADA, dentro da AID prevista para o empreendimento. 
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Figura 2.10: Mapa de indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação 
ambiental, em relação à herpetofauna. 

2.3.3.16 Registro Fotográfico das Espécies 

A seguir são apresentados registros de algumas das espécies encontradas na área do estudo. 

  

Foto 2.19: Sapo-cururu (Rhinella diptycha) 
registrado no sítio 4. 

Foto 2.20: Rã-assobiadora (Leptodactylus 
mystacinus) registrado no sítio 4. 
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Foto 2.21: Lagarto-preguiça (Anolis 
meridionalis) registrado no sítio 4. 

Foto 2.22: Cobra-cega (Amphisbaena sp.) 
registrada no sítio 3. 

  

Foto 2.23: Elachistocleis cesarii registrado 
sítio amostral 3. 

Foto 2.24: Rã-cachorro (Physalaemus 
cuvieri) regitrado no sítio amostral 3. 

2.3.4 Considerações Finais da Herpetofauna 

Nas duas campanhas na área do empreendimento do Parcelamento de Solo Urbano Greenville 
foram registradas 14 espécies da herpetofauna do Cerrado, que de forma geral são táxons 
comuns e de ampla ocorrência no Cerrado e no Brasil. Além disso, a maioria das espécies 
registradas podem ser encontradas em ambientes antropizados, tanto urbanos quanto rurais. 

As 14 espécies pertencem a oito famílias diferentes, sendo cinco dessas famílias 
representadas por 11 espécies de anfíbios anuros e apenas uma espécie de cada uma das três 
famílias de répteis representadas. A baixa diversidade de répteis. A baixa diversidade e 
abundância de répteis pode ser um reflexo do estado de degradação ambiental, 
principalmente dos sítios que em tese representariam áreas de Cerrado sentido restrito e 
formações campestres e savânicas. O sítio de amostragem 1 é bastante impactado, pois é 
utilizado como área de pastagem para gado e retirada de tufos de grama para venda pelos 
grameiros (Foto 2.25). Ainda, em conversas informais com os grameiros que utilizam a área a 
mais de cinco anos, ouvimos os relatos que a única espécie que eles registraram na área foi o 
sapo-cururu (Rhinella sp.). Sem indícios da presença de serpentes, lagartos e outros 
representantes da herpetofauna. Os demais sítios (2, 3 e 4) são bastante próximos dessa área 
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de pastagem e retirada de grama e, também, foram encontrados vestígios da utilização destas 
áreas pelo gado, bem como atestado a presença do mesmo em três deles (Foto 2.26). 

Todos os sítios amostrais estão dentro da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 
A totalidade do sítio de amostragem 1 é uma área de pasto e exploração para a venda de 
grama. Os sítios de amostragem 2 e 3 também são utilizados pelo gado e apresentam, em 
partes, áreas de exploração de madeira, mas também áreas de formações florestais e 
savânicas, principalmente próximos ao curso d’água. O que aparenta menor estado de 
degradação é o sítio de amostragem 4, que mesmo assim ainda aparenta ser utilizado pelo 
gado. 

O sítio de amostragem 3 foi o sítio com melhores resultados segundo o índice de diversidade 
de Shannon (H’ = 1,95) e o de riqueza esperada (Chao1 = 10,73 ± 1,39), apesar de ter 
apresentado um valor elevado no índice de diversidade de Simpson (D= 0,848), o mesmo foi 
observado no índice de equitabilidade (J’=0,847). Os sítios de amostragem 1 e 2 apresentaram 
resultados satisfatórios em todos os índices, com valores aproximados de diversidade (H’ = 
1,84 e 1,90, respectivamente), dominância (D = 0,827 e 0,836, respectivamente) e 
equitabilidade (J’ = 0,946 e 0,916). Já o sítio de amostragem 4 foi o que apresentou o menor 
valor no Shannon (H’ = 1,79).  

Todavia, a análise de riqueza esperada (Chao1 = 9,45 ± 2,53) indica que ainda há espécies que 
podem não ter sido amostradas na área, o que pode ser corroborada pelo seu valor menor de 
dominância (D = 0,760) e seu valor aproximado de equitailidade com o sítio de amostragem 3 
(J’ = 0,862). Essa similaridade nos resultados se dá principalmente pela proximidade geográfica 
e similaridade ambiental dos ambientes observados, já que não há muita diferença entre suas 
características e as pressões exercidas por atividades antrópicas. Também, a curva de 
rarefação indicou uma tendência de estabilidade após as duas campanhas, indicando que a 
maioria das espécies que ocorrem na área do empreendimento podem ter sido registradas. 

Entretanto, a lista de espécies da herpetofauna de provável ocorrência, compilada após 
consulta de estudos realizados em áreas próximas a região do empreendimento totalizou 102 
espécies, sendo 40 delas de anfíbios e 62 de répteis. Essa riqueza regional indica que os dados 
primários para o grupo dos répteis podem estar sub-representados, já que obtivemos apenas 
o registro de três espécies do grupo durante as duas campanhas de amostragem. Tal situação 
pode ter ocorrido para todo o grupo de herpetofauna, apesar dos resultados dos índices de 
diversidade, equitabilidade e curva de rarefação terem sido satisfatórios, uma vez que estes 
são realizados apenas com os dados primários sem comparação com demais estudos na 
região. Também, pode ser consequência dos poucos pontos amostrais, que apresentam 
características similares por conta de sua proximidade, bem como do alto grau de alteração 
observado nos ambientes que já foram ocupados por vegetação nativa na AID do 
empreendimento, os sítios amostrais 1 e 3. Tal situação não significa que estas espécies não 
possam ser encontradas na AID e, principalmente, na AII do empreendimento. Sugiro para 
melhores explicações a execução do Programa de Monitoramento de Fauna. 

Em relação ao estado de conservação das espécies registradas durante o levantamento de 
dados, não foi constatada nenhuma espécie citada em alguma categoria de ameaça, sendo 
todas as espécies classificadas como Pouco Preocupante (LC) segundo a IUCN (IUCN, 2022) e 
a Lista de Espécies Ameaçadas do Brasil (MMA, 2018). 
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Por fim, o local do empreendimento é uma região que está inserida em uma matriz complexa, 
com diferentes usos do solo, compreendendo áreas nativas, área rural e regiões residenciais. 
Apesar de parte dos sítios de amostragem já apresentarem elevado grau de alteração, é 
fundamental que as áreas do sítio de amostragem 3 e 4 sejam alvo para ações de mitigação 
dos impactos que o Greenville irá causar. Isso se dá, principalmente, por serem áreas que 
possuem vegetação nativa relativamente conservada e são importantes para o curso d’água 
inserido nelas. Ainda, estas ações de mitigação serão necessárias próximas ao sítio de 
amostragem 2, uma vez que o mesmo também é uma área por onde o curso d’água passa e, 
apesar da alteração da sua utilização para uso do gado e exploração de madeira, ainda 
apresenta vegetação nativa e pode auxiliar na manutenção da fauna local. 

  

Foto 2.25: Grameiros no sítio de 
amostragem 1. 

Foto 2.26: Boi (ao fundo) em área com 
espécies utilizadas na exploração de 
madeira no sítio de amostragem 2. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 106



  

 
 

Página 107 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • 
Asa Norte • Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 
www.progeplan.com.br 

2.4 MASTOFAUNA 

2.4.1 Introdução 

Os Mamíferos são um grupo de vertebrados endotérmicos, caracterizados primariamente pela 
presença de glândulas mamárias e pelos, possuindo atualmente 6,495 espécies em toda a 
extensão global (BURGIN et al. 2018). A mastofauna tem um papel de extrema importância para 
a ecologia e manutenção dos ecossistemas, uma vez que são responsáveis pela dispersão de 
espécies nativas, controle populacional de outras espécies, tanto em ambientes terrestres 
quanto aquáticos (VAUGHAN et al. 2013). No Brasil, a grande maioria dos mamíferos são de 
pequeno porte, sendo Rodentia o grupo com maior número de espécies (2,552) seguido por 
Chiroptera (1,386) (REIS et al. 2006; BURGIN et al. 2018). No Cerrado, o maior grupo de 
mamíferos é o Chiroptera, que contribuem para a dispersão e manutenção da flora nativa. Assim, 
costuma-se dividir os mamíferos em voadores e não voadores.  

Os mamíferos não voadores incluem todas as ordens dentro de Mammalia, com exceção da 
ordem Chiroptera. Os grandes mamíferos como a Anta (Tapirus terrestris), Onça-pintada 
(Panthera onca) e Tamanduá-bandeira (Mymercophaga tridactyla) são exemplos de mamíferos 
terrestres (não voadores), que possuem importância ecológica na dispersão de sementes, 
controle populacional de outras espécies e reflorestamento de áreas degradadas (GALETTI et 
al.,2001; REIS et al. 2006) 

A ordem Rodentia é a ordem mais diversificada dos mamíferos em número de espécies, e 
representam cerca de 43% da diversidade dos Mammalia. Essa ordem se diferencia 
principalmente pelo par de incisivos proeminentes na parte superior e inferior da boca, com a 
ausência dos caninos, possibilitando a capacidade de roer, característica da ordem (DE OLIVEIRA 
et al. 2006).  

Os mamíferos voadores são da ordem Chiroptera, comumente conhecidos como morcegos. Os 
morcegos formam, no Cerrado, o maior grupo de mamíferos e são responsáveis por diversos 
serviços ecossistêmicos, como dispersão de sementes de plantas nativas, polinização, predação 
de insetos e controle populacional de outras espécies. São os únicos mamíferos que possuem a 
capacidade de realizar voo verdadeiro e possuem, na ordem, todos os tipos de alimentação 
presentes nos mamíferos. (AGUIAR e ANTONINI, 2008; BOBROWIEC e OLIVEIRA, 2012; AGUIAR 
et al. 2016). 

2.4.2 Metodologia Específica 

O levantamento da mastofauna foi executado em 2 campanhas com 12 dias de duração para 
cada. A 1ª campanha foi iniciada no dia 13 até o dia 25 de setembro de 2021, enquanto a 2ª 
campanha foi realizada do dia 3 até o dia 15 de dezembro de 2021. A amostragem se deu com as 
seguintes metodologias: a) Armadilhas tipo Sherman, b) Armadilhas tipo Pittfall, c) Armadilhas 
fotográficas, d) Redes de neblina e e) Busca ativa diurna e noturna. 

Durante as duas campanhas, foram amostrados 4 sítios conforme demonstrado na Figura 2.1, 
sendo os sítios 1 e 2 na área diretamente afetada (AII) e 3 e 4 na área de influência direta (AID). 
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Tabela 2.9: Pontos de levantamento da Mastofauna. 

Pontos Metodologia 
Coordenadas (22K UTM Sirgas 2000) 

X Y 

01 a), b), c), d) e e) 200489 8228562 

02 a), b), c), d) e e) 201079 8228937 

03 a), b), c), d) e e) 200359 8227796 

04 a), b), c), d) e e) 201356 8227323 

2.4.2.1 Metodologia de amostragem 

a) Armadilhas do tipo Sherman e Pitfalls – Pequenos mamíferos não voadores: 

Para a captura de pequenos mamíferos não voadores utilizamos 20 armadilhas live traps do tipo 
Sherman em cada sítio amostral, totalizando, onde foram alocados tanto no solo (Foto 2.27) 
quanto no sub-bosque (Foto 2.28). As armadilhas ficaram ativas durante os oito dias de 
amostragem em cada campanha (Tabela 2.10) e a revisão das mesmas foi feita todos dias pela 
manhã, afim de evitar a morte de indivíduos por conta de estresse térmico. 

  

Foto 2.27: Armadilha do tipo Sherman 
instalada rente ao solo no sítio 2. 

Foto 2.28: Armadilha do tipo Sherman 
instalada no sub-bosque no sítio 4. 

 

Foto 2.29: Iscagem de armadilha do tipo Sherman. 

b) Armadilhas de interceptação e queda – Pequenos mamíferos não voadores: 
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As armadilhas de interceptação e queda são formadas por baldes de 30 a 40 litros, enterrados 
no solo completamente, com uma distância mínima de 4 metros entre cada balde. A disposição 
mais comumente usada é em forma de ‘’Y’’ podendo se utilizar em linha dependendo do objetivo 
do estudo, a forma não faz diferença no sucesso de captura. Os baldes são conectados por uma 
barreira de lona plástica, com função de direcionar o animal para dentro dos baldes (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Modelo esquemático das armadilhas de interceptação e queda. 

São armadilhas eficientes e amplamente utilizadas para estudos de curto a longo prazo, 
empregadas principalmente na captura de répteis e anfíbios, pequenos mamíferos e outros 
vertebrados e invertebrados terrestres. As armadilhas foram revisadas durante o período 
matutino, com o objetivo de diminuir a mortalidade desses animais devido à exposição ao sol e 
as variáveis climáticas (CECHIN & MARTINS, 2000).  

Em cada um dos pontos de amostragem, foram instalados baldes, em linha ou conjuntos em “Y” 
(Foto 2.30 e Foto 2.31). As armadilhas ficaram abertas 24hs por dia, durante todo o período 
amostral. 

  

Foto 2.30: Armadilha de interceptação e 
queda instalada no sítio 4. 

Foto 2.31: Armadilha de interceptação e 
queda instalada no sítio 2. 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 109



  

 
 

Página 110 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • 
Asa Norte • Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 
www.progeplan.com.br 

c) Busca ativa – Mamíferos de médio e grande porte: 

Devido à baixa incidência de observação desse grupo da Mastofauna, evidências diretas 
detectam a presença desses animais através de observações e vocalizações, e indiretas através 
de rastros, fezes, carcaças, pelos e tocas. 

A Observação direta e indireta padronizada, foi feita nos sítios de amostragem e suas adjacências. 
Elas ocorreram no período da manhã, entre 07:00hrs e 10:00hrs, e no período da noite, entre às 
17:00hrs e 21:00hrs (Tabela 2.10). Essa metodologia foi aplicada três vezes em cada ponto 
durante os 24 dias de amostragem realizados. 

Durante as buscas ativas diurnas e noturnas para registrar rastros de mamíferos, foram 
encontradas pegadas de mão-pelada (Procyon cancrivorus) e fezes de capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) (Foto 2.32 e Foto 2.33). Também foram avistados dois indivíduos de raposinha-do-
Cerrado (Lycalopex vetulus), uma no sítio 1 e outra no sítio 2, entretanto não foi possível obter o 
registro fotográfico em ambos os encontros devido o rápido deslocamento dos indivíduos. 

  

Foto 2.32: Pegada de mão-pelada (Procyon 
cancrivorus) registrada no sítio 4. 

Foto 2.33: Fezes de capivara (Hydrochoerus 
hydrochaeris) registradas no sítio 4. 

d) Armadilhas fotográficas – Mamíferos de médio e grande porte: 

Foram posicionadas duas armadilhas fotográficas por sítio onde foram instaladas em locais 
considerados mais apropriados para os registros fotográfico (Foto 2.34 e Foto 2.35). As 
armadilhas ficaram ativas durante os 6 dias e 8 noites de amostragem em cada campanha (Tabela 
2.10). Utilizamos diferentes iscas, como frutas, carnes e temperos culinários, para potencializar 
a ação das armadilhas fotográficas. A revisão das armadilhas se deu a cada quatro dias por 
campanha, afim de testar as condições dos cartões de memória de cada armadilha e também o 
estado das pilhas. 
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Foto 2.34: Armadilha fotográfica instalada 
no sítio 1. 

Foto 2.35: Armadilha fotográfica instalada 
no sítio 4. 

e) Redes de neblina – Quirópteros: 

A amostragem dos mamíferos voadores (quirópteros) foi feita através da instalação de redes de 
neblinas (mist nets - Foto 2.36), abertas em áreas de alimentação ou corredores de voo. As redes 
ficaram abertas durante duas noites (4 horas por noite) em cada sítio, de forma não consecutiva 
(Tabela 1.2). 

As redes foram abertas no início da noite e fechadas dentro de tempo pré-estabelecido ou ao 
término das atividades dos indivíduos das espécies presentes na área. As redes foram revisadas 
a cada 20 minutos ou caso o número de capturas fosse baixo, aumentamos para 1 hora cada 
revisão durante todo período em que as redes se encontrarem abertas (Foto 2.37). 

  

Foto 2.36: Instalação da rede de neblina no 
sítio 1. 

Foto 2.37: Indivíduo de morcego-da-cara-
branca (Artibeus lituratus) removido da 
rede de neblina durante o período de 

revisão. 
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2.4.2.2 Esforço amostral 

Na Tabela 2.10 é apresentada os esforços amostrais para cada uma das metodologias aplicadas 
em campo em cada uma das campanhas e o total. 

Tabela 2.10: Esforço amostral da Mastofauna realizado por campanha/ sítio amostral. 

Métodos Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Cálculo do Esforço por 

campanha 
Esforço total por 

campanha 

Pitfall traps 
1 conjunto de 4 

baldes cada 
4 

32 baldes X 4 pontos X 8 
dias 

384 baldes/dia 

Busca ativa 12 horas/homem 4 1 horas x 4 sítios x 1 homem 8 horas/homem 

Armadilha 
fotográfica 

4 armadilhas X 12 dias 4 
2 armadilhas x 4 sítios x 8 

noites 
48 armadilhas/noite 

Sherman 40 armadilhas 4 
40 shermans x 4 sítios x 12 

noites 

480 

shermans/noite 

Rede de 
neblina 

5 redes (12m x 

3m) x 3 noites 
4 

36m² x 4 horas x 12 noites x 

5 redes 
8.640 m².h 

2.4.2.3 Metodologia de manejo 

Os animais capturados nas armadilhas Sherman foram todos retirados das armadilhas e 
colocados para manejo dentro de um saco de algodão, manuseados com luvas de raspa. Os 
indivíduos foram medidos com paquímetro, pesados e marcados com esmalte na maior unha do 
dedo do pé (Foto 2.38). As medidas morfológicas retiradas foram: a) tamanho do pé, b) tamanho 
do corpo, c) tamanho da cauda, d) peso. O método de marcação foi utilizado a fim de amenizar 
quaisquer danos físicos aos animais ou causar mais stress. Terminado o processo de obtenção de 
medidas e marcação todos os animais foram soltos no local de captura.  

Os animais capturados nas Redes de neblina foram manuseados com luvas de raspa ou linha, 
para segurança (Foto 2.39). Foram colocados sacos de algodão para pesagem e transporte até a 
mesa de medição. Foram retiradas medidas morfológicas do: a) antebraço, b) corpo cabeça 
(incluindo cauda quando presente) e c) peso. Os indivíduos não foram marcados pois o 
anilhamento necessário precisa de licença e autorização para profissional, uma vez que as anilhas 
são sequenciadas e distribuídas restritamente. Todos os indivíduos foram soltos após as 
medições. 

Durante as duas campanhas foram feitas buscas ativas diurnas e noturnas para registrar rastros 
de mamíferos, e foram encontradas pegadas de Procyon cancrivorus (mão pelada), fezes de 
Hydrochoerus hydrochaeris (capivara), avistamento de duas Lycalopex vetulus (raposinha do 
campo), além de fezes de um felino. 
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Foto 2.38: Indivíduo retirado da armadilha 
do tipo Sherman e sendo marcado. 

Foto 2.39: Indivíduo retirado de armadilha do 
tipo Rede de neblina. 

2.4.3 Resultados 

2.4.3.1 Dados secundários 

Para análise de dados secundários utilizamos como fonte os resultados obtidos e compilados de 
três trabalhos científicos realizados na Região Leste do Distrito Federal, onde se localiza o 
empreendimento em questão. Foram identificadas um total de 64 espécies, distribuídas em 10 
ordens, com ocorrência potencial na área de estudo (Tabela 2.11). Para os dados de morcegos, 
foram utilizados dados de áreas do DF e Cerrado, uma vez que não existem estudos com 
levantamento de espécies nas áreas de quilometragem do empreendimento. 
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Tabela 2.11: Espécies da mastofauna de potencial ocorrência para área em estudo. 

Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Fonte 

Didelphimorphia 

Didelphidae 

Caluromys lanatus Cuíca-lanosa Fl LC LC   N N     C 

Cryptonanus agricolai Cuíca-pequena Fl DD LC  N S   C 

Didelphis albiventris Saruê Ab; Fl LC LC  N N X  C 

Gracilinanus agilis Cuíca-graciosa Fl LC LC  N N   C 

Monodelphis americana Catita Fl LC LC  N N   C 

Monodelphis kunsi Catita Ab; Fl DD LC  N N   C 

Philander canus Cuíca-cinza-de-quatro-olhos Ab; Fl NE NE  N N   C 

Thylamys velutinus Catita-de-cauda-grossa Ab NT VU  S S   C 

Rodentia 

Caviidae 

Cavia aperea Preá-do-mato Ab LC LC  N N X  C 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara Ab; Aq; Fl LC LC  N N X X C 

Cuniculidae 

Cuniculus paca Paca Fl LC LC  N N X  C 

Echimyidae 

Phyllomys centralis Rato-de-espinho Fl NE NE  S S   C 

Proechimys roberti Rato-de-espinho Fl LC LC  N N   C 

Thrichomys pachyurus Punaré Ab; Fl LC LC  N N   C 

Echimyidae 

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro Fl LC LC  N N   C 

Cricetidae 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Fonte 

Calomys expulsus Rato-do-chão Ab; Fl LC LC  N N   C 

Calomys tener Camundongo-do-mato Ab LC LC  N N   C 

Cerradomys scotti Rato-vermelho Ab LC LC  N N   C 

Hylaeamys megacephalus Rato-do-mato Fl LC LC  N N   C 

Microakodontomys 
transitorius Rato-do-mato Ab EN EN  S S   C 

Necromys lasiurus Ratinho-do-Cerrado Ab LC LC  N N   C 

Nectomys rattus Rato-d’água Aq; Fl LC LC  N N   C 

Oecomys catherinae Camundongo-da-árvore Ab LC LC  N N   C 

Oecomys cleberi Camundongo-da-árvore Fl LC LC  S N   C 

Oligoryzomys mattogrossae Camundongo-do-mato Ab; Fl NE NE  N N   C 

Oligoryzomys nigripes Camundongo-do-mato Fl LC LC  N N   C 

Oxymycterus delator Rato-porco Fl LC LC  N N   C 

Rhipidomys macrurus Rato-do-mato Fl LC LC  N N   C 

Thalpomys cerradensis Ratinho-do-mato Ab; Fl LC VU  N N   C 

Thalpomys lasiotis Ratinho Ab LC EN  N N   C 

Lagomorpha 

Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis minensis Tapiti Ab; Fl NE NE  N N X  C 

Cingulata 

Dasypodidae 

Cabassous unicinctus Tatu-de-rabo-mole Ab; Fl LC LC  N N X  C 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Ab; Fl LC LC  N N X  C 

Dasypus septemcinctus Tatu-mirim Ab; Fl LC LC  N N X  C 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba Ab; Fl LC LC  N N X X C 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Fonte 

Priodontes maximus Tatu-canastra Ab; Fl LC VU  N S   C 

Pilosa 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira Ab; Fl VU VU  N N   C 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim Ab; Fl LC LC  N N   C 

Primates 

Atelidae 

Alouatta caraya Bugio Fl LC NT  N N   C 

Cebidae 

Callithrix penicillata Sagui-de-tufo-preto Fl LC LC  N N   C 

Carnivora 

Canidae 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato Ab LC LC  N N   C 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará Ab NT VU  N N   C 

Lycalopex vetulus Raposinha-do-campo Ab LC VU  S N   C 

Felidae 

Herpailurus yagouaroundi Gato-mourisco Ab; Fl LC VU  N N   C 

Leopardus cf. emiliae Gato-do-mato-pequeno Ab; Fl NE NE  N S   C 

Leopardus pardalis Jaguatirica Ab; Fl LC LC  N N   C 

Puma concolor Suçuarana Ab; Fl LC VU  N N   C 

Mephitidae 

Conepatus amazonicus Jaritataca Ab; Fl NE NE  N N   C 

Mustelidae 

Galictis cuja Furão Ab; Fl LC LC  N N   C 

Lontra longicaudis Lontra Aq; Fl NT NT  N N   C 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 116



  

 
 

Página 117 
007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • Brasília-
DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 

Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Fonte 

Procyonidae 

Nasua nasua Quati Ab; Fl LC LC  N N   C 

Procyon cancrivorus Mão-pelada Fl LC LC  N N   C 

Perissodactyla 

Tapiridae 

Tapirus terrestris Anta Aq; Ab; Fl LC VU  N N X  C 

Artiodactyla 

Cervidae 

Mazama americana Veado-mateiro Ab; Fl DD DD  N N X  C 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro Ab; Fl LC LC  N N X  C 

Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro Ab NT VU  N N X  C 

Chiroptera 

Phyllostomidae 

Sturnira lilium Morcego-fruteiro  LC LC  N N  X A,B 

Artibeus lituratus Morcego-da-cara-branca  LC LC  N N  X A,B 

Carollia perspicillata Morcego-de-cauda-curta  LC LC  N N  X A,B 

Artibeus cinereus    LC LC  N N  X A,B 

Platyrrhinus lineatus   LC LC  N N  X A,B 

Artibeus planirostris   LC LC  N N  X A,B 

Glossophaga soricina Morcego-beija-flor  LC LC  N N  X A,B 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro  LC LC  N N  X A,B 

Legenda: Habitat - Ab - aberto; Aq - aquático; Fl - florestal. IUCN - DD: dados insuficientes; EN: em perigo; LC: menos preocupante; NE: não avaliado; NT: quase 
ameaçado; VU: vulnerável. ICMBio - DD: dados insuficientes; EN: em perigo; LC: menos preocupante; NE: não avaliado; NT: quase ameaçado; VU: vulnerável. 
Endêmica Amazônia/Cerrado: Am - Amazônia; Ce - Cerrado; N - não. Rara - N: não; S: sim. Fonte: A) OLIVEIRA et al. 2008; B) NOGUEIRA et al. 2014; C) BONVICINO 
et al. 2020. 
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2.4.3.2 Dados primários 

Foram realizados 35 registros em campo durante as duas campanhas do levantamento da 
mastofauna na área proposta para a instalação o Parcelamento de Solo Greenville, na região 
administrativa Jardim Botânico. 

A riqueza regional (S’) foi de 15 espécies, representadas por seis (6) ordens e oito (8) famílias, a 
saber: Didelphimorphia (Didelphidae), Rodentia (Caviidae e Cricetidae), Lagomorpha (Leporidae), 
Pilosa (Myrmecophagidae), Carnivora (Canidae e Procyonidae) e Chiroptera (Phyllostomidae) 
(Tabela 2.12). 

Em relação aos métodos de captura, 14 registros foram obtidos por meio das armadilhas 
sherman, sete (7) por meio das armadilhas de interceptação e queda, três (3) por meio das 
armadilhas fotográficas, seis (6) por meio das redes de neblina e cinco (5) por meio da busca ativa 
e observação direta das espécies ou de seus rastros indiretos. Esse resultado reforça a 
importância de se utilizar diferentes métodos de captura e registro ao longo das amostragens, a 
fim de aumentar a eficiência da detecção das espécies presentes na área estudada.
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Tabela 2.12: Lista das espécies da mastofauna registradas no levantamento de dados primários na área de estudo. 

Espécie 
Nome 

popular 
Sítio Habitat IUCN ICMBio 

Endêmica 
Cerrado 

Rara Migratória Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Didelphimorphia 

Didelphidae 

Cryptonanus 
agricolai 

Cuíca-
pequena 

3 Ab LC LC N N N   

Didelphis 
albiventris 

Saruê 4 Ab; Fl LC LC N N N X  

Gracilinanus 
agilis 

Cuíca-
graciosa 

3, 4 Ab; Fl LC LC N N N   

Rodentia 

Caviidae 

Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Capivara 4 Ab; Aq LC LC N N N X X 

Cricetidae 

Calomys 
expulsus 

Rato-do-chão 3, 4 Ab; Fl LC LC N N N  X 

Necromys 
lasiurus 

Rato-pixuna 2,3 Ab LC LC N N N  X 

Oligoryzomys 
mattogrossae 

Camundongo-
do-mato 

4 Ab; Fl NE NE N N N  X 

Lagomorpha 

Leporidae 
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Espécie 
Nome 

popular 
Sítio Habitat IUCN ICMBio 

Endêmica 
Cerrado 

Rara Migratória Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Sylvilagus b. 
minensis 

Tapiti 4 Ab; Fl NE NE N N N X  

Pilosa 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Tamanduá-
bandeira 

4 Ab; Fl VU VU N N N X  

Carnivora 

Canidae 

Lycalopex 
vetulus 

Raposinha-
do-Cerrado 

1, 2 Ab LC VU S N N   

Procyonidae 

Procyon 
cancrivorus 

Mão-pelada 4 Ab; Fl LC LC N N N   

Chiroptera 

Phyllostomidae 

Artibeus 
lituratus 

Morcego-da-
cara-branca 

4 Ab; Fl LC LC N N N  X 

Glossophaga 
soricina 

Morcego-
beija-flor 

4 Ab; Fl LC LC N N N  X 

Carollia 
perspicillata 

Morcego-de-
cauda-curta 

2, 3 Ab; Fl LC LC N N N  X 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 120



  

 
 

Página 121 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 
www.progeplan.com.br 

Espécie 
Nome 

popular 
Sítio Habitat IUCN ICMBio 

Endêmica 
Cerrado 

Rara Migratória Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Sturnira lilium 
Morcego-
fruteiro 

3 Ab; Fl LC LC N N N  X 
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2.4.3.3 Riqueza local (S) 

Registramos um total de 15 espécies de mamíferos presentes na área amostrada. Os sítios 
amostrais 3 e 4, que abrangiam áreas de mata e cerrado sensu stricto com melhor qualidade 
ambiental, apresentaram as maiores riquezas. Os sítios 1 e 2, que se tratavam de áreas de 
pasto com alta presença de boi, apresentaram menor riqueza espécies (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12: Riqueza de espécies da mastofauna registradas durante levantamento de dados 
primários, por sítio amostral e total. 

Em relação aos mamíferos voadores, todas as espécies registradas consistiam da mesma 
família taxonômica dos filostomídeos (Chiroptera: Phyllostomidae), resultando na família com 
o maior número de espécies na área estudada. Para os mamíferos não-voadores, as famílias 
mais abundantes foram a dos roedores cricetídeos e dos marsupiais, respectivamente, 
Cricetidae e Didelphidae (Figura 2.13). Apesar disso, ao avaliarmos a nível de Ordem, os 
roedores (Mammalia: Rodentia) foram a unidade taxonômica mais abundante nos sítios 
amostrados (Figura 2.13). 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 122



  

  
 

Página 123 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 

 

Figura 2.13: Riqueza de espécies da mastofauna separadas 

Tabela 2.13: Dados de riqueza, por sítio amostral, para as ordens de mastofauna na área de 
estudo do empreendimento. 

ORDEM SÍTIO 1 SÍTIO 2 SÍTIO 3 SÍTIO 4 

Rodentia 0 1 2 3 

Chiroptera 0 1 2 2 

Carnivora 1 1 0 1 

Pilosa 0 0 0 1 

Didelphimorphia 0 0 2 2 

Lagomorpha 0 0 0 1 

Total 1 3 6 10 

2.4.3.4 Curva de acumulação de espécies 

A curva de acumulação de espécies permite compreender o quanto um estudo se aproximou 
de registrar a riqueza total do local. É esperado que quanto maior o tamanho da amostra, 
maior o número de espécies encontradas, mas a uma taxa decrescente, até o ponto em que a 
curva estabiliza e torna-se horizontal (CAIN, 1998; UGLAND et al., 2003). Por meio da eficiência 
amostral há a indicação se a quantidade de espécies registradas corrobora com a riqueza total 
do local, sendo que nem todas espécies podem estar disponíveis para amostragem no 
momento (i.e., efeito sazonal, migração, distribuição condensada, etc) (UGLAND et al., 2003).   

A curva do coletor apresenta comportamento crescente ao longo dos dias amostrais, uma vez 
que o número de espécies é acumulativo. Entretanto, a curva de acumulação de espécies não 
apresentou estabilização, demonstrando que ainda são necessários mais esforços para atingir 
o total de riqueza teórica esperada para a área avaliada (Figura 2.14). 
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Figura 2.14: Curva do coletor da mastofauna após as duas campanhas de levantamento. 

2.4.3.5 Curva de rarefação 

A curva de rarefação de indivíduos realizada com os dados de abundância não apresentou 
tendência de estabilidade, sugerindo que o esforço amostral não foi o suficiente para detectar 
toda a comunidade presente na área do empreendimento (Figura 2.15). A curva de rarefação 
foi confeccionada no programa EstimateS (Version 9.1.0). 

Os cálculos do parâmetro Chao 1 corroboram com o que foi apresentado na curva de 
rarefação, indicando que a estimativa do número de espécies presentes na área do 
empreendimento é de cerca de 24 espécies. Desta forma, concluímos que detectamos cerca 
de 63% das espécies presentes na comunidade da área do empreendimento. 
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Figura 2.15: Curva rarefação de mastofauna após as duas campanhas. 

2.4.3.6 Abundância Geral e Relativa  

No geral, observamos uma abundância relativamente baixa entre as espécies nas duas 
campanhas amostrais realizadas. As espécies mais abundantes foram a cuíca-graciosa 
(Gracilinanus agilis) e o rato-pixuna (Necromys lasiurus), ambas com abundância relativa de 
aproximadamente 0,23% e oito (8) registros cada (Figura 2.14). A maior parte das espécies 
identificadas apresentaram apenas um indivíduo registrado, ocasionando baixos valores de 
abundância relativa (Figura 2.14). 

 

Figura 2.16: Abundância das espécies de mamíferos voadores e não-voadores registradas 
durante levantamento de dados primários na área de estudo durante as duas campanhas. 
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2.4.3.7 Índices de diversidade 

No presente trabalho, os resultados do Índice de Diversidade de Shannon na região foram 
considerados baixos (H’ < 2.5), indicando que, de maneira geral, a área amostrada apresenta 
uma baixa diversidade de espécies. O sítio 4 foi o que apresentou maior valor de H’ (2.014), 
seguido pelo sítio 3 (H’ = 1.537), sítio 2 (H’ = 1.041) e por fim o sítio 1 (H’ = 0) (Tabela 2.14). 

O Índice de Simpson prega maior peso para as espécies mais abundantes e, 
consequentemente, dominantes, mas apesar disso, os resultados foram semelhantes em 
relação ao padrão encontrado para H’. Reforço que aqui esse valor deverá ser interpretado 
de forma inversa, uma vez que no presente trabalho utilizamos o Índice com sua devida 
correção. Ou seja, quanto menor o resultado de 1-D, menor a dominância e maior a 
diversidade.  

Assim sendo, o sítio 4 foi o que apresentou maior diversidade e menor dominância (1-D = 
0.812), seguido pelo sítio 3 (1-D = 0.735) e por fim, sítio 2 e sítio 1 com 1-D igual a 0.625 e 0, 
respectivamente (Tabela 2.14). 

No geral, os quatro sítios amostrados apresentaram um alto valor de equitabilidade de Pielou, 
demonstrando alto grau de uniformidade na distribuição dos indivíduos entre as espécies 
registradas. O sítio 2 foi o que apresentou maior grau de equitabilidade (J = 0.946), seguido 
do sítio 4 (0.875) e o sitio 3 (J = 0.858). Para o sítio 1 não foi possível avaliar a equitabilidade, 
pois os registros obtidos não foram o suficiente para atender a premissa do Índice (S’ = 1) 
(Tabela 2.14). 

Tabela 2.14: Riqueza observada e índices de diversidade de cada sítio amostral. 

Sítios 
Riqueza 

Observada 

Riqueza 
Esperada 
(CHAO 1) 

Índices de diversidade 
Índice de 

equitabilidade 

Shannon (‘H) Simpson (D) Pielou J 

1 1 - 0.693 1.000 1.000 

2 3 2 ± 0.14 1.277 1.800 0.921 

3 7 7 ± 1.24 1.890 3.000 0.909 

4 10 11 ± 2.47 2.059 4.761 0.859 

Geral/Total: 13 13± 2.51 2.273 7.259 0.886 

2.4.3.8 Similaridade 

Para avaliar a similaridade das espécies da mastofauna registradas entre os sítios amostrais 
da área de estudo, foram elaborados dois dendrogramas por meio de uma análise de 
agrupamento hierárquico.  

A análise por meio do Índice de Similaridade de Bray-Curtis identificou maior similaridade 
entres os sítios 1 e 2, com aproximadamente 40% das espécies compartilhadas entre esses 
sítios. Já nos sítios 3 e 4, foi verificado cerca de apenas 20% de similaridade (Figura 2.17). 

No Índice de Similaridade de Jaccard, a distância de similaridade entre os sítios foi diferente. 
O sítio 1 e 2 compartilharam cerca de 35% das espécies entre, e comparando-as com o sítio 3, 
houve cerca de 15% de compartilhamento. Já o sítio 4 ficou isolado, compartilhando apenas 
10% das espécies com as outras áreas (Figura 2.18).  
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Entre as 15 espécies registradas, oito delas foram unicamente registradas no sítio 4, isso 
explica o fato desse sítio ter se destacado do restante na análise de agrupamento por meio do 
Índice de Similaridade de Jaccard, uma vez que esse índice dá maior importância a espécies 
únicas. Já o Índice de Similaridade de Bray-Curtis sofre maior influência da abundância dos 
indivíduos, e como a variância na abundância entre os sítios não foi tão abrupta, pois houve 
dominância de apenas duas espécies, de maneira geral, a similaridade entre os sítios nesse 
índice foi maior.  

  

Figura 2.17: Análise de agrupamento 
hierárquico (cluster), realizada pelo método 
UPGMA, baseada no índice de similaridade 
de Bray-Curtis para comparação dos sítios 

amostrais. 

Figura 2.18: Análise de agrupamento 
hierárquico (cluster), realizada pelo método 
UPGMA, baseada no índice de similaridade 

de Jaccard para comparação dos sítios 
amostrais. 

2.4.3.9 Espécies ameaçadas de extinção  

Das 15 espécies registradas, duas encontram-se classificadas como vulnerável (VU) pelos 
critérios estabelecidos pelo ICMBio e/ou IUCN (ICMBIO, 2018; IUCN, 2022). A saber: o 
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e a raposinha-do-Cerrado (Lycalopex vetulus) 
(Tabela 2.12). 

O tamanduá-bandeira é o maior dos tamanduás viventes. Apresenta hábito tanto diurno 
quanto noturno, sendo que nesses períodos forrageia em busca de formigas e cupins, tendo 
adaptações especiais para esse tipo de dieta, como língua alongada e protrátil, glândulas 
salivares produtoras de muco que ajudam na captura das presas, além de garras desenvolvidas 
para conseguir quebrar quase que inteiramente cupinzeiros e formigueiros (GAUDIN et al., 
2018). Considerando a perda ocorrida e contínua do Cerrado, cerca de 50% nos últimos 50 
anos, bioma que, provavelmente, abriga a maior fração da população da espécie, o avanço do 
arco do desmatamento no bioma amazônico e a perda de 88% do bioma Mata Atlântica, 
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infere-se que pelo menos 30% da população foi perdida nos últimos 26 anos (MIRANDA et al., 
2018). Além disso, a espécie apresenta forte pressão de abate por caçadores, devido sua lenta 
locomoção e fácil observação em áreas com presença de formigueiros e cupinzeiros.  

A raposinha-do-Cerrado trata-se do menor canídeo brasileiro, apresenta hábito solitário e 
possui na sua dieta, principalmente, insetos e frutas, mas também pode se alimentar de outros 
artrópodes, pequenos mamíferos, aves e repteis em menor quantidade (DALPONTE, 2009). As 
maiores ameaças à conservação da raposinha-do-Cerrado parecem ser a destruição de seu 
habitat e outros efeitos negativos diretos e indiretos causados pelo homem (LEMOS et al., 
2013). Considerando que a espécie também sofreu e continua sofrendo perdas importantes 
não quantificadas decorrentes de atropelamento, predação por cães domésticos, doenças, 
retaliação à suposta predação de animais domésticos, e alta mortalidade de filhotes/juvenis, 
o declínio populacional deve, em uma estimativa conservadora, ter sido de pelo menos 30% 
nos últimos 15 anos (DALPONTE & COURTENAY, 2008; LEMOS et al., 2013). 

2.4.3.10 Espécies endêmicas do Cerrado 

Dentre as espécies registradas, foi identificada apenas uma espécie endêmica do bioma 
Cerrado, a saber: raposinha-do-Cerrado (Lycalopex vetulus) (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 
2017). Sendo a única espécie de canídeo brasileiro endêmico do Cerrado, a raposinha-do-
Cerrado ocorre no Brasil central, nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, São Paulo, Tocantins, e no Distrito Federal (OLIFIERS & 
DELCIELLOS, 2013). 

O endemismo ocorre quando determinada espécie tem sua distribuição restrita a um bioma, 
área ou região. Espécies endêmicas no Cerrado sofrem ameaça contínua devido ao sistema 
agropecuário e ao nível de desmatamento elevado e acelerado. Dessa forma, a conservação, 
manutenção dessas espécies e a garantia de proteção ao seu habitat são essenciais para evitar 
o desaparecimento dessas populações. 

2.4.3.11 Espécies migratórias 

Não foram identificadas nenhuma espécie de mamífero voador ou não-voador que se trata de 
uma espécie migratória. 

2.4.3.12 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

De maneira geral, as espécies identificadas em ambas campanhas se tratam de espécies 
comuns e com ampla distribuição. Além de que são espécies facilmente encontradas em 
ambientes perturbados e com presença humana.  

Por exemplo, as espécies mais abundantes registradas, cuíca-graciosa (Gracilinanus agilis) e o 
ratinho-do-Cerrado (Necromys lasiurus) são consideradas espécies tolerantes a determinado 
nível de fragmentação, pois vem sido encontradas em fragmentos de diferentes tamanhos e, 
principalmente o Necromys lasiurus pode ocorrer próximo de habitações humanas em áreas 
rurais (BONVICINO et al., 2020). Portanto, não é possível utilizá-las como bioindicadoras da 
qualidade ambiental da área estudada.  
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2.4.3.13 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Todos os mamíferos são susceptíveis a transmissão de raiva. Por isso, são considerados 
vetores da doença (STREICKER et al., 2012; DE LIMA & GAGLIANI, 2014; MOLLENTZE & 
STREICKER, 2020). Além disso, morcegos e outras espécies também são vetores de vírus do 
tipo corona (STREICKER & GILBERT, 2020) e roedores são vetores principais de vírus da família 
Hantaviridae (PINCELLI et al., 2003). Assim, mamíferos são animais de interesse médico e, por 
fazerem parte da mesma ordem taxonômica que os humanos (Homo sapiens), há a 
possibilidade de transmissões silvestres e urbanas de suas doenças para populações humanas. 
Além disso, o aumento de zoonoses transmitidas por mamíferos está intrinsecamente 
associado ao aumento de desmatamento, caça e perda de habitat de mamíferos, facilitando 
o salto de vírus, protozoários e bactérias silvestres para reservatórios humanos (BROCK et al., 
2019; TREICKER &GILBERT, 2020; WOLF et al., 2005). 

2.4.3.14 Espécies de interesse econômico e científico 

No presente diagnóstico, todas as espécies de morcego capturadas são consideradas de 
interesse científico e econômico, uma vez que são espécies prestadores de serviços 
ecossistêmicos de dispersão de sementes, polinização de espécies nativas e por consumirem 
insetos pragas (AGUIAR et al., 2021). Além destes, também foi registrada em dois sítios a 
cuíca-graciosa (Gracilinanus agilis), responsável por prestar o serviço ecossistêmico de 
predação do percevejo-marrom que se trata de uma das principais pragas da soja (REIS, 2019). 

2.4.3.15 Áreas prioritárias para a conservação ou recuperação 

A área prioritária para conservação ou recuperação indicada é o sítio 4, por estar mais ocupada 
por flora nativa e possuir mais espécies registradas e diversas de mamíferos, por registros 
diretos (capturas) e indiretos (fotografias e rastros). A proximidade com o pasto e a presença 
ocasional de gado nessa área prejudica a manutenção da flora nativa e por consequência 
afasta a fauna nativa, especialmente a mastofauna, sendo necessária a manutenção da 
preservação nativa dessa área. (Figura 2.19). 
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Figura 2.19: Mapa de indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação 
ambiental, em relação à mastofauna. 

2.4.3.16 Registro Fotográfico das Espécies 

A seguir são apresentados registros de algumas das espécies da mastofauna e seus rastros 
encontradas durante as duas campanhas amostrais realizadas. 

  

Foto 2.40: Gracilinanus agilis registrado no 
sítio 4. 

Foto 2.41: Carollia perspicillata registrado 
no sítio 3. 
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Foto 2.42: Myrmecophaga tridactyla 
registrada no sítio 4. 

Foto 2.43: Oligoryzomys mattogrossae 
registrada no sítio 4. 

 

Foto 2.44: Sylvilagus brasiliensis registrado no sítio 4. 

2.4.4 Considerações Finais da Mastofauna 

Os mamíferos apresentam importante papel na preservação dos sistemas biológicos. Este 
grupo atua diretamente na estrutura física de habitats, taxas dos processos dos ecossistemas 
e na manutenção da diversidade de espécies nas comunidades (DIRZO et al., 2014; BOGONI 
et al., 2018). O impacto do declínio de espécies de mamíferos nos Neotrópicos é bem 
conhecido. Estima-se que 40% dos serviços ecossistêmicos, como ecoturismo, dispersão de 
sementes, controle de doenças e integridade dos solos, prestados ou apoiados pelos 
mamíferos, foi impactado negativamente pela defaunação (BOGONI et al., 2020).  

As análises realizadas neste relatório mostram, em geral, uma mastofauna não muito 
abundante, mas diversa. O estado de degradação das áreas contribui para a queda 
populacional dos mamíferos, uma vez que a área de vida e disponibilidade de alimento é 
mantida com a preservação de áreas nativas (FERREIRA et al., 2020). Além de sofrerem com a 
degradação de seu ambiente de ocorrência, por conta principalmente da presença do gado e 
pasto, a mastofauna presente no local parece sofrer com uma pressão de abate por conta da 
caça que, pelo observado, não se trata de caça de subsistência. Corroborando com essa 
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informação, foram nas áreas com maior incidência do boi e de atividades humanas de 
grameiros (sítio 1 e 2) que obtivemos os piores resultados dos Índices de Diversidade.  

  

Foto 2.45: Atividade de remoção de grama 
na área compreendida pelo sítio 1. 

Foto 2.46: Gado presente na área do sítio 
amostral 1. 

Em relação a atividade de caça supracitada. Encontramos um indivíduo de tatu-mirim 
(Dasypus septemcinctus) abatido por moradores locais, demonstrando o risco que a 
mastofauna presente no local acaba sofrendo ao ocupar locais impactados e com intensa 
presença humana (Foto 2.47). Os moradores locais que nos mostraram o espécime abatido 
nos relataram que o mesmo havia sido morto fora da área amostrada, mais especificamente, 
foi encontrada do outro lado da rodovia DF-140, que se encontrava com atividades de obra 
de duplicação e pavimentação. Desta forma, optamos por não incluir a espécie na lista 
primária de dados.  

 

Foto 2.47: Carcaça de indivíduo de tatu-mirim (Dasypus septemcinctus) abatida pela 
equipe de grameiros nas adjacências da Fazenda Greenville. 

De acordo com os resultados é possível ver algumas espécies dominantes nas capturas devido 
sua maior abundância, como a cuíca-graciosa (Gracilinanus agilis) e o rato-pixuna (Necromys 
lasiurus) para mamíferos terrestres e nos mamíferos voadores as espécies Carollia 
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perspicillata, Sturnira lilium e Glossophaga soricina, que são espécies abundantes e de captura 
recorrente no Cerrado.  

Algumas espécies identificadas nas campanhas realizadas tratam-se de espécies comuns e 
com ampla distribuição, além de serem tolerantes e atuarem como espécies bioindicadoras 
de ambientes degradados. Como por exemplo, as duas espécies mais abundantes registradas, 
a cuíca-graciosa (Gracilinanus agilis) e o rato-pixuna (Necromys lasiurus) são tolerantes a 
determinado nível de fragmentação, pois vem sido encontradas em fragmentos de diferentes 
tamanhos e pode ocorrer próximo de habitações humanas em áreas rurais (BONVICINO et al., 
2020). 

Em relação ao estado de conservação das espécies registradas durante o levantamento de 
dados, foi constatada duas espécies que estão presentes na categoria da vulnerável (VU), seja 
pela classificação feita pela IUCN ou pela Lista de Espécies Ameaçadas do Brasil (MMA, 2018; 
(IUCN, 2022). Uma delas, a raposinha-do-Cerrado (Lycalopex vetulus), foi registrada apenas 
nos sítios de estado mais degradado (1 e 2), entretanto registramos ambos indivíduos em 
período de forrageamento ativo durante esses sítios, sendo que uma delas estava transitando 
da área do sitio 2 até uma área de horta alocada próxima a mata do sítio 4. Isso demonstra 
que essa espécie possa estar transitando entre essas áreas, principalmente, durante a busca 
por alimento, devido à alta presença de cupinzeiros nas áreas abertas do pasto, no caso do 
sítio 1, e presentes nas áreas de abertas nas adjacências do sítio 2.  No caso da outra espécie 
ameaçada identificada, o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) foi registrado pela 
armadilha fotográfica instalada no sítio amostral 4.  

Desta forma, reforçamos que os sítios amostrais 3 e 4, que abrangem as áreas de mata com 
menos interferência antrópica e, também as áreas com maior riqueza e diversidade de 
espécies, são as áreas indicadas para preservação. Sendo que ao manter esses remanescentes 
de vegetação estará favorecendo as espécies que ali se estabelecem, mas que por ventura 
acessam as áreas do sítio 1 e 2 em busca de alimento nas áreas abertas, como o caso da 
raposinha-do-Cerrado.  

Portanto, indicamos que do ponto de vista técnico o empreendimento é viável, visto que os 
resultados aqui apresentados são satisfatórios, mas que a implementação do programa básico 
de monitoramento da fauna silvestre irá trazer melhor subsídios sobre a situação atual e com 
isso, prever possíveis impactos para a mastofauna. 
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2.5 ORNITOFAUNA 

2.5.1 Introdução 

O Brasil é o terceiro país em maior diversidade de espécies de aves do planeta, apresentando 
cerca de 1.900 espécies (SICK, 1997; CBRO, 2015). No Cerrado, foram levantadas 857 espécies 
de aves, (SILVA, 1995; SILVA E SANTOS, 2005), das quais 90,7% se reproduzem nessa região. A 
grande diversidade de fitofisionomias presentes no bioma é distribuída na forma de um 
mosaico de habitats, o que favorece a existência de uma avifauna bastante rica, e por estar 
numa região central da América do Sul e por possuir limites com outros grandes biomas, 
apresenta uma composição de avifauna com influências da Amazônia, Caatinga, Mata 
Atlântica e também do Chaco (SILVA 1995, 1997).  

Considerando as aves residentes, 51,8% das espécies são dependentes de ambientes de 
floresta, 27,4% vivem em áreas abertas, e 20,8% são generalistas, isto é, vivem tanto em 
florestas como em áreas abertas (SILVA, 1995).  Entretanto, espécies dependentes de áreas 
florestais parecem não serem sensíveis ao tamanho da área, mas sim à presença de mata de 
galeria. (TUBELIS e CAVALCANTI, 2000). 

A supressão da vegetação natural para a realização de benfeitorias representa impactos 
ambientais sobre espécies da avifauna local, principalmente as associadas aos ambientes 
florestais remanescentes da região, e aos processos ecológicos nos ambientes naturais e 
mesmo naqueles já alterados pela atividade humana. 

Embora, no que se refira à avifauna, a taxa de endemismos seja baixa (VANZOLINI, 1963), de 
apenas 3,8%, totalizando 30 espécies (SILVA, 1995; ZIMMER ET AL., 2001; SILVA & SANTOS, 
2005), o bioma apresenta elevada diversidade biológica, e sob severa ameaça pela 
intensificação das atividades humanas, se constitui uma das áreas prioritárias no mundo para 
conservação (MYERS et al., 2000).  

Sendo assim, estudos in situ das comunidades faunísticas são fundamentais para uma 
abordagem dos processos de transformação sobre o meio ambiente, permitindo inferências 
dos efeitos positivos e negativos gerados por projetos de desenvolvimento sobre o 
ecossistema, permitindo assim a elaboração de medidas mitigadoras e/ou compensatórias 
para minimizar os efeitos negativos das atividades antrópicas sobre a biodiversidade local. 

Atualmente as unidades de conservação do Cerrado vêm se tornando ilhas de áreas 
preservadas, imersas numa matriz de espaços totalmente antropizados pela expansão urbana 
e agropecuária (BAGNO et al. 2005). O isolamento das populações da fauna e flora nestes 
fragmentos pode levar à perda de variabilidade genética, elevando a probabilidade de 
extinção local. Os corredores ecológicos tendem interligar grandes porções de áreas 
conservadas, permitindo o fluxo gênico entre as populações, a migração, dispersão e até 
recolonização de áreas (AYRES et al. 2005). 

2.5.2 Metodologia Específica 

Para obtenção de dados foram realizadas duas campanhas de campo, de modo a contemplar 
a sazonalidade. A primeira campanha foi realizada entre os dias 13 e 24 de setembro de 2021, 
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no período de seca. Já a segunda campanha foi realizada entre os dias 04 e 15 de dezembro 
de 2021, no período chuvoso. As observações foram realizadas nos horários de maior 
atividade das aves, (5:00 h e 09:00 h.) e registradas através de contatos visuais e auditivos, 
obtidos com o auxílio d se binóculos (8x40) (Foto 2.48), e câmera fotográfica digital. Para 
auxiliar na identificação das espécies foram utilizados: guias de campo e livros de referência 
(RIDGELY & TUDOR, 2009; SICK 1997; SIGRIST 2006; VAN PERLO, 2009; GWYNNE et al., 2010; 
FERGUSSON-LEES & CHRISTIE, 2001, etc.); além de sonogramas presentes em bancos de 
cantos de aves, para identificações comparativas dos registros sonoros (xeno-canto, 2008).  

 

Foto 2.48: Metodologia de observação da 
avifauna aplicada a ambos os métodos 

utilizados. 

2.5.2.1 Metodologia de Amostragem 

a) Censos por transecções 

O método em questão foi empregado ao longo de transecções de 1km determinadas em cada 
sítio amostral na área de influência do empreendimento, considerado um delineamento 
adequado para estudos em ambientes florestais, abertos ou semiabertos (BIBBY et al 2000). 
Cada censo consiste em percorrer a transecção de 1km durante 60 minutos anotando todos 
os indivíduos e espécies de aves registrados através de visualizações e/ou vocalizações, nos 
horários de maior atividade das aves de 05:00hs às 10:00hs, e de 16:00hs às 19:00hs (Foto 
2.49 e Foto 2.50). Durante o estudo, foram realizados doze censos por transecções para cada 
um dos quatro sítios amostrais, tendo sido realizadas em períodos e dias distintos, de modo a 
garantir independência amostral entre os censos. 
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Foto 2.49: Observação direta com binóculos. Foto 2.50: Busca ativa por registros oportunos 
no deslocamento entre sítios. 

b) Listas de Mackinnon 

Para o inventário da Ornitofauna, foi utilizado o método das listas de Mackinnon 
(MACKINNON, 1991), optando por listas de 10 espécies para aumentar o número de amostras 
(HERZOG et al., 2002). Esse método consiste em registrar as dez primeiras espécies 
encontradas em uma lista, baseando-se nos contatos visuais e auditivos; espécies repetidas 
não são registradas na mesma lista, mas quando se completa dez espécies, uma nova lista é 
iniciada.  

Durante o levantamento, foram anotadas todas as espécies detectadas, o ambiente em que 
se encontravam e a forma de registro (auditivo, visual, fotografia, gravação da vocalização). 
Diferentes fitofisionomias foram investigadas com intuito de levantar o maior número de 
espécies possível. Também foi utilizada também a técnica de playback, que consiste em 
reproduzir o canto de determinada espécie (utilizando MP3 player), com intuito de promover 
sua aproximação, facilitando a documentação por meio de fotografia. A nomenclatura e a 
classificação taxonômica das aves, assim como as informações sobre espécies que realizam 
migrações intercontinentais estão de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). 

2.5.2.2 Esforço amostral 

Tabela 2.15: Esforço amostral da Ornitofauna realizado por campanha. 

Método 
Nº de dias 

por 
campanha 

Amostragem 
por dia 

Cálculo do esforço 
por campanha 

Esforço por 
campanha 

Esforço total 

Listas de 
Mackinnon 

12 dias 
2 horas 

(ou 12 listas) 

12 dias x 2 horas ou 
12 dias x 12 listas  

24 horas ou 
144 listas 

48 horas ou 
288 listas 

Censos por 
Transecções 

12 dias 
2 horas ou 

2 transecções 

4 Sítios x 6 
transecções x 1 hora 

(ou 1km) 

24 horas ou 
24 km 

48 horas ou 
48 km 
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2.5.2.3 Análise e tratamento dos dados 

Alguma particularidade para o grupo, que não esteja no item 4.1.3 Análise de dados dos 
grupos de fauna. 

2.5.3 Resultados 

2.5.3.1 Dados secundários 

Como parâmetro para o presente estudo, foi utilizado a lista de aves da Estação Ecológica de 
Jardim Botânico – ESEJBB (Anexo), onde foi realizado o levantamento de 476 espécies para a 
estação. O estudo citado serve como base para o presente estudo, pois apesar de bem 
conhecida, a avifauna do Distrito Federal é mais bem estudada em áreas de proteção 
ambiental. 

2.5.3.2 Dados primários 

Foram inventariadas 145 espécies de aves como dados primários para a área de influência do 
empreendimento, distribuídas em 17 ordens e 39 famílias (Tabela 4.16.), tendo sido as mais 
representativas, Thraupidae, com 23 espécies, seguida por Tyrannidae com 20 espécies, 
Psittacidae com oito espécies, além de Picidae, Trochilide e Furnaridae, todas com seis 
espécies. Dentre as 145 espécies registradas em campo, todas constam nos dados secundários 
apresentados para a região.
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Tabela 2.16: Lista de espécies de aves registradas na área de influência do empreendimento. 

Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Tinamiformes 

Tinamidae 

Crypturellus undulatus jaó   R Cin. ON  F V,Z X   X 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó   R Cin. ON  C V,Z X X X X 

Rhynchotus rufescens perdiz   R Cin. ON  C V,Z  X   

Nothura maculosa codorna   R Cin. ON  C Z X   X 

Pelecaniformes 

Ardeidae 

Bubulcus ibis garça-vaqueira   R  CA PR C V,Z  X   

Syrigma sibilatrix maria-faceira   R  ON PR A V,Z X X   

Threskiornithidae 

Theristicus caudatus curicaca   R  IN PR C V,Z X X  X 

Mesembrinibis cayennensis corocoró   R  IN PR F V,Z  X X X 

Cathartiformes 

Cathartidae 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha   R  NE  C V X    

Coragyps atratus urubu   R  NE  C V    X 

Accipitriformes 

Accipitridae 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho   R  CA PR C V X X X X 

Elanus leucurus gavião-peneira   R  CA PR C V  X X X 

Rupornis magnirostris gavião-carijó   R  CA PR F V,Z  X   
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Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco   R  CA PR C V,Z  X X  

Gruiforme 

Ralidae 

Aramides cajaneus saracura-três-potes   R Cin. ON  F V,Z X X X X 

Charadriiforme 

Charadriidae 

Vanellus chilensis quero-quero   R  ON  C V,Z x x x x 

Columbiformes 

Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha   R Cin. GR DI C V,Z X X X X 

Columbina squammata fogo-apagou   R Cin. GR DI C V,Z X X X X 

Patagioenas picazuro asa-branca   R Cin. GR DI C V,Z X X X X 

Patagioenas cayennensis pomba-galega   R Cin. GR DI F V,Z X  X X 

Leptotila verreauxi juriti-pupu   R Cin. GR DI F V,Z X X X  

Cuculiformes 

Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato   R  IN PR F V  X X X 

Crotophaga ani anu-preto   R  IN PR C V X   X 

Guira guira anu-branco   R  IN PR C V,Z X  X  

Tapera naevia saci   R  IN PR F Z X X   

Strigiformes 

Strigidae 

Megascops choliba corujinha-do-mato   R  ON PR F V  X X X 
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Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Glaucidium brasilianum caburé   R  ON PR F V  X X X 

Athene cunicularia coruja-buraqueira   R  ON PR C V   X  

Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 

Podager nacunda corucão   R  IN  C V  X X  

Nyctidromus albicollis bacurau   R  IN  C V,Z X  X X 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura   R  IN  F V,Z X X  X 

Apodiformes 

Trochilidae 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado   R  NI PO F V X X X X 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura   R  NI PO F V X X  X 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta   R  NI PO C V,Z X    

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde   R  NI PO F V X X X X 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca   R  NI PO F Z  X   

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde   R  NI PO F V,Z X X   

Coraciiformes 

Alcedinidae 

Megaceryle torquata martim-pescador-grande   R  CA PR A V,Z    X 

Galbuliformes 

Galbulidae 

Galbula ruficauda ariramba   R  IN  F V,Z    X 

Bucconidae 

Nystalus chacuru rapazinho-dos-velhos   R  IN  C V,Z    X 
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Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Nonnula rubecula macuru   R  IN  F V,Z    X 

Piciformes 

Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu   R  ON  C V,Z X X X X 

Picidae 

Picumnus albosquamatus picapauzinho-escamoso   R  IN  F V,Z X X X X 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno   R  IN  F V,Z X X  X 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado   R  IN  F V X X X X 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo   R  IN  C V,Z X X X X 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca   R  IN  F V,Z X    

Campephilus melanoleucos pica-pau-de-topete-vermelho   R  IN  F V,Z X X   

Cariamiforme 

Cariamidae 

Cariama cristata seriema   R  ON  C V,Z X X X X 

Falconiformes 

Falconidae 

Caracara plancus carcará   R  ON PR C V,Z X X X X 

Milvago chimachima carrapateiro   R  ON PR C V,Z  X X X 

Herpetotheres cachinnans acauã   R  CA PR C V   X  

Falco femoralis falcão-de-coleira   R  CA PR C V X X X X 

Falco sparverius quiriquiri   R  ON PR C V   X  

Psittaciformes 

Psittacidae 
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Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Ara ararauna arara-canindé   R  FR  C V,Z X X X X 

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena   R  FR  C V,Z  X X X 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã   R  FR  F V,Z X  X X 

Eupsittula aurea periquito-rei   R  FR  C V,Z X X X X 

Forpus xanthopterygius tuim   R  FR  F V,Z X X  X 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo   R  FR  F V,Z X X X X 

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego NT  R, CE  FR  C V,Z X X X X 

Amazona aestiva papagaio   R  FR  F V,Z X X X X 

Passeriformes 

Thamnophilidae 

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto   R  IN  F V,Z X X X  

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha   R  IN  C V,Z   X  

Taraba major choró-boi   R  IN  F Z X X X X 

Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde   R  IN  F Z X X  X 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado   R  IN  C V X  X X 

Furnariidae 

Furnarius rufus joão-de-barro   R  IN  C V,Z X X X X 

Clibanornis rectirostris fura-barreira   R, EC  IN  F V X X   

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau   R  IN  C V X    

Phacellodomus ruber graveteiro   R  IN  C Z  X X X 

Synallaxis frontalis petrim   R  IN  F V,Z X X X X 

Synallaxis scutata estrelinha-preta   R  IN  F V,Z  X X  

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 142



  

  

 

Página 143 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 

Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Pipridae 

Manacus manacus estalador   R  IN  F V  X   

Antilophia galeata soldadinho   R, CE  IN  F V  X  X 

Platyrinchidae 

Platyrinchus mystaceus patinho   R  IN  F V x    

Rhynchocyclidae 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo   R  IN  F V   X  

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta   R  IN  F Z X X  X 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio   R  IN  F V,Z X  X X 

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum risadinha   R  IN  C V,Z X  X X 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela   R  ON DI F V,Z X X X X 

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto   R  IN  C V,Z X X X  

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme   R  IN  C V,Z X X X X 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento   R  IN  C V X  X X 

Myiopagis gaimardii maria-pechim   R  IN  F V X    

Myiarchus ferox maria-cavaleira   R  IN  F V,Z X X X X 

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado   R  IN  C V,Z  X  X 

Sirystes sibilator gritador   R  IN  C V   X X 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi   R  ON DI,PR F V,Z X X X X 

Philohydor lictor bentevizinho-do-brejo   R  IN  F V X    

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro   R  IN  C V,Z   X X 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado   R  IN  C V X X X X 
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Táxon Nome em português 
Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Megarynchus pitangua neinei   R  ON DI,PR F V,Z X X X X 

Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea   R  IN  F V,Z X X X X 

Tyrannus melancholicus suiriri   R  IN DI C V,Z X X X X 

Tyrannus savana tesourinha   R  IN  C V,Z X X X X 

Colonia colonus viuvinha   R  IN  F V X X   

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu   R  IN  F Z X X  X 

Xolmis cinereus primavera   R  IN  C V X X X X 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari   R  ON DI F V,Z X X  X 

Corvidae 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo   R, CE  IN  C V,Z  X X X 

Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa   R  IN  C V X X X X 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora   R  IN  C V X X X X 

Progne tapera andorinha-do-campo   R  IN  C V X X X X 

Troglodytidae 

Troglodytes musculus corruíra   R  IN  C V,Z X X X X 

Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha   R  IN  F V,Z X X  X 

Polioptilidae 

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara   R  IN  F V,Z X X X X 

Turdidae 

Turdus leucomelas sabiá-branco   R  ON DI F V,Z X X X X 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira   R  ON DI F V,Z X X X X 
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Táxon Nome em português 
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Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca   R  FR DI F V X X X X 

Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do-campo   R  IN DI,PR C V,Z X X X X 

Parulidae 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra   R  IN  F Z X X X X 

Basileuterus culicivorus pula-pula   R  IN  F V  X X X 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato   R  IN  F V,Z    X 

Passerellidae 

Zonotrichia capensis tico-tico   R  IN DI C V X X X X 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo   R  IN  C V  X X X 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo   R  IN  F V    X 

Icteridae 

Icterus cayanensis encontro   R  IN DI,PO F V X    

Gnorimopsar chopi pássaro-preto   R  IN DI C V,Z X X  X 

Molothrus bonariensis chupim   R  ON DI C V X    

Thraupidae 

Schistochlamys melanopis sanhaço-de-coleira   R  ON DI,PO C V,Z X X X X 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento   R  ON DI,PO C V X X X X 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro   R  ON DI,PO F V X  X X 

Tangara cayana saíra-amarela   R  ON DI F V,Z X X X X 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto   R  ON DI,PO F V X X X X 

Sicalis citrina canário-rasteiro   R  ON  C V,Z X X X X 

Sicalis flaveola canário-da-terra   R  ON  C V,Z X X X X 
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Status de conservação 

Dist. Valor econ. Dieta Valor ecol. H.P. Reg. 
Sítio Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto   R  ON DI,PO F V,Z X X  X 

Volatinia jacarina tiziu   R  GR  C V,Z X X X X 

Eucometis penicillata pipira-da-taoca   R  IN  F Z X  X X 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza   R  IN DI C V    X 

Tachyphonus rufus pipira-preta   R  ON DI F V X  X X 

Tersina viridis saí-andorinha   R  IN PO F V X X X X 

Dacnis cayana saí-azul   R  IN DI,PO F V,Z X X X X 

Coereba flaveola cambacica   R  IN DI,PO F V,Z X X X X 

Sporophila plumbea patativa   R  GR  C V,Z  X X  

Sporophila nigricollis baiano   R  GR  C V,Z X X X  

Sporophila caerulescens coleirinho   R  GR  C V,Z X X X  

Emberizoides herbicola canário-do-campo   R  ON  C V,Z    X 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta   R  ON  C V,Z X X  X 

Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro   R  ON DI F V,Z    X 

Saltator maximus tempera-viola   R  ON DI F V,Z     

Cypsnagra hirundinacea bandoleta   R  ON  C V     

Fringillidae 

Euphonia chlorotica fim-fim   R  ON DI F V,Z X X X X 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro   R  ON DI F V,Z X X  X 

Legendas:  Status de conservação: Lista do Brasil (MMA, 2014; ICMBIO, 2014), IUCN Red data book (IUCN, 2021), Per. - em perigo, Vuln. - vulnerável, Próx – espécie 
próxima de ser considerada ameaçada (near-threatened). * Todas as espécies foram avaliadas, as que não tem nenhuma categoria são classificadas como “menos 
preocupantes” (least concern). Distr. (Distribuição): End. - espécie endêmica do Brasil (SICK, 1997; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019a), Cer. - endêmica do Cerrado (SILVA; 
BATES, 2002), Atlant. – Espécie com centro de distribuição na Mata Atlântica (Silva, 2006), Atlant. – Espécie com centro de distribuição na Floresta Amazônica; VN – 
visitante setentrional; Intr. – espécie introduzida ou exótica. Valor econ.: Cin. – espécies de valor cinegético (SICK, 1997); Com. - utilizada para criação doméstica ou 
comércio ilegal (SICK, 1997); Sinantr. – espécie sinantrópica, isto é, favorecida pela expansão de áreas antropizadas. Sítios (de amostragens) – Sítios 1, 2, 3 e 4. 
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Fitofisionomias (Fitof.): C – cerrado sensu stricto; F- florestal, A – aquático; ANT - Antropizado. Tipo de registro (Reg.): Z - zoofonia, v – visualização, F - Fotografia; G - 
gravação da vocalização. Valor ecol. (Bioindicoras): 1) espécies com qualquer grau de ameaça de extinção; 2) espécies endêmicas do Brasil ou do bioma Cerrado; 3) 
espécies consideradas como de valor cinegético ou comercial; e, por fim, 4) espécies que cumprem funções ecossistêmicas relevantes de polinização dispersão, tais como 
aves essencialmente nectívoras e frugívoras. Além de espécies consideradas predadoras.
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2.5.3.3 Guildas alimentares 

O conceito de guildas definido por ROOT (1967) agrupa em um mesmo grupo funcional, 
espécies similares quanto ao tipo e forma de exploração de recursos. Esta similaridade sugere 
partilha de recursos e, consequentemente, competição. Estes grupos de espécies formados 
podem independer de suas atuais classificações taxonômicas. Dentre os sete grupos 
estabelecidos quanto ao tipo e forma de exploração de recursos, o mais representativo foi dos 
insetívoros com 73 espécies (52%), seguido pelos onívoros com 38 (25%), frugívoros e 
granívoros, ambos com nove espécies (6%), carnívoros com oito espécies (5%), nectarívoros 
com seis espécies (4%) e por fim os detritívoros, com duas espécies (2%) (Figura 2.20). Dentre 
os grupos apresentados, os Onívoros, Carnívoros, Frugívoros e Nectarívoros apresentam 
significativa importância ecológica, por se enquadrarem entre os potencialmente dispersores, 
polinizadores e predadores. Estes grupos juntos representam 45% do total de espécies 
inventariadas. 

 

Figura 2.20: Proporção de espécies de aves registradas no estudo quanto às guildas 
alimentares. 

2.5.3.4 Curva de Acumulação de Espécies 

A curva de acumulação de espécies (curva do coletor), de acordo com o esperado, mostrou 
tendência ascendente ao final do estudo. Em todo caso, a estabilização da curva é bastante 
difícil, pois muitas espécies raras costumam ser adicionadas após muitas amostragens, 
sobretudo em regiões tropicais (BARROS, 2007) (Figura 2.21). 
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Figura 2.21: Curva de acúmulo de espécies para a avifauna. 

2.5.3.1 Curva de rarefação 

A curva de rarefação permite avaliar o quanto um estudo se aproxima de registrar todas as 
espécies do local. Segundo CAIN (1938) quanto maior o tamanho da amostra, maior o número 
de espécies que será encontrado, mas a uma taxa decrescente, até o ponto em que a curva 
estabiliza e torna-se horizontal. Esse ponto é o esforço mínimo necessário para representar 
uma comunidade. Analisando a curva de rarefação do presente estudo, obtida com base no 
número de espécies, pode se observar tendência à estabilização. Em todo caso, a estabilização 
da curva é bastante difícil, pois muitas espécies raras costumam ser adicionadas após muitas 
amostragens, sobretudo em regiões tropicais (BARROS, 2007) (Figura 2.22).  
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Figura 2.22: Curva de rarefação para a avifauna. 

2.5.3.2 Índice Pontual de Abundância 

As 145 espécies registradas estão distribuídas em 4.725 indivíduos. A distribuição de 
frequência aponta que as espécies com maior abundância foram respectivamente: pomba-
asa-branca Patagioenas picazuro; tiziu Volatinia jacarina; guaracava-de-topete Elaenia 
cristata; rolinha-caldo-de-feijão Columbina talpacoti; periquito-rei Eupsittula aurea; 
periquito-de-encontro-amarelo Brotogeris chiriri e o bem-te-vi Pitangus sulphuratus (Figura 
2.23). 
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Figura 2.23: Distribuição das espécies em relação à abundância relativa. 

2.5.3.3 Índices de diversidade 

Para o cálculo dos índices de Shannon-Wiener e de Equitabilidade, foram utilizados apenas os 
dados obtidos através das metodologias das Listas Mackinom e Transectos. O Índice de 
Shannon-Wiener (H´), que atribui maior peso a espécies raras, mostrou o sítio amostral 4 
como o de maior índice, seguido pelo sítio 1; sítio 2 e por último o sítio amostral 3, sendo esse 
o menos diverso. O Índice de Simpson (1-D) apresentou os mesmos valores bem próximos 
para os quatro sítios amostrais. Já o índice de Equitabilidade de Pielou (J), indicou o sítio 
amostral 4 como o de maior índice, seguido pelo sítio 1; sítio 3 e por último o sítio amostral 2 
(Tabela 2.17).  

Tabela 2.17: Riqueza observada de espécies de aves e índices de diversidade de cada sítio 
amostral. 

Sítios Riqueza Shannon ´H Simpson ´D Pielou ´J 

Sítio 1 108 4,309 0,983 0,920 

Sítio 2 107 4,424 0,981 0,908 

Sítio 3 96 4,154 0,979 0,910 

Sítio 4 109 4,357 0,983 0,928 

2.5.3.4 Similaridade 

A análise de similaridade apresentou maior semelhança entre os sítios amostrais 2 e 3 com 
75,5%, justificável pela proximidade e por suas características ambientais semelhantes. 
Juntos, os dois sítios amostrais totalizaram 125 espécies (86,2% do total de espécies 
inventariadas nas metodologias aplicadas). De maneira geral, os valores de similaridade 
obtidos sugerem que cada Sítio Amostral possui particularidades, porém, todos eles 
apontando uma diversidade regional razoável no tocante a composição de espécies (Figura 
2.24).  
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Figura 2.24: Análise de agrupamento hierárquico (cluster), realizada pelo método UPGMA, 
baseada no índice de similaridade de Bray Curtis para comparação dos sítios amostrais. 

2.5.3.5 Espécies Ameaçadas de Extinção  

Das 145 espécies inventariadas, apenas uma se encontra com algum grau de ameaça de 
extinção (IUCN, 2021; MMA, 2014), sendo ela: papagaio-galego (Alipiopsitta xanthops), 
espécie classificada com “Near threatened” (NT) pela lista apresentada pela IUCN (2021). 

2.5.3.6 Espécies Endêmicas do Cerrado 

Dentre as aves inventariadas, cinco espécies são endêmicas do Cerrado. Sendo elas: 

Papagaio-galego (Alipiopsitta xanthops) 

Espécie menor que uma maitaca, com 26,5 cm de comprimento de corpo, apresenta cabeça 
e barriga amarelas, lados do corpo alaranjados, porém há variação na coloração. Vive no 
cerrado, caatinga, mata de galeria e sua distribuição vai desde o interior do Maranhão e Piauí 
à Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Goiás (Sick 1997). Costuma ser observada em 
pequizeiros onde come suas flores e frutos (ANTAS & CAVALCANTI 1988, FARIA et al. 2007). 
Recentemente foi registrada alimentando-se de flores, frutos e sementes de Kielmeyera 
coriacea (pau-santo) e Qualea grandiflora (pau-terra-da-folha-larga), podendo atuar até 
mesmo como dispersora destas duas espécies amplamente distribuídas pelo Cerrado (FARIA 
et al. 2007). No presente estudo, foi registrada nos sítios amostrais 1, 2, 3 e 4. 

Gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus) 

Espécie comum em campo, cerrados, caatingas. Predadora de ninhos de outras aves (filhote 
e ovos), fato característico de aves campestres gregárias. Alimenta-se também de insetos, 
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artrópodes e outros pequenos vertebrados, além de frutos de Caryocar sp., Melia sp e 
Zanthoxyllum sp (SIGRIST, 2009). Registrada nos sítios amostrais 1, 2 e 4.  

Cisqueiro-do-rio (Clibanornis rectirostris) 

Espécie rara ou incomum, endêmica do cerrado e associada as matas de galeria. Busca 
alimento preferencialmente no solo, revirando folhas secas a procura de insetos e outros 
artrópodes (SIGRIST, 2009). Registrada nos sítios amostrais 2 e 3. 

Soldadinho (Antilophia galeata) 

Espécie endêmica do cerrado associada as matas de galeria entre 500 e 1000 metros. 
Frequentadora dos estratos médios e copas, alimenta-se de frutos e insetos (SIGRIST, 2009). 
Registrada nos sítios amostrais 2 e 4 

Bico-de-pimenta (Saltatriculla atricollis) 

Esta espécie habita o cerrado e paisagens abertas, desce no solo e nas estradas, onde costuma 
forragear (Sick 1997). Durante a estação reprodutiva, costuma andar em bandos, e alguns 
indivíduos ficam de sentinelas contra possíveis predadores (RAGUSA-NETTO 2001). Ocorre no 
Paraguai, Bolívia e Brasil, de Mato Grosso e Goiás ao interior do Nordeste (RIDGELY & TUDOR 
1989, Sick 1997). Apresenta sensibilidade média à alteração de habitats, e se trata de uma 
espécie importante para a pesquisa (STOTZ et al. 1996), por haver poucos estudos de sua 
biologia Registrada no sitios amostrais 1, 2 e 3. 

2.5.3.7 Espécies Migratórias 

As migrações estão relacionadas a deslocamentos dentro do território brasileiro, 
frequentemente associados à busca de boas condições para se alimentar e reproduzir. Estas 
espécies que realizam estas migrações são classificadas, segundo SICK (1997), como 
residentes-migratórias. A questão da sazonalidade pode ser considerada um fator 
determinante sobre populações de aves, pois está diretamente relacionada a disponibilidade 
de recursos tróficos oferecidos pelo ecossistema tais como proteção e alimento, 
principalmente nas regiões onde as estações são bem definidas, como é caso centro-oeste do 
Brasil. 

Durante a estação seca, a disponibilidade de recursos torna-se escassa, promovendo a 
migração de muitas espécies para outras áreas em busca de boas condições para se alimentar 
e reproduzir. No entanto, o que parece escasso para algumas espécies pode ser satisfatório 
para outras, pois embora muitos recursos sejam limitados no inverno, podem ainda ser mais 
abundantes no Cerrado do que em outras regiões (CAVALCANTI, 1990). 

As aves que não migram, ou seja, que permanecem em seus habitats, se tornam menos ativas, 
buscando equilibrar os gastos energéticos com a disponibilidade desses recursos. No Cerrado, 
no final da estação seca, especificamente entre os meses de agosto e setembro, a atividade 
das aves torna-se intensa com disputas por territórios e acasalamentos. Isso porque para um 
grande número de espécies, a estação chuvosa corresponde a estação reprodutiva, em função 
de uma maior disponibilidade de recursos. 
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Dentre as 145 espécies registradas em campo, temos Stelgidopteryx ruficollis, Patagioenas 
cayennensis, Psittacara leucophtalmus, entre outras. Para uma melhor compreensão da 
influência da sazonalidade e, consequentemente, dos fluxos migratórios das populações de 
aves da região, novos estudos de monitoramento serão de extrema importância. 

2.5.3.8 Espécies de Importância Ecológica (Bioindicadoras) 

De acordo com os critérios adotados (Classificação das espécies da fauna), das 145 espécies 
de aves inventariadas destacam-se 46 espécies consideradas bioindicadoras de qualidade 
ambiental (Stotz et al, 1996). Dessas, uma é ameaçada de extinção, cinco são endêmicas do 
cerrado, nenhuma possui ambiente restrito, além de 31 espécies polinizadoras e/ou 
dispersoras e nove espécies com valor cinergético (Tabela 2.18). 

Tabela 2.18: Espécies de aves de importância ecológica. AME - ameaçada; END - endêmica do 
Cerrado; RES - ambiente restrito; DIS/POL - dispersora e/ou polinizadora; e CIN - cinergética. 

Espécie Nome popular AME END. CER. RES. DIS/POL CIN. 

Crypturellus undulatus  jaó         x 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó         x 

Rhynchotus rufescens  perdiz         x 

Nothura maculosa  codorna         x 

Columbina talpacoti rolinha         x 

Columbina squammata  fogo-apagou         x 

Patagioenas picazuro  asa-branca         x 

Patagioenas cayennensis  pomba-galega         x 

Leptotila verreauxi  juriti-pupu         x 

Phaethornis pretrei  rabo-branco-acanelado       x   

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura       x   

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta       x   

Thalurania furcata  beija-flor-tesoura-verde       x   

Amazilia versicolor  beija-flor-de-banda-branca       x   

Amazilia fimbriata  beija-flor-de-garganta-verde       x   

Alipiopsitta xanthops  papagaio-galego x x       

Clibanornis rectirostris  fura-barreira   x       

Antilophia galeata  soldadinho   x       

Elaenia flavogaster  guaracava-de-barriga-amarela       x   

Tyrannus melancholicus  suiriri       x   

Cyclarhis gujanensis  pitiguari       x   

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo   x       

Turdus leucomelas  sabiá-branco       x   

Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira       x   

Turdus amaurochalinus  sabiá-poca       x   

Zonotrichia capensis  tico-tico       x   

Icterus cayanensis encontro       x   

Gnorimopsar chopi  pássaro-preto       x   
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Espécie Nome popular AME END. CER. RES. DIS/POL CIN. 

Molothrus bonariensis  chupim       x   

Schistochlamys melanopis  sanhaço-de-coleira       x   

Tangara sayaca  sanhaço-cinzento       x   

Tangara palmarum  sanhaço-do-coqueiro       x   

Tangara cayana saíra-amarela       x   

Nemosia pileata  saíra-de-chapéu-preto       x   

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto       x   

Coryphospingus pileatus  tico-tico-rei-cinza       x   

Tachyphonus rufus pipira-preta       x   

Tersina viridis  saí-andorinha       x   

Dacnis cayana saí-azul       x   

Coereba flaveola  cambacica       x   

Saltatricula atricollis  bico-de-pimenta   x       

Saltator similis  trinca-ferro-verdadeiro       x   

Saltator maximus  tempera-viola       x   

Euphonia chlorotica  fim-fim       x   

Euphonia violacea  gaturamo-verdadeiro       x   

Tangara sayaca  sanhaço-cinzento           

2.5.3.9 Espécies Vetoras e/ou Reservatórios de Doenças 

As aves são reservatórios de influenzas (gripes), meningites, doenças diarreicas agudas e, 
especialmente, de "gripes aviárias" (influenza aviária A (H5N1 e H7N9)) e da febre do Nilo 
Ocidental. No caso da febre do Nilo Ocidental, as aves podem ser além de reservatórios, 
podem atuar como amplificadores do vírus da doença. Muitas aves, notoriamente os pombos, 
são importantes reservatórios de meningites, sobretudo aquelas relacionadas à criação em 
cativeiro no ambiente doméstico, como canários e periquitos. No caso doenças diarreicas 
agudas, as aves são reservatórios para os agentes etiológicos específicos, tais como 
Salmonella não-tifoide e Campilobacter spp., que podem afetar outros grupos de animais 
(mamíferos domésticos e silvestres, e repteis) (BRASIL 2017). 

Variadas espécies de aves podem atuar como reservatórios e amplificadores do vírus da febre 
do Nilo Ocidental, em decorrência da elevada e prolongada viremia que apresentam, atuando 
como fonte de infecção para outros vetores, os mosquitos do gênero Cullex. No Brasil, 
achados sorológicos sugerem a circulação do vírus em animais (aves e equídeos), 
principalmente na região do Pantanal, desde 2011. Entretanto, foi no estado do Piauí ́ em 
2014, que ocorreu o primeiro registro de caso humano de encefalite pelo vírus do Nilo 
Ocidental no país, destacando a importância da abordagem sindrômica de doenças do sistema 
nervoso central para detecção de casos humanos (BRASIL 2017). 

Além disso, as aves podem ser vetores de doenças de Chagas e de geo-helmintíases (lombrigas 
e outros vermes). A maioria dos triatomíneos causadores da doença de Chagas deposita seus 
ovos livremente no ambiente, entretanto, alguns possuem substâncias adesivas que fazem 
com que os ovos fiquem aderidos ao substrato. Essa é uma característica muito importante, 
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uma vez que ovos aderidos às penas de aves e outros substratos podem ser transportados 
passivamente por longas distâncias, promovendo a dispersão da espécie. A introdução no 
domicílio de materiais com ovos aderidos (como folhas de palmeiras para cobertura de casas 
e lenha) pode favorecer o processo de colonização. Já as geo-helmintíases (lombrigas e outros 
vermes) são transportadas e disseminadas pelo trato digestivo das aves, podendo ter impacto 
negativo em criações (BRASIL 2017). 

2.5.3.10 Espécies de Interesse Econômico e Científico 

Várias espécies procuradas para o tráfico de animais e para a criação em cativeiro foram 
registradas em campo, sendo a reprodução destas dificultada pela retirada de ovos e filhotes 
dos ninhos. As cores, o canto e a inteligência estão entre os principais atrativos. No presente 
estudo, foram registradas a arara-canindé Ara ararauna, periquito-rei Eupsittula aurea, 
papagaio-verdadeiro Amazona aestiva, periquito Brotogeris chiriri, coleirinho-baiano 
Sporophila nigricollis, patativa Sporophila plumbea, sabiá-do-barranco Turdus leucomelas, 
sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, encontro Icterus cayanensis, pássaro-preto Gnorimopsar 
chopi, entre outras. Espécies cinegéticas são aquelas frequentemente utilizadas na 
alimentação pela população regional e, portanto, alvos frequentes de caçadores. Dentre estas 
foram registradas representantes da família Columbidae, como a pomba-asa-branca 
Patagioenas picazuro, pomba-galega Patagioenas cayennensis, rolinha-caldo-de-feijão 
Columbina talpacoti, fogou-apagou Columbina squammata e a juriti Leptotila verreauxi. Além 
dos representantes da família tinamidae: inhambu-chororó Crypturellus parvirostris, jaó 
Crypturellus undulatus, perdiz Rhynchotus rufescens e a codorna Nothura maculosa. 

2.5.3.11 Áreas Prioritárias para a Conservação ou Recuperação 

O principal impacto do empreendimento sobre as aves silvestres é a perda e fragmentação 
dos poucos remanescentes naturais identificados na área de estudo. As áreas prioritárias para 
a conservação e recuperação baseiam-se na presença de espécies bioindicadoras nos 
remanescentes de vegetação nativa presentes dentro da poligonal amostrada na área de 
influência do Parcelamento de Solo denominado Greenville. Em geral, os remanescentes de 
mata ciliar em regeneração presentes nos sítios amostrais 2, 3 e 4 são indicados como áreas 
prioritárias para conservação, como áreas-alvo de recuperação (Figura 2.25). 
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Figura 2.25: Áreas prioritárias para a conservação da ornitofauna. 

2.5.3.12 Acervo fotográfico da ornitofauna 

  

Foto 2.51: Papagaio-galego Alipiopsitta 
xanthops. 

Foto 2.52: Gralha-do-campo Cyanocorax 
cristatellus. 
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Foto 2.53: Gaviãozinho Gampsonyx 
swainsonii. 

Foto 2.54: Gavião-carijó Rupornis 
magnirostris. 

  

Foto 2.55: Gavião-peneira Elanus leucurus. Foto 2.56: Carcará Caracara plancus. 

  

Foto 2.57: Saíra-amarela Dacnis cayana. Foto 2.58: Canário-da-terra Sicalis flaveola. 
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Foto 2.59: Tico-tico Zonotrichia capensis 
Foto 2.60: Periquito-de-encontro-amarelo 

Brotogeris chiriri. 

  

Foto 2.61: Batuqeiro Saltatricula atricollis. 
Foto 2.62: Canário-do-campo Emberizoides 

herbicola. 

  

Foto 2.63: Sabiá-branco Turdus leucomelas. Foto 2.64: Anú-preto Crotophaga ani. 
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Foto 2.65: Falcão-de-coleira Falco femoralis. 
Foto 2.66: Guaracava-de-topete Elaenia 

cristata. 

  

Foto 2.67: beija-flor-de-garganta-verde 
Amazilia fimbriata. 

Foto 2.68: Fogo-apagou Columbina 
squamata. 

2.5.4 Considerações Finais da Ornitofauna 

Novos empreendimentos, diante das necessidades mundiais de sustentabilidade, tendem, 
obrigatoriamente, a realizar medidas mitigadoras e/ou compensatórias para minimizar os 
efeitos negativos das atividades antrópicas sobre a biodiversidade local.  

Na área de influência do Parcelamento de Solo denominado Greenville, pode se observar 
remanescentes basicamente de cerrado Sensu strictu degradados, porém em regeneração. A 
ocorrência de cães e gatos domésticos, constatada através de pegadas e observações diretas 
em toda área estudada, é outra ameaça a avifauna da região. Os cães domésticos podem atuar 
como predadores de ninhos em áreas de Cerrado (Lopes et al. 2004). 

Paralelamente a isso, algumas, áreas de Mata Ciliar se mostraram relativamente bem 
preservadas.  Apesar do avançado grau de degradação das áreas amostradas e da maioria das 
espécies registradas possuírem baixa exigência em relação ao hábitat, também foram 
registradas aves endêmicas (Cyanocorax cristatelus, Antilophia galeata, Saltatricula atricollis, 
Clibanornis rectirostris e Alipiopsita xanthops), com valor cinergético e visadas pelo tráfico, 
além de uma espécie ameaçada de extinção (Alipiopsita xanthops). Portanto se faz urgente a 
preservação desses remanescentes para a viabilidade dessas espécies, sendo importante para 
alimentação, reprodução, trânsito, descanso, refúgio, abrigo e nidificação das mesmas.  
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Sendo assim, o registro de aves de valor cinergético e outras visadas pelo tráfico, no presente 
estudo, mostra que é necessário a implantação de áreas para a manutenção de espécies que 
já sofrem grande pressão do homem em outras áreas próximas. 

Portanto, diante do cenário de aceleração do processo de degradação ambiental, atividades 
conservacionistas precisam ser feitas urgentemente para superar a velocidade com que os 
ambientes naturais estão sendo degradados nessa região, garantindo assim a preservação da 
biota local. Assim, esses novos parcelamentos urbanos tem a oportunidade de aliar 
desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, garantindo o bem estar social dos 
moradores e consequentemente uma vida mais saudável, além de servir de exemplo para 
futuros projetos dessa natureza.
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2.6 ENTOMOFAUNA 

2.6.1 Introdução 

Os Apóideos são a superfamília das vespas e abelhas e pertencem à ordem Hymenoptera, sendo 
essa um dos grupos de animais mais diversos do mundo (BRUSCA et al., 2016). Essas vespas, 
conhecidas como esfecóides (Spheciformes), são predadoras de artrópodes, geralmente 
solitárias e costumam cavar ninhos no solo ou na lama. Também compartilham diversas 
características morfológicas em comum com as abelhas, sendo seu grupo mais próximo.  

As abelhas (Apiformes) são um grupo derivado das vespas, e sua diferenciação ocorreu 
principalmente com a mudança da dieta baseada em outros artrópodes pelo consumo de néctar 
e pólen das flores. São organismos notáveis pela evolução das relações ecológicas e estilos de 
vida complexos, como a vida solitária, socialidade em diferentes níveis e cleptoparasitismo, com 
as correspondentes adaptações morfológicas. Possuem estreita relação evolutiva com as 
angiospermas, de modo que seu alimento e a fabricação dos produtos apícolas (mel, pólen, 
própolis e cera) dependem da produção de pólen e néctar das plantas, e em troca sua reprodução 
e produção de frutos e sementes é garantida pelo transporte de pólen por indivíduos 
coespecíficos.  

As mariposas e borboletas pertencem à ordem Lepidoptera, contam com cerca de 120.000 
espécies descritas e são o segundo grupo de insetos mais diversos do planeta (BRUSCA et al., 
2016). Presente em todas as partes do mundo, essas espécies apresentam variadas adaptações 
em sua anatomia, ecologia e hábitos de vida. Os lepidópteros em estágio adulto se alimentam de 
néctar - contando com uma probóscide adaptada para acessar o néctar das flores - frutos 
fermentados, sangue de animais e até lágrimas de mamíferos, enquanto as larvas se alimentam 
de folhas verdes. As borboletas são um grupo majoritariamente diurnas que se diversificaram a 
partir de mariposas (KAWAHARA et al., 2019). São divididas em duas guildas: as nectarívoras, que 
se alimentam de néctar, e frugívoras, que se alimentam de frutas fermentadas e exsudatos de 
plantas em decomposição. 

As características do bioma Cerrado, como disponibilidade de água, variação sazonal do clima e 
diversidade de solos e relevo fornecem condições para o estabelecimento de comunidades 
vegetais diversas e em mosaico (SANO et al., 2008). Esses fatores influenciam na distribuição 
espacial e temporal dos insetos nesse bioma. Os lepidópteros são abundantes no período 
chuvoso e há aumento no número de indivíduos com o aumento da temperatura e chuvas 
mensais (PINHEIRO et al., 2002; SILVA et al., 2011). Por outro lado, os himenópteros são mais 
frequentes no final do período seco (SILVA et al., 2011). 

O Distrito Federal possui uma rica fauna de abelhas e borboletas (PINHEIRO, 2005; EMERY et al., 
2006; RABELING et al., 2019). Levantamentos e estudos com abelhas e borboletas são realizads 
principalmente nas unidades de conservação do Distrito Federal, porém muitas espécies foram 
encontradas apenas em áreas não protegidas (PINHEIRO, 2005). As regiões de floresta 
semidecidual com solos calcáreos, ou “matas secas” e matas de galeria de médio e grande porte 
na região de Sobradinho, na Chapada da Contagem e na região da Fercal, destacam-se pela 
diversidade de borboletas, e, portanto, devem ser protegidas para garantir a manutenção dessas 
populações. 
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2.6.2 Metodologia Específica 

Foram realizadas duas campanhas de campo de 12 dias cada. A primeira ocorreu entre os dias 
13 a 25 de setembro de 2021, no final da estação seca, e a segunda entre os dias 3 e 15 de 
dezembro, durante a estação chuvosa. A amostragem dos representantes da entomofauna foi 
realizada com os seguintes métodos de coleta passivos: armadilhas com iscas de odor para os 
apóideos e armadilhas Van Someren-Rydon para os lepidópteros. 

Em cada campanha foram instaladas 20 armadilhas para os apóideos e 8 para os lepidópteros, 
distribuídas nos quatro sítios amostrais da AID (Figura 2.1). As coordenadas dos sítios amostrais 
são apresentadas na Tabela 2.19. 

Tabela 2.19: Sítios de levantamento da Entomofauna. 

Ponto Metodologia 
Coordenadas (22K UTM Sirgas 2000) 

X Y 

1 Van Someren-Rydon e Armadilha PET 200438 8228537 

2 Van Someren-Rydon e Armadilha PET 201095 8228931 

3 Van Someren-Rydon e Armadilha PET 200418 8227936 

4 Van Someren-Rydon e Armadilha PET 201154 8227803 

2.6.2.1 Metodologia de Amostragem 

a) Armadilhas atrativas de odor 

Consistem em garrafas PET de 2 litros com dois orifícios laterais, um chumaço de algodão 
embebido de substância atrativa (eugenol, cineol e vanilina) e água com detergente na base (Foto 
2.69). Foram instaladas a aproximadamente 1,50 m do solo em locais livres de incidência solar 
direta. Outros estudos utilizaram essa metodologia com algumas adaptações (Campos et al., 
1989; Justino e Augusto, 2010). Foram instaladas cinco armadilhas em cada sítio, formando 
transectos com aproximadamente 15 metros de distância entre cada ponto amostral. 

 

Foto 2.69: Armadilhas atrativas de odor para captura de apóideos. 

b) Armadilhas Van Someren-Rydon 
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Consistem em um tubo de 1,30 m de altura por 0,35 m de diâmetro feito de tecido voil. Em sua 
base há um prato de plástico e um pote com a armadilha atrativa de odor, feita com uma mistura 
de banana e caldo de cana fermentados por 48 horas (Foto 2.70). Foram instaladas a 
aproximadamente 1,50 m do solo. As armadilhas podem ser consultadas com maiores detalhes 
em Costa-Pereira et al. (2013) e Nobre et al. (2014). Esse é um método restrito para a captura de 
borboletas frugívoras (família Nymphalidae), sendo que para a captura de espécies de outras 
guildas - como nectarívoras ou necrófagas - são utilizadas redes entomológicas em buscas ativas. 
Foram instaladas duas armadilhas em cada sítio, sendo dispostas a aproximadamente 50 metros. 

 

Foto 2.70: Armadilhas Van Someren-Rydon para a captura de lepidópteros. 

2.6.2.2 Esforço amostral 

Tabela 2.20: Estratégia de amostragem para Entomofauna bioindicadora (Hymnenoptera) 
durante as duas campanhas (chuva e seca). 

Estratégia 
amostral 

Unidade de 
medidas 

Campanha 1 
(chuva) 

Campanha 2 (seca) Total 

Armadilha pet Armadilhas/horas 
20 armadilhas. 

288 horas 
20 armadilhas. 288 

horas 
11520 

armadilhas/horas 

Van Someren-
Rydon 

Armadilhas/horas 
8 armadilhas. 

288 horas 
8 armadilhas.288 

horas 
2304 

armadilhas/horas 

2.6.2.3 Metodologia de manejo 

O manejo dos indivíduos nas armadilhas é um processo que demanda atenção e cuidado, para 
que se evite a perda de dados caso um indivíduo escape (Foto 2.72). A aproximação da armadilha 
de borboletas deve ser silenciosa, pois é comum encontrar indivíduos ainda não capturados se 
alimentando das iscas. Quando avistadas em vida, as borboletas devem ser manuseadas com os 
dedos indicador e médio entre as asas, e com a saída inferior armadilha fechada com um grampo 
ou com as mãos. Os indivíduos foram eutanasiados em câmaras com acetato de etila e 
acondicionados em sacos de papel com seus respectivos dados de coleta (Foto 2.73). 

As abelhas foram capturadas na solução de água e detergente na parte inferior da armadilha. 
Apenas um indivíduo foi encontrado em vida dentro da armadilha. Após a captura, cada indivíduo 
foi acondicionado em um tubo Falcon com álcool 70% e com uma etiqueta de papel vegetal 
contendo os dados de coleta (Foto 2.74). 
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Todos os indivíduos coletados foram fixados e identificados em laboratório. Depois da montagem 
com alfinetes, foram levados para estufa em 40ºC por 2 dias. O processo de secagem é uma etapa 
muito importante e sua ineficiência pode comprometer a identificação de alguns táxons (Silveira 
et al. 2002). 

  

Foto 2.71:Indivíduo de Caligo illioneus 
atraído na armadilha. 

Foto 2.72: Manuseio da armadilha Van 
Someren-Rydon. 

  

Foto 2.73: Coleta do indivíduo Zaretis itys e 
seus dados de campo. 

Foto 2.74: Coleta de euglossíneos em álcool 
70%. 

2.6.3 Resultados 

2.6.3.1 Lepidoptera 

a) Dados secundários 

A lista de lepidópteros é composta pela revisão das borboletas Papilionoidea na APA Gama e 
Cabeça de Veado, publicado por Pinheiro e Emery (2006) (Tabela 2.21).
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Tabela 2.21: Espécies de lepidopteros de potencial ocorrência para área em estudo. 

Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Nymphalidae 

Apaturinae 

Doxocopa laurentia  - - - N N   A 

Biblidinae 

Byblis hyperia nectanabis  - - - N N   A 

Callicore astarte selima Borboleta-80 - - - N N   A 

Callicore sorana sorana Borboleta-81 - - - N N   A 

Catonephele acontius caeruleus  - - - N N   A 

Catonephele numilia penthia  - - - N N   A 

Diaethria clymena janeira Borboleta-88 - - - N N   A 

Diaethria eluina eluina Borboleta-89 - - - N N   A 

Dynamine agacles agacles  - - - N N   A 

Dynamine postverta postverta  - - - N N   A 

Dynamine tithia tithia  - - - N N   A 

Epiphile orea  - - - N N   A 

Eunica bechina  - - - N N   A 

Eunica cuvierii  - - - N N   A 

Eunica eburnea  - - - N N   A 

Eunica tatila bellaria  - - - N N   A 

Eunica volumna volumna  - - - N N   A 

Hamadryas amphinome amphinome Borboleta-estaladeira - - - N N   A 

Hamadryas chloe rhea Borboleta-estaladeira - - - N N   A 

Hamadryas februa Borboleta-estaladeira - - - N N   A 

Hamadryas feronia feronia Borboleta-estaladeira - - - N N   A 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Hamadryas iphthime iphthime Borboleta-estaladeira - - - N N   A 

Hamadryas laodamia laodamia Borboleta-estaladeira - - - N N   A 

Marpesia chiron  - - - N N   A 

Marpesia petreus petreus  - - - N N   A 

Mestra dorcas apicalis  - - - N N   A 

Nica flavilla flavilla  - - - N N   A 

Temenis huebneri korallion  - - - N N   A 

Charaxinae 

Agrias claudina godmani  - - - N N   A 

Archaeoprepona amphimachus amphimachus Prepona-manchada - - - N N   A 

Archaeoprepona demophon thalpius Prepona-manchada - - - N N   A 

Archaeoprepona demophoon antimache Prepona-manchada - - - N N   A 

Fountainea glycerium cratias  - - - N N   A 

Fountainea ryphea phidile  - - - N N   A 

Memphis acidalia victoria  - - - N N   A 

Memphis moruus stheno  - - - N N   A 

Prepona dexamenus dexamenus Prepona - - - N N   A 

Prepona laertes demodice Prepona - - - N N   A 

Prepona pheridamas Prepona - - - N N   A 

Siderone galanthis  - - - N N   A 

Siderone marthesia nemesis  - - - N N   A 

Zaretis isidora  - - - N N   A 

Danainae 

Danaus eresimus plexaure  - - - N N   A 

Danaus erippus  - - - N N   A 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Danaus gilippus gilippus  - - - N N   A 

Lycorea halia discreta  - - - N N   A 

Heliconiinae 

Actinote carycina  - - - N N   A 

Actinote discrepans  - - - N N   A 

Actinote parapheles  - - - N N   A 

Actinote pellenea pellenea  - - - N N   A 

Actinote rhodope  - - - N N   A 

Actinote surima surima  - - - N N   A 

Aeria olena  - - - N N   A 

Dione juno suffumata  - - - N N   A 

Dryadula phaetusa  - - - N N   A 

Dryas iulia alcionea Labareda - - - N N   A 

Eueides aliphera aliphera  - - - N N   A 

Eueides isabella dianasa  - - - N N   A 

Euptoieta hegesia meridiania  - - - N N   A 

Heliconius besckei Flor-da-paixão - - - N N   A 

Heliconius erato phyllis Flor-da-paixão - - - N N   A 

Heliconius ethilla narcaea Flor-da-paixão - - - N N   A 

Heliconius melpomene burchelli Flor-da-paixão - - - N N   A 

Heliconius sara thamar Flor-da-paixão - - - N N   A 

Ithomiinae 

Aeria elara elarina  - - - N N   A 

Aeria olena  - - - N N   A 

Brevioleria aelia plisthenes  - - - N N   A 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Brevioleria seba emyra  - - - N N   A 

Dircenna dero dero  - - - N N   A 

Episcada hymenaea centralis  - - - N N   A 

Heterosais edessa  - - - N N   A 

Hypoleria lavinia consimilis  - - - N N   A 

Hypoleria sarepta goiana  - - - N N   A 

Hypothyris euclea laphria  - - - N N   A 

Hypothyris ninonia daeta  - - - N N   A 

Ithomia agnosia agnosia  - - - N N   A 

Mcclungia cymo salonina  - - - N N   A 

Mechanitis lysimnia lysimnia  - - - N N   A 

Mechanitis polymnia casabranca  - - - N N   A 

Methona themisto  - - - N N   A 

Oleria aquata  - - - N N   A 

Placidina euryanassa  - - - N N   A 

Pseudoscada acilla quadrifasciata  - - - N N   A 

Pseudoscada erruca  - - - N N   A 

Thyridia psidii hippodamia  - - - N N   A 

Tithorea harmonia pseudethra  - - - N N   A 

Libytheinae 

Libytheana carinenta  - - - N N   A 

Limenitidinae 

Adelpha abia  - - - N N   A 

Adelpha cytherea aea  - - - N N   A 

Adelpha iphiclus ephesa  - - - N N   A 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Adelpha malea aethalia  - - - N N   A 

Adelpha paraena paraena  - - - N N   A 

Adelpha plesaure phliassa  - - - N N   A 

Adelpha thoasa gerona  - - - N N   A 

Nymphalinae 

Anartia amathea roeselia  - - - N N   A 

Anartia jatrophae jatrophae  - - - N N   A 

Anthanassa frisia hermas  - - - N N   A 

Chlosyne lacinia saundersi  - - - N N   A 

Colobura dirce dirce  - - - N N   A 

Eresia eunice esora  - - - N N   A 

Historis acheronta acheronta  - - - N N   A 

Historis odius dious  - - - N N   A 

Hypanartia lethe  - - - N N   A 

Junonia evarete evarete  - - - N N   A 

Ortilia dicoma  - - - N N   A 

Ortilia ithra  - - - N N   A 

Ortilia sejona  - - - N N   A 

Siproeta epaphus trayja  - - - N N   A 

Siproeta stelenes stelenes  - - - N N   A 

Smyrna blomfildia blomfildia  - - - N N   A 

Tegosa claudina  - - - N N   A 

Tigridia acesta latifascia  - - - N N   A 

Vanessa braziliensis  - - - N N   A 

Vanessa myrinna  - - - N N   A 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Satyrinae 

Brassolis sophorae laurentii  - - - N N   A 

Brassolis sophorae sophorae  - - - N N   A 

Caligo illioneus illioneus Borboleta-coruja - - - N N   A 

Catoblepia berecynthia  - - - N N   A 

Dynastor darius darius  - - - N N   A 

Eryphanes automedon automedon  - - - N N   A 

Eryphanes reevesii reevesii  - - - N N   A 

Morpho helenor achillides Capitã-do-mato - - - N N   A 

Morpho menelaus coeruleus Capitã-do-mato - - - N N   A 

Narope cyllabarus  - - - N N   A 

Narope cyllarus  - - - N N   A 

Narope cyllastros  - - - N N   A 

Opsiphanes cassiae crameri  - - - N N   A 

Opsiphanes invirae remoliatus  - - - N N   A 

Amphidecta reynoldsi reynoldsi  - - - N N   A 

Cercyeuptychia luederwaldti  - - - N N   A 

Cissia terrestris  - - - N N   A 

Erichthodes narapa  - - - N N   A 

Euptychia westwoodi  - - - N N   A 

Godartiana muscosa  - - - N N   A 

Hermeuptychia fallax  - - - N N   A 

Hermeuptychia hermes  - - - N N   A 

Magneuptychia ocnus  - - - N N   A 

Pampasatyrus ocelloides  - - - N N   A 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Pareuptychia ocirrhoe ocirrhoe  - - - N N   A 

Pareuptychia summandosa  - - - N N   A 

Paryphthimoides numeria  - - - N N   A 

Paryphthimoides phronius  - - - N N   A 

Paryphthimoides undulata  - - - N N   A 

Paryphthmoides poltys  - - - N N   A 

Pharneuptychia innocentia  - - - N N   A 

Pharneuptychia phares  - - - N N   A 

Praefaunula armilla  - - - N N   A 

Taygetis chiquitana  - - - N N   A 

Taygetis echo  - - - N N   A 

Taygetis kerea  - - - N N   A 

Taygetis laches  - - - N N   A 

Taygetis mermeria mermeria  - - - N N   A 

Taygetis virgilia  - - - N N   A 

Taygetomorpha celia  - - - N N   A 

Yphthimoides argyrospila  - - - N N   A 

Yphthimoides celmis  - - - N N   A 

Yphthimoides maepius maepius  - - - N N   A 

Yphthimoides ochracea  - - - N N   A 

Yphthimoides pacta  - - - N N   A 

Yphthimoides renata  - - - N N   A 

Yphthimoides straminea  - - - N N   A 

Yphthimoides yphthima  - - - N N   A 
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b) Dados Primários 

Durante as duas campanhas do levantamento da entomofauna na região do Parcelamento de 
Solo Greenville, foram encontrados 73 indivíduos de 26 espécies de lepidópteros, na Área de 
Influência Direta (AID) do empreendimento (Tabela 2.22).
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Tabela 2.22: Lista de espécies de lepidópteros encontrados na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville - DF. 

Espécie Nome popular Sítio Habitat IUCN MMA Estadual Endêmica Cerrado Rara Migratória Cinegética Interesse médico-sanitário 

Hesperioidea 

Hesperiidae 

Urbanus dorantes  4   - - N N N   

Papilionoidea 

Nymphalidae 

Biblidinae 

Ageroniini 

Hamadryas amphinome Borboleta-estaladeira 2   - - N N N   

Hamadryas chloe Borboleta-estaladeira 2, 3, 4   - - N N N   

Hamadryas februa Borboleta-estaladeira 2   - - N N N   

Hamadryas feronia Borboleta-estaladeira 4   - - N N N   

Biblidini 

Catonephele acontius  4   - - N N N   

Callicorini 

Callicore sorana Borboleta- 80 1, 3   - - N N N   

Epicaliini 

Eunica bechina  1   - - N N N   

Eunica tatila  2   - - N N N   

Charaxinae 

Anaeini 

Siderone galanthis  2   - - N N N   

Zaretis itys  2   - - N N N   
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Espécie Nome popular Sítio Habitat IUCN MMA Estadual Endêmica Cerrado Rara Migratória Cinegética Interesse médico-sanitário 

Memphis moruus  3   - - N N N   

Preponini 

Archaeoprepona demophon Prepona 2   - - N N N   

Heliconiinae 

Heliconini 

Heliconius erato  2   - - N N N   

Limenitidinae 

Limenitidini 

Adelpha abia  2   - - N N N   

Satyrinae 

Brassolini 

Caligo illioneus Borboleta-coruja 3, 4   - - N N N   

Eryphanes automedon  2   - - N N N   

Opsiphanes quiteria  2   - - N N N   

Satyrini 

Cissia phronius  3, 4   - - N N N   

Cissia terrestris  3   - - N N N   

Pareuptychia summandosa  3   - - N N N   

Paryphthimoides poltys  1, 2, 3, 4   - - N N N   

Yphthimoides mythra  2, 4   - - N N N   

Yphthimoides straminea  2   - - N N N   

Morphini 

Morpho helenor Capitã-do-mato 2, 4   - - N N N   
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Espécie Nome popular Sítio Habitat IUCN MMA Estadual Endêmica Cerrado Rara Migratória Cinegética Interesse médico-sanitário 

Papilionidae 

Troidini 

Parides anchises  2, 4   - - N N N   

Legenda: IUCN - DD: dados insuficientes; EN: em perigo; LC: menos preocupante; NE: não avaliado; NT: quase ameaçado; VU: vulnerável. ICMBio - DD: dados insuficientes; EN: em 
perigo; LC: menos preocupante; NE: não avaliado; NT: quase ameaçado; VU: vulnerável. Endêmica Cerrado - S: Sim; N: Não; Rara - S: Sim; N: Não; Migratória - S: Sim; N: Não.
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c) Riqueza local (S) 

O sítio 2 apresentou o maior número de espécies de lepidópteros, seguido dos sítios 4, 3 e 1 
(Figura 2.26). As tribos com maior número de espécies registradas foram Satyrinae, da subfamília 
Satyrinae, e Ageroniini, da subfamília Biblidinae (Tabela 2.23). Os satiríneos ocorreram em todos 
os sítios amostrais do estudo. As espécies amostradas no estudo que não pertencem ao grupo 
das borboletas frugívoras e, portanto, não são atraídas pelas armadilhas, como Parides anchises 
e Urbanus dorantes, foram coletadas por encontros ocasionais. 

 

Figura 2.26: Riqueza de espécies da entomofauna (lepidópteras) registradas durante 
levantamento de dados primários, por sítio amostral e total. 

Tabela 2.23: Dados de riqueza, por sítio amostral, para as subfamílias e tribos de lepidópteros na 
área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville - DF. 

Subfamília Tribo Sítio 1 Sítio 2 Sítio 3 Sítio 4 

Biblidinae 

Ageroniini 0 3 1 2 

Biblidini 0 0 0 1 

Calicorini 1 0 0 0 

Epicaliini 1 1 0 0 

Charaxinae 

Anaeini 0 2 1 0 

Preponini 0 1 0 0 

Heliconiinae Heliconiini 0 1 0 0 
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Subfamília Tribo Sítio 1 Sítio 2 Sítio 3 Sítio 4 

Limenitidinae Limenitidini 0 1 0 0 

Satyrinae 

Brassolini 0 2 1 1 

Morphini 0 1 0 1 

Satyrini 1 3 3 2 

Papilioninae Troidini 0 1 0 1 

Pyrginae Eudamini 0 0 0 1 

Total 3 16 8 10 

d) Curva de acumulação de espécies 

A curva de acúmulo de espécies para os lepidópteros amostrados na AID do empreendimento 
apresentou tendência à estabilização entre o 9º e 14º dia, no final da primeira campanha da 
estação seca (Figura 2.27). A partir do 15º dia, no início da segunda campanha da estação 
chuvosa, a curva apresentou padrão crescente. Nos últimos cinco dias de amostragem não houve 
acréscimo de espécies (Figura 2.27), porém o platô observado não indica se a curva tenderá a 
estabilizar atingindo a assíntota ou se continuará ascendendo. 

 

Figura 2.27: Curva do coletor de entomofauna (Lepidóptera) após as campanhas de 
levantamento. 

e) Curva de rarefação 
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Foi utilizado o estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem com os intervalos de confiança 
para os lepidópteros da AID do empreendimento (Figura 2.28). Foram estimados, em média, 42 
espécies para os 24 dias de amostragem realizados, porém o número de espécies estimado não 
se aproxima da assíntota à medida que os dias de amostragem aumentam, indicando que o 
número total estimado de espécies na comunidade da região não foi atingido. 

 

Figura 2.28: Curva rarefação com o método Jackknife de 1ª ordem para os lepidópteros após as 
campanhas na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville - DF. 

f) Abundância relativa das espécies 

A espécie Paryphthimoides poltys, da subfamília Satyrinae e tribo Satyrini, foi a mais abundante 
no estudo, seguida de Hamadryas chloe, da subfamília Biblidinae e tribo Ageroniini (Figura 2.29). 
Destaca-se a dominância de 16 indivíduos de P. poltys no sítio 4, dentre os 27 amostrados nessa 
área, e o alto número de espécies com singletons e doubletons em todos os sítios, totalizando 
20 entre as 26 espécies amostradas. As subfamílias Satyrinae e Charaxinae foram as mais 
abundantes nos sítios amostrados, com 38 e 24 indivíduos coletados (Figura 4.2.30). 
Heliconiinae, Limenitidinae e Pyrginae apresentaram apenas uma espécie. As proporções entre 
as subfamílias e tribos de ninfalídeos pode ser um indicativo de como o ambiente suporta as 
espécies da comunidade. 
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Figura 2.29: Abundância absoluta e relativa das espécies de entomofauna (Lepidópteras) 
registradas. 

 

Figura 4.2.30: Abundância absoluta das subfamílias de lepidópteros amostradas. 

g) Índices de diversidade 

O sítio 2 obteve valores consideravelmente maiores de riqueza e dos índices dediversidade de 
Shannon, Simpson e equitabilidade, comparado com as outras áreas na AID do empreendimento 
(Tabela 2.24). Isso significa que a comunidade de borboletas dessa área obteve o maior número 
de espécies e distribuídas de forma mais homogênea, comparado às outras áreas. O sítio 3 
obteve os segundos maiores valores de diversidade, seguido dos sítios 4 e 1 (Tabela 2.24). O baixo 
valor de equitabilidade no sítio 4 deve-se à distribuição não homogênea entre os indivíduos das 
espécies e alta frequência relativa da espécie Paryphthimoides poltys. 
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Tabela 2.24: Índices de diversidade e equitabilidade de cada sítio amostral referente ao grupo da 
entomofauna dos lepidópteros. 

Sítios Riqueza (S) 
Índices de Diversidade Equitabilidade 

Shannon (H’) Simpson (D) Pielou (J’) 

Sítio 1 3 1,011 0,6111 0,9206 

Sítio 2 16 2,665 0,9215 0,9613 

Sítio 3 8 1,767 0,7778 0,8500 

Sítio 4 10 1,531 0,6255 0,6648 

Total 37 6,974 2,9359 3,3967 

h) Similaridade 

Foi utilizado o índice de similaridade de Jaccard para comparar as comunidades de lepidópteros 
entre os sítios amostrados na AID. Esse índice considera a interseção da composição de espécies 
(ou seja, a riqueza) entre as áreas, portanto não pondera as abundâncias relativas. O dendograma 
da análise de similaridade de Jaccard indicou que os sítios 3 e 4 são os mais semelhantes e 
próximos em relação à composição de espécies de lepidópteros, com 28,57% (ou 0,2857) de 
similaridade (Figura 2.31; Tabela 2.25). Em seguida, a comunidade do sítio 1 possui uma 
composição similar com o conjunto dos sítios 3 e 4. Por último, a composição de espécies do sítio 
2, que possui maior riqueza, é relacionada com o conjunto dos sítios 1, 3 e 4 (Figura 2.31). 

 

Figura 2.31: Análise de agrupamento hierárquico (cluster), realizada pelo método UPGMA, 
baseada no índice de similaridade de Jaccard para comparação dos sítios amostrais da 

entomofauna (Lepidópteros). 
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Tabela 2.25: Valores de similaridade de Jaccard entre as áreas para os lepidópteros amostrados 
no Parcelamento de Solo Greenville. 

Sítios 1 2 3 4 

1 1 0,0555 0,2222 0,0833 

2 0,0555 1 0,0909 0,1818 

3 0,2222 0,0909 1 0,2857 

4 0,0833 0,1818 0,2857 1 

i) Espécies ameaçadas de extinção  

Não foram encontradas espécies de abelhas e borboletas ameaçadas de extinção, de acordo com 
a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas (IUCN, 2021) e do Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018), na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville - 
DF. 

j) Espécies endêmicas do Cerrado 

Não foram encontradas espécies endêmicas do bioma Cerrado na área de estudo do 
Parcelamento de Solo Greenville - DF. 

k) Espécies migratórias 

Não foram encontradas espécies migratórias na área de estudo do Parcelamento de Solo 
Greenville - DF. 

l) Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Os padrões de riqueza e abundância das subfamílias de Nymphalidae nesse estudo seguiu o 
encontrado na região neotropical, com Satyrinae sendo a mais diversa, seguida de Biblidinae e 
Charaxinae (Fortunato e Ruszczyk, 1997; Silva et al., 2012, Silva et al., 2014). 

Os aspectos físicos do ambiente, como a temperatura, umidade e incidência solar influenciam na 
variação espacial e distribuição das borboletas. Portanto, como esperado, o sítio 1, na área de 
pastagem, apresentou menor riqueza e abundância, por não oferecer condições ideais para a 
reprodução e desenvolvimento das larvas e adultos, com exceção de espécies de áreas abertas, 
como Callicore sorana. 

Destaca-se a espécie Paryphthimoides poltys, da tribo Satirini, como sendo dominante no sítio 4. 
As espécies dessa tribo são de pequeno porte e alimentam-se de monocotiledôneas em seu 
estado larval, e sua dominância com baixa riqueza de outras espécies no sítio amostrado pode 
estar relacionada ao estado de conservação da vegetação da área, que é a mais próxima da região 
urbanizada e possui cursos d’água degradados e em estiagem na estação seca. 

A espécie Morpho helenor foi encontrada nos sítios 2 e 4 e Archaeoprepona demophon no sítio 
2. Borboletas de grande porte, como algumas espécies da tribo Morphini e Preponini, estão 
associadas a ambientes mais preservados e íntegros.  

O sítio 2 apresentou maior riqueza e equitabilidade das espécies de borboletas, ou seja, é área 
mais diversa. Para suportar espécies de nichos alimentares e tamanhos muito distintos (p.ex. 
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Archaeoprepona demophon, Morpho helenor e Yphthimoides mythra) é necessária que a 
comunidade vegetal seja diversa e condições físicas ideais ao longo do ano. Além disso, é o sítio 
mais afastado das regiões urbanas no entorno da AID. 

m) Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Não foram encontradas espécies vetoras ou reservatório de doenças na área de estudo do 
Parcelamento de Solo Greenville - DF 

n) Espécies de interesse econômico e científico 

Não foi registrada nenhuma espécie de lepidóptera considerada como de interesse econômico 
ou científico. 

o) Registro Fotográfico das Espécies 

A seguir é apresentada uma sequência de fotos de algumas espécies de lepidópteros registradas 
nas áreas de influência. 
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Foto 2.75: Indivíduo de Opsiphanes quiteria 
no sítio 2. 

 

Foto 2.76: Indivíduo de Caligo illioneus no 
sítio 4. 

 

Foto 2.77: Indivíduo de Hamadryas 
amphinome no sítio 2. 

 

Foto 2.78: Indivíduo de Adelpha abia 
encontrada casualmente no sítio 2. 

 

Foto 2.79: Indivíduo de Memphis moorus 
fixado em laboratório. 

 

Foto 2.80: Indivíduo fêmea de Catonephele 
acontius fixado em laboratório. 

2.6.3.2 Apoideoa 

a) Dados secundários 
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A lista de abelhas é composta pelo trabalho de Rabeling et al. (2019), na APA Gama e Cabeça de 
Veado, e pelo trabalho de Carvalho e Aguiar (2019) (Tabela 2.26), onde é discutido uma possível 
regionalização das espécies de abelhas sem ferrão do DF na bacia hidrográfica do rio São 
Bartolomeu.
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Tabela 2.26: Espécies de apóideos com potencial ocorrência na região do empreendimento. 

Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Andrenidae 

Oxaea flavescens  Cp, Sv - - - N    A 

Apidae 

Apini 

Apis mellifera  Cp, Sv - - - N    A 

Bombini 

Bombus brevivillus  Cp, Sv - - - N    A 

Bombus morio  Cp, Sv LC - - N    A 

Bombus pauloensis  Cp, Sv LC - - N    A 

Centridini 

Centris aenea  Cp, Sv - - - N    A 

Centris analis  Cp, Sv - - - N    A 

Centris bicolor  Cp, Sv - - - N    A 

Centris burgdorfi  Cp, Sv - - - N    A 

Centris fuscata  Cp, Sv - - - N    A 

Centris lateritia  Cp, Sv - - - N    A 

Centris machadoi  Cp, Sv - - - N    A 

Centris mocsaryi  Cp, Sv - - - N    A 

Centris nitens  Cp, Sv - - - N    A 

Centris rupestris  Cp, Sv - - - N    A 

Centris scopipes  Cp, Sv - - - N    A 

Centris tarsata  Cp, Sv - - - N    A 

Centris varia  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis analis  Cp, Sv - - - N    A 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Epicharis bicolor  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis cockerelli  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis flava  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis iheringii  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis morio  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis picta  Cp, Sv - - - N    A 

Epicharis xanthogastra  Cp, Sv - - - N    A 

Emphorini 

Ancyloscelis cft. romeroi  Cp, Sv - - - N    A 

Ancyloscelis sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Arhysoceble sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Ericrocidini 

Ctenioschelus goryi  Cp, Sv - - - N    A 

Eucerini 

Gaesischia belophora  Cp, Sv - - - N    A 

Melissoptila richardia  Cp, Sv - - - N    A 

Gaesischia nigra  Cp, Sv - - - N    A 

Melissoptila sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Euglossini 

Eufriesea violacens Abelha-das-orquídeas Cp, Fl - - - N    A 

Euglossa melanotricha Abelha-das-orquídeas Cp, Sv, Fl - - - N    A 

Euglossa sp. Abelha-das-orquídeas Cp, Sv, Fl - - - N    A 

Eulaema nigrita Abelha-das-orquídeas Cp, Sv, Fl - - - N    A 

Exaerete dentata Abelha-das-orquídeas Cp, Sv, Fl - - - N    A 

Exomalopsini 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Exomalopsis auropilosa  Cp, Sv - - - N    A 

Exomalopsis campestris  Cp, Sv - - - N    A 

Exomalopsis fulvofasciata  Cp, Sv - - - N    A 

Exomalopsis sp. 1  Cp, Sv - - - N    A 

Exomalopsis sp. 2  Cp, Sv - - - N    A 

Exomalopsis sp. 3  Cp, Sv - - - N    A 

Meliponini 

Frieseomelitta varia  Cp, Sv - - - N    B 

Geotrigona aequinoctialis  Fl - - - N    B 

Geotrigona mombuca  Cp, Sv - - - N    B 

Geotrigona mombuca  Cp, Sv - - - N    A 

Geotrigona subterranea  Cp, Sv - - - N    B 

Lestrimelitta limao  Cp, Sv - - - N    B 

Leurotrigona muelleri  Cp, Sv - - - N    B 

Melipona rufiventris  Cp, Sv - - - N    B 

Nannotrigona testaceicornis  Cp, Sv - - - N    B 

Paratrigona lineata  Cp, Sv - - - N    A 

Partamona combinata  Cp, Sv - - - N    B 

Partamona cupira  Cp, Sv - - - N    B 

Partamona cupira  Cp, Sv - - - N    A 

Plebeia gr. minima  Cp, Sv - - - N    B 

Scaptotrigona depilis  Cp, Sv - - - N    B 

Scaptotrigona polysticta  Cp, Sv - - - N    B 

Scaptotrigona postica  Cp, Sv - - - N    A 

Schwarziana quadripunctata  Cp, Sv - - - N    A 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Tetragona clavipes  Cp, Sv - - - N    B 

Tetragona quadrangula  Cp, Sv - - - N    A 

Tetragonisca angustula  Cp, Sv - - - N    B 

Trigona hyalinata  Cp, Sv - - - N    A 

Trigona recursa  Cp, Sv - LC - N    A 

Trigona truculenta  Cp, Sv - LC - N    A 

Trigonisca intermedia  Cp, Sv - LC - N    A 

Scaptotrigona postica  Cp, Sv - DD - N    A 

Schwarziana quadripunctata  Cp, Sv - LC - N    A 

Tetragona quadrangula  Cp, Sv - LC - N    A 

Trigona spinipes Irapuá Cp, Sv - - - N    A 

Tapinotaspidini 

Lophopedia pygmaea  Cp, Sv - - - N    A 

Monoeca mourei  Cp, Sv - - - N    A 

Monoeca pluricincta  Cp, Sv - - - N    A 

Paratetrapedia flaveola  Cp, Sv - - - N    A 

Paratetrapedia punctata  Cp, Sv - - - N    A 

Tropidopedia carinata  Cp, Sv - - - N    A 

Tropidopedia flavolineata  Cp, Sv - - - N    A 

Xanthopedia larocai  Cp, Sv - - - N    A 

Tetrapediini 

Tetrapedia diversipes  Cp, Sv - - - N    A 

Tetrapedia peckoltii  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopini 

Ceratina (Crewella) sp. 1  Cp, Sv - - - N    A 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 189



  

 
 

Página 190 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 
www.progeplan.com.br 

Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Ceratina (Crewella) sp. 2  Cp, Sv - - - N    A 

Ceratina (Crewella) sp. 3  Cp, Sv - - - N    A 

Ceratina (Crewella) sp. 7  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopa cearensis  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopa grisescens  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopa hirsutissima  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopa sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopa subcyanea  Cp, Sv - - - N    A 

Xylocopa vestita  Cp, Sv - - - N    A 

Colletidae 

Colletini 

Colletes sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Halictidae 

Augochlorini 

Augochloropsis smithiana  Cp, Sv - - - N    A 

Augochloropsis sp. 2  Cp, Sv - - - N    A 

Augochloropsis sp. 3  Cp, Sv - - - N    A 

Augochloropsis sp. 4  Cp, Sv - - - N    A 

Augochloropsis sp. 5  Cp, Sv - - - N    A 

Augochlorella ephyra  Cp, Sv - - - N    A 

Augochloropsis sp. 1  Cp, Sv - - - N    A 

Augochloropsis sp. 6  Cp, Sv - - - N    A 

Ceratalictus clonius  Cp, Sv - - - N    A 

Rhinocorynura sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Temnosoma sp.  Cp, Sv - - - N    A 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Halictini           

Agapostemon chapadensis  Cp, Sv - - - N    A 

Lasioglossum (D.) rostratum  Cp, Sv - - - N    A 

Lasioglossum (D.) sp. 3  Cp, Sv - - - N    A 

Lasioglossum (D.) sp. 4  Cp, Sv - - - N    A 

Lasioglossum (Dialictus) sp. 1  Cp, Sv - - - N    A 

Lasioglossum (Dialictus) sp. 2  Cp, Sv - - - N    A 

Paraxystoglossa mimetica  Cp, Sv - - - N    A 

Pseudoagapostemon sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Megachilidae 

Anthidiini 

Anthidium sertanicola  Cp, Sv - - - N    A 

Anthodioctes megachiloides  Cp, Sv - - - N    A 

Epanthidium aureocinctum  Cp, Sv - - - N    A 

Epanthidium tigrinum  Cp, Sv - - - N    A 

Hypanthidium nigritulum  Cp, Sv - - - N    A 

Larocanthidium sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Lithurgini 

Lithurgus huberi  Cp, Sv - - - N    A 

Megachilini 

Coelioxys sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Megachile (Pseudocentron) sp.  Cp, Sv - - - N    A 

Megachile aureiventris  Cp, Sv - - - N    A 

Megachile frankieana  Cp, Sv - - - N    A 

Megachile rubricate  Cp, Sv - - - N    A 
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Espécie Nome popular Habitat IUCN ICMBio Estadual Endêmica Rara Cinegética Interesse médico-sanitário Fonte 

Megachile terrestris  Cp, Sv - - - N    A 

Legenda: Habitat - Cp: Campestre; Sv: Savânico; Fl: Florestal. IUCN: DD: dados insuficientes; LC: menos preocupante; Endêmica - S: Sim; N: Não; Rara - X: Sim. Fonte: A) Rabeling, S. 
C. et al., 2019; B) Carvalho e Aguiar, 2019.
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b) Dados primários 

Durante as duas campanhas do levantamento da entomofauna na região do Parcelamento de 
Solo Greenville, foram encontrados 93 indivíduos de 14 espécies de abelhas (Tabela 2.27).
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Tabela 2.27: Lista de espécies de apóideos encontrados na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville - DF. 

Espécie Nome popular Sítio Habitat IUCN MMA Estadual Endêmica Cerrado Rara Migratória Cinegética Interesse médico-sanitário 

Andrenidae 

Oxaea flavescens  4 Cp, Sv - - - N N N   

Apini 

Apidae 

Apis mellifera Abelha-europeia 1 Cp, Sv, Fl - - - N N N   

Euglossini 

Euglossa fimbriata Abelha-das-orquídeas 1, 2, 4 Sv, Fl - - - N N N   

Euglossa leucotricha Abelha-das-orquídeas 2 Sv, Fl - - - N N N   

Euglossa melanotricha Abelha-das-orquídeas 1, 2, 4 Sv, Fl - - - N N N   

Euglossa pleosticta Abelha-das-orquídeas 1, 3 Sv, Fl - - - N N N   

Euglossa securigera Abelha-das-orquídeas 1 Sv, Fl - - - N N N   

Euglossa townsendi Abelha-das-orquídeas 2 Sv, Fl - - - N N N   

Euglossa truncata Abelha-das-orquídeas 2, 3, 4 Sv, Fl - - - N N N   

Eulaema cingulata Abelha-das-orquídeas 1, 2, 3, 4 Sv, Fl - - - N N N   

Eulaema nigrita Abelha-das-orquídeas 1, 2, 3, 4 Sv, Fl - - - N N N   

Meliponini 

Trigona hyalinata Guaxupé 1, 2 Cp, Sv - LC - N N N   

Trigona spinipes Arapuá 1, 2, 3, 4 Cp, Sv - - - N N N   

Halictidae 

Augochlorini 

Augochlora sp. 1  2 Sv, Fl - - - N N N   
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c) Riqueza local (S) 

Os sítios amostrais 2 e 1 apresentaram o maior número de espécies, seguido dos sítios 4 e 3 
(Figura 2.32). Apidae foi a família com maior riqueza em todos os sítios amostrais, com 12 
espécies pertencentes a três tribos (Apini, Euglossini e Meliponini), seguido de Halictidae e 
Andrenidae, que apresentaram apenas uma espécie cada (Tabela 2.28). A tribo mais 
representada no estudo foi a Euglossini e compõe a maior porcentagem de espécies em cada 
sítio, como esperado, pois, iscas atrativas de odor utilizadas no estudo são alvo para esse grupo 
de apídeos, as abelhas-das-orquídeas. 

 

Figura 2.32: Riqueza de espécies de apóideos registradas durante levantamento de dados 
primários, por sítio amostral, na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville. 

Tabela 2.28: Dados de riqueza, por sítio amostral, para as tribos de apóideos na área de estudo 
do Parcelamento de Solo Greenville. 

Família Tribo Sítio 1 Sítio 2 Sítio 3 Sítio 4 

Andrenidae Oxaeini 0 0 0 1 

Apidae Apini 1 0 0 0 

Euglossini 6 7 4 5 

Meliponini 2 2 1 1 

Halictidae Augochlorini 0 1 0 0 

Total 9 10 5 7 

d) Curva de acumulo de espécies 
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A curva de acúmulo de espécies para as abelhas amostradas na AID do empreendimento 
apresentou padrão crescente. Não houve variação no número de espécies no final da primeira 
campanha, entre os dias 7 e 12, e também nos últimos quatro dias de amostragem (Figura 2.33). 
Porém, o platô observado nesses últimos dias não indica se a curva tenderá a estabilizar atingindo 
a assíntota ou se continuará ascendendo. 

 

Figura 2.33: Curva do coletor para as espécies de apóideos depois das duas campanhas na área 
de estudo do Parcelamento de Solo Greenville. 

e) Curva de rarefação 

Foi utilizado o estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem com os intervalos de confiança 
para as abelhas da AID do empreendimento (Figura 2.34). Foram estimadas, em média, 18 
espécies para os 24 dias de amostragem realizados. O número de espécies estimado se aproxima 
da assíntota à medida que os dias de amostragem aumentam, indicando a aproximação da 
riqueza real da região. 
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Figura 2.34: Curva rarefação com o método Jackknife de 1ª ordem para os apóideos após as 
campanhas na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville. 

f) Abundância relativa e absoluta das espécies 

Houve dominância das espécies euglossíneas Eulaema nigrita e E. cingulata em todos os sítios 
amostrais nas campanhas de amostragem (Figura 2.35). As espécies com menor abundância 
relativa apresentaram quatro singletons (Oxaea flavescens, Euglossa pleosticta, E. leucotricha e 
E. townsendi) e um doubleton (Augochlora sp.1). 

 

Figura 2.35: Abundância absoluta e relativa das espécies de apóideos registrados. 

g) Índices de diversidade e equitabilidade 
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O sítio 2 obteve os maiores valores de riqueza e diversidades de Shannon e Simpson, com 
destaque no valor consideravelmente maior de equitabilidade, comparado aos outros sítios 
amostrados na AID do empreendimento (Tabela 2.29). Assim, a comunidade de abelhas dessa 
área obteve o maior número de espécies e com os indivíduos mais homogeneamente 
distribuídos. O sítio 1 obteve os segundos maiores valores de riqueza, diversidade e 
equitabilidade, seguido dos sítios 4 e 3.  A alta frequência relativa das espécies Eulaema cingulata 
e E. nigrita nos sítios 1, 3 e 4 contribuíram para os menores valores de equitabilidade, 
comparados ao sítio 1. 

Tabela 2.29: Riqueza observada, índices de diversidade e equitabilidade de apóideos amostrados 
para cada sítio amostral. 

Sítios Riqueza (S) 
Diversidade Equitabilidade 

Shannon (H’) Simpson (D) Pielou (J’) 

Sítio 1 9 1,928 0,8295 0,8774 

Sítio 2 10 2,170 0,8720 0,9424 

Sítio 3 5 1,292 0,6728 0,8027 

Sítio 4 7 1,668 0,7653 0,8573 

Total 31 7,058 3,1396 3,4798 

h) Similaridade e agrupamento 

Foi utilizado o índice de similaridade de Jaccard para comparar as comunidades de apóideos 
entre os sítios amostrados na AID. Esse índice considera a interseção da composição de espécies 
(ou seja, a riqueza) entre as áreas, portanto não pondera as abundâncias relativas. O dendograma 
da análise de similaridade de Jaccard indicou que os sítios 2 e 4 são os mais semelhantes e 
próximos em relação à composição de espécies de apóideos, com aproximadamente 54% (ou 
0,5454) de similaridade (Figura 2.36, Tabela 2.30). Em seguida, a comunidade do sítio 1 possui 
uma composição similar com o conjunto dos sítios 2 e 4. Por último, a composição de espécies 
do sítio 3, é relacionada com o conjunto dos sítios 2, 4 e 1.  
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Figura 2.36: Dendograma da análise de similaridade de Jaccard para comparação da 
comunidade de apóideos entre os sítios amostrais. 

Tabela 2.30: Valores de similaridade de Jaccard entre as áreas para os apóideos amostrados no 
Parcelamento de Solo Greenville. 

Sítios 1 2 3 4 

1 1 0,4615 0,2727 0,4545 

2 0,4615 1 0,3636 0,5454 

3 0,2727 0,3636 1 0,5000 

4 0,4545 0,5454 0,5000 1 

i) Espécies ameaçadas de extinção  

Não foram encontradas espécies de abelhas ameaçadas de extinção, de acordo com a Lista 
Vermelha de Espécies Ameaçadas (IUCN, 2021) e do Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018), na área de estudo do Parcelamento de Solo Greenville - 
DF. 

j) Espécies endêmicas do Cerrado 

Não foram encontradas espécies endêmicas do bioma Cerrado na área de estudo do 
Parcelamento de Solo Greenville - DF. 

k) Espécies migratórias 

Não foram encontradas espécies migratórias na área de estudo do Parcelamento de Solo 
Greenville - DF. 

l) Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 
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Nota-se a presença das espécies Eulaema nigrita e E. cingulata em todos os sítios e sua 
dominância nos sítios 1, 3 e 4. São espécies distribuídas na região neotropical, de habitats 
abertos. São bons indicadores de qualidade ambiental e sua alta abundância é frequentemente 
associada a ambientes perturbados e fragmentados (Peruquetti et al., 1999; Nemésio e Silveira, 
2007, Nemésio, 2013, Carneiro et al., 2021). Portanto, a área de pastagem do sítio 1, assim como 
as áreas de cultivo agrícola na porção oeste da AII, podem estar influenciando a distribuição e a 
dominância dessas espécies nos sítios amostrais de vegetação florestal, com exceção do sítio 2. 

Foram encontrados três indivíduos de Apis mellifera. Possuem colônias muito numerosas e 
enxameiam com facilidade, assim a dispersão e o estabelecimento em novas áreas tornam-se 
mais fácil comparado às espécies nativas. A. mellifera é uma espécie exótica e invasora que 
possui o potencial de causar impacto negativo nas comunidades, causando competição por 
recursos florais e diminuição da atividade de forrageamento, interações agonísticas e menor 
eficiência na polinização comparado às nativas (Menezes et al., 2007; Mohallem, 2019). 

m) Espécies vetoras e/ou reservatório de doenças 

Não foram encontradas espécies vetoras ou reservatório de doenças na área de estudo do 
Parcelamento de Solo Greenville - DF 

n) Espécies de interesse econômico e científico 

Apis mellifera é uma espécie generalista e atualmente está distribuída em quase todos os 
continentes do mundo, devido à introdução de subespécies que cruzaram e hibridizaram, e que 
são chamadas de “abelhas-africanizadas”. É a principal espécie utilizada para produção de mel, 
comercializado no mundo todo. 

o) Registro Fotográfico das Espécies de Apoideos. 

A seguir é apresentada uma sequência de fotos de algumas espécies de apoideos registradas nas 
áreas de influência. 
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Foto 2.81: Euglossa truncata em vista lateral. 
Foto 2.82: Euglossa townsendi em vista 

lateral 

  
Foto 2.83: Euglossa leucotricha em vista 

dorsal. 
Foto 2.84: Detalhe do coxim de Euglossa 

pleosticta. 

  

Foto 2.85: Oxaea flavescens em visa lateral. Foto 2.86: Augochlora sp.1 em vista lateral. 

2.6.4 Áreas prioritárias para a conservação ou recuperação 

O sítio 2 merece atenção e prioridade para a conservação comparado aos outros sítios 
amostrados. Essa área possui fitofisionomias de aspecto savânico com transição para vegetação 
florestal de aspecto semidecidual, ou “mata seca”, e mata de galeria ombrófila. Além disso, é a 
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região com os maiores índices de diversidade de abelhas e borboletas frugívoras, como 
apresentado neste estudo. Essa área sofre com a degradação do pisoteio e abertura de clareiras 
pelos gados da região, que transitam entre a maioria dos sítios amostrais. 

 

Figura 2.37: Mapa de indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação 
ambiental, em relação à entomofauna. 

2.6.5 Considerações Finais da Entomofauna 

O grupo das abelhas-das-orquídeas (Euglossini) e borboletas frugívoras (Nymphalidae) são 
eficientes para diagnósticos de impacto ambiental por serem sensíveis à alteração do ambiente, 
aplicáveis em diferentes biomas e possuem baixo custo em armadilhas e logística. 

Foram amostradas 26 espécies de borboletas, pertencentes a 7 subfamílias e 13 tribos, sendo 
que as borboletas frugívoras (família Nymphalidae) foram capturadas pelas armadilhas e as 
espécies de outras guildas (famílias Papilionidae e Hesperiidae) foram amostradas por encontros 
ocasionais. As 14 espécies de abelhas amostradas pelas armadilhas de odor pertencem a 3 
famílias e 5 tribos. Todos os indivíduos foram encontrados na Área de Influência Direta do 
Parcelamento de Solo Greenville.  

As fitofisionomias predominantes nos sítios amostrais escolhidos são matas de galeria que 
acompanham córregos de pequeno e médio porte, como nos sítios 2, 3 e 4 (Foto 1.3; Foto 1.4; 
Foto 1.5), e área de pastagem em atividade, no sítio 1 (Foto 1.1; Foto 1.2). O sítio 2 apresentou 
valores consideravelmente maiores de riqueza (S) e índices de diversidade de Shannon (H’), 
Simpson (D) e equitabilidade (J’) para a ordem Lepidoptera (S = 16; H’ = 2,665; D = 0,9215; J’ = 
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0,9613) e para a superfamília Apoidea (S = 10; H’ = 2,170; D = 0,8720), ou seja, apresentou-se 
como a área mais rica, diversa e com distribuição mais homogênea entre os indivíduos das 
espécies. Os demais sítios apresentaram resultados menores para Lepidoptera, com o sítio 3 
apresentando os segundos maiores valores de diversidade (S = 8; H’ = 1,767; D = 0,7778), seguido 
do sítio 4 (S = 10; H’ = 1,531; D = 0,6255) e sítio 1 (S = 3; H’ = 1,011; D = 0,6111).  Para Apoidea, o 
sítio 1 apresentou os segundos maiores valores de riqueza e diversidade (S = 9; H’ = 1,928; D = 
0,8295), seguido do sítio 4 (S = 7; H’ = 1,668; D = 0,7653) e sítio 3 (S = 5; H’ = 1,292; 0,6728). 

Após as duas campanhas de amostragem, a curva de rarefação não atingiu a assíntota do número 
de espécies para Lepidoptera, sugerindo que o número total estimado de borboletas frugívoras 
da região da AID será atingido com maior esforço amostral. Por outro lado, a curva de rarefação 
se mostrou próxima à assíntota para Apoidea, indicando a suficiência amostral das espécies desse 
grupo.  

Não foram encontradas espécies em graus de ameaça de extinção, com poucas delas classificadas 
como Pouco Preocupante (LC) ou sem classificação, de acordo com a IUCN e o Livro Vermelho da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018). Porém, foi encontrada uma espécie de 
exótica e invasora segundo a Instrução Normativa SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI, a abelha-
europeia (Apis mellifera).  É uma espécie generalista e atualmente está distribuída em quase 
todos os continentes do mundo, devido à introdução de subespécies que cruzaram e 
hibridizaram, e que são chamadas de “abelhas-africanizadas”. Possuem colônias muito 
numerosas e enxameiam com facilidade, assim a dispersão e o estabelecimento em novas áreas 
tornam-se mais fácil comparado às espécies nativas. A. mellifera é uma espécie exótica e invasora 
que possui o potencial de causar impacto negativo nas comunidades, causando competição por 
recursos florais e diminuição da atividade de forrageamento, interações agonísticas e menor 
eficiência na polinização comparado às nativas. 

A região do empreendimento está situada dentro de uma fazenda, e por isso todos os sítios 
amostrados sofrem influência da degradação e pisoteio causado pelo gado (Foto 2.87). Também 
se encontra próxima às propriedades rurais, às margens do sítio 4. Pequenas alterações no micro-
habitat causada pela proximidade das áreas urbanas, como mudança na incidência solar, 
abertura de clareiras e estabelecimento de plantas invasoras influenciam na ocorrência e 
proporção desses grupos bioindicadores. 
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Foto 2.87: Armadilhas para lepidópteros com danos 
causados pelos gados. 
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2.7 ICTIOFAUNA 

2.7.1 Introdução 

A região da América do Sul é a mais diversa para peixes de água doce com mais de 5.160 (REIS et 
al., 2016), e o Brasil é o país detentor da maior parte dessa diversidade de espécies. A riqueza de 
espécies para essa região é ocasionada, principalmente, pelos diferentes hábitats disponíveis 
para a ocupação das espécies que vão desde riachos de planalto com altitudes de ~1.200 metros 
acima do nível do mar até planícies aluviais (CRAMPTON, 2011). Cerca de 1.200 espécies de 
peixes são conhecidas para o Cerrado, o que representa cerca de 46% das espécies brasileiras 
(FERNANDES et al., 2016). Boa parte desse total foi descoberto e descrito nas últimas décadas e 
análises recentes indicam que ainda há espécies a descrever (LANGEANI et al., 2015). 
Atualmente, o Cerrado tem um nível de proteção ambiental muito aquém das metas 
internacionais de conservação da biodiversidade (FERNANDES et al., 2016); portanto 
levantamentos de diversidade de espécies sempre contribuem para o aumento do conhecimento 
sobre a biodiversidade do bioma Cerrado. 

O Cerrado abriga as nascentes de três importantes ecorregiões hidrográficas, sendo elas a bacia 
do rio Paraná-Paraguai, São Francisco e Tocantins-Araguaia (ABELL et al., 2008). Especificamente, 
a região do Planalto Central Brasileiro abriga as drenagens mais ao norte da do sistema Rio 
Paraná-Paraguai (VIEIRA; SALGADO; SANTOS, 2015), com o Distrito Federal abrigando as 
cabeceiras do Rio São Bartolomeu e Descoberto, ambos pertencentes a sub-bacia do rio 
Corumbá, um importante tributário do rio Paranaíba, afluente da margem direita do rio Paraná. 
A comunidade de peixes da região do Distrito Federal apresenta alta riqueza de espécies, com o 
total de 70 de espécies de peixes, distribuídas em sete ordens (i.e., Characiformes, Cichliformes, 
Cyprinodontiformes, Gymnotiformes, Siluriformes, Perciformes e Synbranchiformes), 17 família 
e 43 gêneros, sendo que entre essas 70 espécies, 37 foram registradas para as drenagens do Alto 
Rio Paraná no Distrito Federal (AQUINO; COLLI, 2017). 

De maneira geral os riachos do Distrito Federal são de pequeno porte e característicos de 
ambientes de cabeceiras. No entanto, esses ambientes possuem uma fauna de peixes 
característica e muito vulnerável a alterações ambientais (CASTRO; POLAZ, 2020), uma vez que 
das 311 espécies de peixes ósseos de água doce ameaçadas de extinção, segundo o Livro 
Vermelho de Espécies Ameaçadas de Extinção (ICMBIO/MMA, 2018), 252 espécies são de 
pequeno porte (ou seja, com até 15 cm de comprimento, quando adultos) e vivem nesses 
ambientes. Logo, estudos a fim de compreender os padrões de ocupação da ictiofauna nesses 
ambientes são extremamente necessários e enriquecedores. 

A partir dos dados coletados em campo, nós produzimos este diagnóstico contendo informações 
sobre as espécies identificadas, principais grupos taxonômicos e a sua ecologia. Ainda neste 
relatório constará informações, como o tipo de ambiente, em que os esforços amostrais foram 
concentrados. Já as análises das comunidades de peixes foram as mesmas, que as aplicadas para 
os outros grupos taxonômicos, contudo com a adição da análise de Captura por Unidade de 
Esforço (CPUE), baseado na abundância dos indivíduos capturados (CPUEn) e biomassa (CPUEb). 
Todos os resultados obtidos foram apresentados de forma gráfica, quando necessário. 
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2.7.2 Metodologia específica 

O levantamento de dados para ictiofauna foi realizado em duas temporadas de trabalho de 
campo com seis dias consecutivos cada. A primeira campanha de campo foi realizada durante a 
estação seca entre os dias 10 e 15 de setembro. A segunda campanha de campo foi realizada 
durante a estação chuvosa entre os dias 3 e 8 de dezembro. A amostragem da fauna de peixes 
foi realizada com auxílio de uma combinação de técnicas ativas e passivas: rede de arrasto, rede 
de emalhar e peneira. Em cada período de coleta foram armadas três redes de emalhar por sítio 
amostral (Figura 2.2). 

Tabela 2.31 Pontos de levantamento da Ictiofauna 

Ponto Metodologia 
Coordenadas (22K UTM Sirgas 2000) 

X Y 

01 Rede de espera, rede de arrasto e peneira 200421.00 8230213.00 

02 Rede de espera, rede de arrasto e peneira 201442.00 8228552.00 

03 Rede de espera, rede de arrasto e peneira 200215.00 8227379.00 

04 Rede de espera, rede de arrasto e peneira 201356.00 8227323.00 

2.7.2.1 Metodologia de Amostragem 

a) Rede de arrasto (método ativo) 

A metodologia de captura ativa com auxílio de redes de arrasto (3 × 1 m e 2 mm de entre nós), 
consistiu em amostragens durante o período diurno, no sentido jusante a monte (isto é, 
contrafluxo da água), por um trecho de 150 metros em todos os sítios amostrais por dois dias 
consecutivos em cada estação de coleta. As redes foram utilizadas por dois especialistas em 
ictiofauna e arrastadas sempre na direção as margens, a fim de encurralar os peixes e capturá-
los (VIEIRA, 2006). Essa metodologia é mais eficiente para captura de peixes entre trechos de rio 
sem obstáculos com níveis intermediários de profundidade. 

b) Peneira (método ativo) 

A metodologia de captura ativa com auxílio de peneiras (30 cm de raio e 2 mm de entre nós), 
consistiu em amostragens durante o período diurno, no sentido jusante a monte (isto é, 
contrafluxo da água), por 30 minutos em todos os sítios amostrais por dois dias consecutivos em 
cada estação de coleta (Foto 2.88 e Foto 2.89). Geralmente, as peneiras são utilizadas para 
trechos de difícil captura dos peixes, como riachos com bastante folhiço no fundo, tronco e 
macrófitas, uma vez que essa metodologia tende a tirá-los de suas tocas e esconderijos 
(BRINKMAN; DUFFY, 1996). 
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Foto 2.88: Amostragem com peneira, estação 
seca, sítio amostral 1. 

Foto 2.89: Amostragem com peneira, estação 
chuvosa, meandro abandonado próximo ao 

sítio amostral 3. 

c) Rede de espera (método passivo) 

A metodologia de captura passiva com redes de espera consistiu em três jogos de redes com 
diferentes malhas, sendo elas com 15 metros quadrados e entre nós de 20, 30 e 60 mm. As redes 
foram instaladas em trechos que pudessem capturar o maior número de indivíduos de diferentes 
espécies de peixes (Foto 2.90 e Foto 2.91). Elas permaneceram armadas por um período de 24hs 
por dois dias consecutivos, ou seja, totalizando 48 horas de redes abertas por campanha de 
amostragem. Vale ressaltar que a amostragem foi igual para todos os pontos, exceto para o 
primeiro ponto de amostragem da fauna aquática, no qual não houve armadilhagem na primeira 
campanha (seca) pelo baixíssimo nível da água. 

  

Foto 2.90: Amostragem com rede de espera, 
estação seca, sítio amostral 3. 

Foto 2.91: Amostragem com rede de espera, 
estação chuvosa, sítio amostral 4. 

2.7.2.2 Esforço amostral 

A seguir encontra-se detalhado o esforço amostral para cada método de captura que foi 
empregado nos quatro sítios amostrais (Tabela 2.32). Essas metodologias foram empregadas 
durantes as diferentes campanhas de amostragem para fauna de peixes. 
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Tabela 2.32. Esforço amostral da ictiofauna. 

Métodos Esforço por sítio 
Nº de 
sítios 

Cálculo do 

Esforço por 
campanha 

Esforço total 

Rede de espera 
(malha 2cm) 

1 rede de 15 m² por 48 
hs 

4 15 m² x 48 horas x 4 
sítios 

2.880m²/h 

Rede de espera 
(malha 3cm) 

1 rede de 15 m² por 48 
hs 

4 15 m² x 48 horas x 4 
sítios 

2.880m²/h 

Rede de espera 
(malha 60 cm) 

1 rede de 15 m² por 48 
hs 

4 15 m² x 48 horas x 4 
sítios 

2.880m²/h 

Rede de arrasto 
1 rede de 7,5 m² por 2 

dias 
4 7,5 m² x 2 dias x 4 

sítios 
60 m² 

Peneira 
30 minutos por 2 dias 4 30 minutos x 2 dias x 

4 sítios 
240 minutos/sítio 

2.7.2.3 Metodologia de Manejo 

A amostragem ativa dos peixes ocorreu sempre no período diurno e no sentido jusante a 
montante, isto é, contrafluxo do rio, uma vez que, dessa maneira, evita-se a suspensão do 
substrato e, assim, evitando espantar os peixes ao longo do curso d’água. Já as redes de espera 
foram instaladas em trechos que maximizavam a chance de captura de peixes, como trechos com 
profundidades maiores que 60 centímetros e fluxo lento. Essas redes foram instaladas no início 
do dia e retiradas na manhã do dia seguinte.  

Os indivíduos encontrados mortos ou com baixas condições vitais foram eutanasiados com 
eugenol (GRIFFITHS, 2000), fixados em formol 10%, posteriormente conservados em álcool 70% 
(UIEDA; CASTRO, 1999), e encaminhados para o tombamento em uma coleção científica de 
referência. Os indivíduos que foram encontrados em condições vitais adequadas foram soltos em 
porções de rio com fluxo contínuo, após o processo de biometria, ou seja, coleta dos dados 
referentes ao comprimento padrão, comprimento total e peso, posteriormente foram 
fotografados e então libertados (Foto 2.92, Foto 2.93 e Foto 2.94). A identificação dos indivíduos 
em campo foi realizada a partir das suas características morfológicas e com base na literatura 
disponível para região de interesse do estudo (e.g., BUCKUP; MENEZES; GHAZZI, 2007; GRAÇA; 
PAVANELLI, 2007; OTA et al., 2018). 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 208



  

 
 

Página 209 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 
www.progeplan.com.br 

  

Foto 2.92: Bagre (Imparfinis borodini) 
sendo preparado para fotografias após 

captura. 

Foto 2.93: Lambaris (Astyanax sp.) 
capturados com peneira. 

 

Foto 2.94: Obtenção de dados biométricos dos peixes. 

2.7.3 Resultados 

2.7.3.1 Dados Secundários 

A partir dos dados secundários para a ictiofauna na região do empreendimento da Fazenda 
Greenville são listadas 37 espécies distribuídas em 14 famílias e cinco ordens (Tabela 3 e Figura 
34). Para a ordem Characiformes foram registradas quatro famílias, sendo elas a Characidae (dez 
espécies), Crenuchidae (três espécies), Erythrinidae (uma espécie) e Parodontidae (três 
espécies). Já para a ordem dos peixes-da-chuva (Cyprinodontiformes) foram registradas duas 
famílias a Poeciliidae (uma espécie) e Rivulidae (duas espécies). As tuviras ou sarapós 
(Gymnotiformes) foram registradas duas famílias Gymnotidae (uma espécie) e Sternopygidae 
(uma espécie). Os Cichliformes foram representados por apenas uma família, Cichlidae (uma 
espécie). Os bagres (Siluriformes) é a ordem com maior número de famílias representadas por 
Callichthydae (uma espécie), Heptapteridae (seis espécies), Loricariidae (cinco espécies), 
Pimelodidae (uma espécie) e Trichomycteridae (uma espécie). 

Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA /TOMO 2 (88433488)         SEI 00391-00001330/2021-62 / pg. 209



  

 
 

Página 210 007901-310RT-001-00 

Setor Bancário Norte • Quadra 02 • Ed. Via Capital • Bloco F • Sala 1513 • Asa Norte • 
Brasília-DF • CEP 70.040.911 • Tel.: (61) 3963.9195 •  

contato@progeplan.com.br 
www.progeplan.com.br 

 
www.progeplan.com.br 

Tabela 2.33. Lista de espécies de potencial ocorrência para a área em estudo. 

Espécie Nome popular IUCN ICMBio Endêmica Rara Cinegética Migratória Hábitat preferencial Fonte 

Characiformes (17) 

Characidae (10) 

Astyanax bimaculatus Lambari-do-rabo-amarelo - LC N N S N Águas lentas, pelágico A, B 

Astyanax scabripinnis Lambari-do-rabo-vermelho - DD N N S N Águas lentas, pelágico A, B 

Bryconamericus turiuba Lambari - LC N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Hasemania hanseni* Lambari - LC S N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Moenkhausia cf. aurantia* Lambari - LC S N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Oligosarcus planaltinae** Saicanga - LC S S N N Água corrente, pelágico A, B, C, D 

Piabarchus stramineus Lambari - LC N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Piabina argentea Lambari - LC N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Planaltina myersi* Lambari - LC S N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Psalidodon fasciatus Lambari-do-rabo-vermelho LC LC N N S N Águas lentas, pelágico A, B 

Crenuchidae (3) 

Characidium fasciatum Mocinha - DD N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Characidium gomesi Mocinha - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Characidium zebra Mocinha - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Erythrinidae (1) 

Hoplias malabaricus Traíra LC LC N N S N Águas lentas, bentônico A, B 

Parodontidae (3) 

Apareiodon ibitiensis Canivete - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Apareiodon machrisi Canivete - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Endêmica Rara Cinegética Migratória Hábitat preferencial Fonte 

Parodon nasus Canivete - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Cichliformes (1) 

Cichlidae (1) 

Cichlasoma paranaense Cará - LC N N S N Águas lentas, pelágico A, B, 

Cyprinodontiformes (3) 

Poeciliidae (1) 

Phalloceros harpagos Guaru - LC N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Rivulidae (2) 

Melanorivulus pictus Peixe-da-chuva - DD N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Simpsonichthys santanae** Peixe-anual - CR S S N N Poças temporárias A, B, C, D 

Gymnotiformes (2) 

Gymnotidae (1) 

Gymnotus sylvius Sarapó - LC N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Sternopygidae (1) 

Eigenmannia trilineata Tuvira - LC N N N N Águas lentas, pelágico A, B 

Siluriformes (14) 

Callichthydae (1) 

Aspidoras fuscoguttatus Bagre - LC N N N N Águas rasas, bentônico A, B 

Heptapteridae (6) 

Cetopsorhamdia iheringi Bagre-preto - LC - N N N Águas lentas, bentônico A, B 

Heptapterus sp. Bagrinho - - - N N N Águas lentas, bentônico A, B 

Imparfinis borodini Bagre - LC  N N N Águas lentas, bentônico A, B 

Imparfinis schubarti Bagre - LC  N N N Águas lentas, bentônico A, B 
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Espécie Nome popular IUCN ICMBio Endêmica Rara Cinegética Migratória Hábitat preferencial Fonte 

Phenacorhamdia somnians Bagrinho - DD  N N N Águas lentas, bentônico A, B 

Phenacorhamdia unifasciata** Bagrinho - NT - S N N Água corrente, bentônico A, B, C, D 

Loricariidae (5) 

Hypostomus cf. ancistroides Cascudo - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Hypostomus sp.2 Cascudo - - S N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Neoplecostomus corumba Cascudo - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Rhinolekos longicolla* Cascudinho - LC S N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Rineloricaria latirostris Cascudo-cauda-de-chicote - LC N N N N Águas rápidas, bentônico A, B 

Pimelodidae (1) 

Pimelodella avanhandavae Mandi-chorão - LC N N N N Águas lentas, bentônico A 

Trichomycteridae (1) 

Ituglanis goya* Cambeva LC NA S N N N Águas lentas, bentônico A 

Legenda: (*) – endêmica do Cerrado; (**) – endêmica do Distrito Federal; Status de conservação: (DD) – Dados Insuficientes; (LC) – Menos Preocupante; (CR) – Criticamente em 
Perigo; (NA) – Não se aplica; (NT) – Quase Ameaçada, seguindo a listagem disponibilizada pela IUCN – MMA/ICMBio (2018). As espécies de interesse cinegético foram classificadas 
a partir da lista de espécies interesse comercial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Fonte: (A) AQUINO, P. P. U.; COLLI, G. R. Headwater captures and 
the phylogenetic structure of freshwater fish assemblages: a case study in central Brazil. Journal of Biogeography, v. 44, n. 1, p. 207–216, 2017; (B) AQUINO, P. P. U. et al. Ictiofauna 
dos córregos do Parque Nacional de Brasília, bacia do alto rio Paraná, Distrito Federal, Brasil Central. Biota Neotropica, v. 9, n. 1, p. 217–230, 2009; (C) AQUINO, P. P. U.; COUTO, T. 
B. A. Pisces, Teleostei, Characiformes, Characidae, Hasemania crenuchoides Zarske and Géry, 1999, Hyphessobrycon balbus Myers, 1927 and Oligosarcus planaltinae Menezes and 
Géry, 1983: new records in Distrito Federal, Central Brazil. Check List, v. 6, n. 4, p. 594, 2010; (D) NOGUEIRA, C. et al. Restricted-Range Fishes and the Conservation of Brazilian 
Freshwaters. PLoS ONE, v. 5, n. 6, p. e11390, 2010. 
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2.7.3.2 Dados Primários 

O levantamento de campo para ictiofauna na área de influência do empreendimento resultou no 
registro de 31 espécies, pertencentes a nove famílias e três ordens (Tabela 2.34). Contudo, outras 
espécies foram registradas em lagoas marginais ao curso d’água ou por populares e relatadas 
aqui neste estudo, sendo elas Hoplosternum litoralle (Siluriformes, Callichthyidae), Cichlasoma 
paranaense (Cichliformes, Cichlidae) e Poecilia reticulata (Cyprinodontiformes, Poeciliidae) 
(Tabela 2.34). Ao considerar o número total de espécies, ou seja, capturas, populares e lagoas 
marginais foram registradas 34 espécies de peixes, distribuídas em 12 famílias e cinco ordens. 
Uma espécie registrada é exótica às drenagens do rio São Bartolomeu, Sistema Paraná-Paraguai 
e as bacias hidrográficas brasileiras. Para os trechos amostrados houve a dominância de espécies 
de peixes de pequeno porte, ou seja, os indivíduos capturados possuem comprimento padrão 
menor do que 15 cm. O padrão observado de dominância absoluta de pequenas espécies de 
peixes para riachos de cabeceiras, como as drenagens do Ribeirão Santana têm sido discutidos 
desde CASTRO, (1999), e corroborado por vários outros autores para riachos sul-americanos 
(CASTRO et al., 2004; LANGEANI et al., 2007). 

A família que apresentou a maior riqueza de espécies foi a Characidae (dez espécies), seguida 
por Heptapteridae (seis espécies) e Loricariidae (seis espécies), as outras nove famílias foram 
representadas pelo número de uma a duas espécies por família (Figura 2.38 e Tabela 2.34). A 
ordem Characiformes é representada por cinco famílias, sendo elas Anostomidae (uma espécie), 
Characidae (dez espécies), Crenuchidae (uma espécie), Erythrinidae (duas espécies) e 
Parodontidae (duas espécies). Já para a ordem Siluriformes (bagres) foi representada pelas 
famílias Callichthyidae (uma espécie), Heptapteridae (seis espécies), Loricariidae (seis espécies) 
e Trichomycteridae (duas espécies). Por fim, as ordens Cichliformes, Cyprinodontiformes e 
Gymnotiformes foram representadas apenas por uma espécie pelas famílias Cichlidae, 
Poeciliidae e Sternopygidae, respectivamente (Tabela 2.34). 
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Tabela 2.34: Espécies da Ictiofauna de potencial ocorrência para área em estudo. 

Espécie Nome popular Sítio Hábitat Preferencial IUCN MMA Abun (N) 
Endêmica 
Cerrado 

Endêmica 
DF 

Rara* Migratória Cinegética 

Characiformes (16) 

Anostomidae (1) 

Leporinus sp. Piau 2,3,4 
Água corrente, 

pelágico 
- - 5 N N N N S 

Characidae (10) 

Astyanax gr. 
bimaculatus 

Lambari-do-rabo-amarelo 1 Água lenta, pelágico - LC 33 N N N N S 

Astyanax sp.1 Lambari 3 Água lenta, pelágico - - 2 N N N N S 

Astyanax sp.2 Lambari 1 Água lenta, pelágico - - 30 N N N N S 

Bryconamericus turiuba Lambari 2,3 Água lenta, pelágico - LC 4 N N N N N 

Creagrutus sp. Lambari 2,3,4 Água lenta, pelágico - - 21 N N N N N 

Hasemania hanseni Lambari 2,4 Água lenta, pelágico - LC 10 S N N N N 

Knodus sp. Lambari 4 Água lenta, pelágico - - 7 N N N N N 

Oligosarcus planaltinae Saicanga 2,3,4 
Água corrente, 

pelágico 
- LC 5 S S S N N 

Psalidodon gr. fasciatus 
Lambari-do-rabo-

vermelho 
1,2,3,4 Água lenta, pelágico LC LC 74 N N N N S 

Serrapinus sp. Lambari 4 Água lenta, pelágico - - 4 N N N N N 

Crenuchidae (1) 

Characidium fasciatum Mocinha 3 
Água rápida, 

bentônico 
- DD 1 N N N N N 

Erythrinidae (2) 

Erythrinus sp. Jejuno 3 Água lenta, bentônico - - 1 N N N N S 

Hoplias malabaricus Traíra 4 Água lenta, bentônico LC LC 1 N N N N S 

Parodontidae (2) 
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Espécie Nome popular Sítio Hábitat Preferencial IUCN MMA Abun (N) 
Endêmica 
Cerrado 

Endêmica 
DF 

Rara* Migratória Cinegética 

Apareiodon sp. Canivete 2,3,4 
Água corrente, 

bentônico 
- - 8 N N N N N 

Paradon nasus Canivete 4 
Água corrente, 

bentônico 
- LC 1 N N N N N 

Cichliformes (1) 

Cichlidae (1) 

Cichlasoma paranaense Cará 4 Água lenta, pelágico - LC 5 N N N N S 

Cyprinodontiformes (1) 

Poeciliidae (1) 

Poecilia reticulata* Guppy 4 Água lenta, pelágico - - - N N N N N 

Gymnotiformes (1) 

Sternopygidae (1) 

Eigenmannia trilineata Tuvira 3 Água lenta, pelágico - LC 3 N N N N N 

Siluriformes (15) 

Callichthyidae (1) 

Hoplosternum 
littorale** 

Tamoatá 4 Água lenta, bentônico - LC - N N N N S 

Heptapteridae (6) 

Cetopsorhamdia iheringi Bagrinho-preto 2,3,4 Água lenta, bentônico - LC 11 N N N N N 

Imparfinis borodini Bagre 2,3,4 Água lenta, bentônico - LC 13 N N N N N 

Phenacorhamdia 
somnians 

Bagre 3 Água lenta, bentônico - 
DD 1 

N N N N N 

Phenacorhamdia 
unifasciata 

Bagre 2,3,4 
Água corrente, 

bentônico 
- 

NT 25 
S S S N N 

Pimelodella 
avanhandavae 

Mandi-chorão 2 Água lenta, bentônico - 
LC 2 

N N N N S 

Rhamdia quelen Jundiá 2,3,4 Água lenta, bentônico - LC 7 N N N N S 

Loricariidae (6) 
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Espécie Nome popular Sítio Hábitat Preferencial IUCN MMA Abun (N) 
Endêmica 
Cerrado 

Endêmica 
DF 

Rara* Migratória Cinegética 

Corumbataia sp. Cascudinho 3,4 Água rápida, 
bentônico 

- 
NA 67 

N N N N N 

Hypostomus 
ancistroides 

Cascudo 2,3,4 Água rápida, 
bentônico 

- 
LC 25 

N N N N S 

Hypostomus cf. regani Cascudo 2,4 Água rápida, 
bentônico 

- 
LC 4 

N N N N S 

Hypostomus sp. Cascudo 3 Água rápida, 
bentônico 

- 
NA 1 

N N N N S 

Rhinolekos longicollum Cascudinho 2,3,4 Água rápida, 
bentônico 

- 
LC 392 

S N N N N 

Rineloricaria latirostris Cascudo-cauda-de-
chicote 

2,3,4 Água rápida, 
bentônico 

- 
LC 20 

N N N N N 

Trichomycteridae (2) 

Ituglanis goya Cambeva 2,3 Água lenta, bentônico - - 2 S N N N N 

Paracanthopoma sp. Candiru 4 Água lenta, bentônico LC - 1 N N N N N 

Legenda: (*) – espécie exótica; (**) – espécie exótica registrada por populares da região; Status de conservação: (DD) – Dados Insuficientes; (LC) – Menos Preocupante; (CR) – 
Criticamente em Perigo; (NA) – Não se aplica; (NT) – Quase Ameaçada, seguindo a listagem disponibilizada pela IUCN – MMA/ICMBio (2018). *Espécies raras foram classificadas a 
partir da literatura: NOGUEIRA, C. et al. Restricted-Range Fishes and the Conservation of Brazilian Freshwaters. PLoS ONE, v. 5, n. 6, p. e11390, 2010. 
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Figura 2.38: Riqueza de espécies da Ictiofauna separadas por família. 

2.7.3.3 Riqueza local (S) 

A riqueza total de peixes capturados ao longo do estudo foi de 32 espécies, desconsiderando as 
outras três espécies, na quais foram registradas apenas em lagoas marginais ou por moradores 
da região, desta forma totalizando 35 espécies. A riqueza de espécies entre os sítios amostrais 
foi divergente, uma vez que houve o registro de duas espécies para o sítio amostral 1; 18 espécies 
para o sítio amostral 2; 22 espécies para o sítio amostral 3; e 21 espécies para o sítio amostral 4 
(Figura 2.39), desta forma o sítio amostral 1 apresentando riqueza de espécies inferior aos 
demais pontos de amostragem. Já para abundância de indivíduos o sítio amostral 1 apresentou 
a captura de 68 indivíduos; 52 indivíduos para o sítio amostral 2; 586 indivíduos para o sítio 
amostral 3; e 211 indivíduos para o sítio amostral 4.  

Os dados obtidos no presente estudo mostram diferenças na riqueza de espécies entre os sítios 
amostrais, principalmente entre o ponto 1 e todos os outros amostrados. A diferença nesses 
valores pode estar relacionada a posição a montante e a estrutura física do curso d’água 
(CARRARA et al., 2012; TONKIN et al., 2017, 2018). Por outro lado, os valores relacionados a 
abundância mostram resultados dispares entre os sítios amostrais, desta forma evidenciando a 
dificuldade na captura de indivíduos a complexidade do ambiente, por exemplo, presença galhos, 
troncos, que dificultam a captura de indivíduos.  
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Figura 2.39: Riqueza de espécies da Ictiofauna registradas durante levantamento de dados 
primários, por sítio amostral. 

2.7.3.4 Curva de acumulação de espécies 

As curvas de acumulação de espécies baseada nos dias não apresentaram estabilização, ou seja, 
o final das curvas tende a se manterem na posição ascendente. O comportamento da curva indica 
que provavelmente não foram registradas todas as espécies, que potencialmente ocorrem nos 
sítios amostrais. Em outras palavras, o esforço amostral (arrasto, rede de espera e peneira) 
empregado durante as amostragens de campo ainda não foi suficiente para capturar a riqueza 
máxima de espécies dessa comunidade (Figura 2.40 e Figura 2.41).  
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Figura 2.40: Curva do coletor de ictiofauna após as campanhas de levantamento. 

 

Figura 2.41: Curvas baseadas nos dias de amostragem, curva de acumulação de espécies. 

2.7.3.5 Curva de rarefação 

A curva de rarefação de espécies foi construída baseada no número de indivíduos capturados ao 
longo do trabalho de campo (Figura 2.42). A curva supracitada também não alcançou assíntota, 
desta forma reafirmando o padrão obtido para as curvas baseadas nos dias de amostragem. 
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Figura 2.42: Curva rarefação da ictiofauna após as duas campanhas. 

2.7.3.6 Abundância relativa das espécies 

No total foram capturados 781 indivíduos nos quatro sítios amostrais. A espécie mais capturada 
durante o trabalho de campo foi o cascudinho de tamanho reduzido, conhecido como Rhinolekos 
longicollum, com total de 528 capturas que representa 67% dos registros realizados no presente 
estudo. Essa espécie é ocorre naturalmente nos riachos de cabeceiras do Rio São Bartolomeu e 
amplamente distribuída nesses cursos d’água do Distrito Federal. A segunda espécie mais 
registrada foi o lambari-rabo-vermelho, Psalidodon gr. fasciatus, que representou 9% das 
capturas, seguido por uma espécie da ordem Siluriformes, a Corumbataia sp., totalizando 8% das 
capturas. A quarta espécie mais frequente durante o trabalho de campo foi o Astyanax gr. 
bimaculatus, representando 4% do total de capturas, conhecido popularmente, como lambari-
do-rabo-amarelo, espécie comum no sistema Paraná-Paraguai. 
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Figura 2.43: Abundância absoluta e relativa das espécies de ictiofauna registradas. 

O Rhinolekos longicollum, espécie mais abundante não consta nas listas de espécies ameaçadas 
de extinção (ICMBIO/MMA, 2018; IUCN, 2021), e não está relacionada entre as espécies de 
interesse comercial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2020). Essa 
espécie costuma estar associada a trechos de riachos de cabeceiras com vegetação subaquática, 
águas rápidas e claras (Observações pessoais, Yan Soares). Incialmente era denominada, como 
Microlepidogaster longicolla (CALEGARI; REIS, 2010), no entanto, estudos evolutivos recentes 
revelaram uma nova hipótese filogenética, na qual a espécie é pertencente ao gênero Rhinolekos 
(ROXO et al., 2019).  

Neste contexto, a segunda espécies mais abundante o Psalidodon fasciatus, anteriormente eram 
classificadas, como Astyanax fasciatus, contudo estudo filogenéticos também apontaram 
mudanças para as linhagens evolutivas desse grupo (TERÁN; BENITEZ; MIRANDE, 2020). Essa 
espécie costuma ser encontrada em riachos e rios sem correntezas fortes e áreas lênticas 
(remansos, lagos e lagoas), alimentando-se de peixes menores, insetos e material vegetal 
alóctone (FROESE; PAULY, 2021). O status de ameaçada da espécie supracitada é tido, como 
pouco preocupante IUCN (2021), não estando listada entre as espécies ameaçadas de extinção 
para o Ministério do Meio Ambiente (ICMBIO/MMA, 2018). As espécies desse grupo e as suas 
aparentadas são de interesse comercial, como iscas para a pesca esportiva, consumo humano e, 
eventualmente para o aquarismo (MAPA, 2020).  

Outras espécies de caracídeos que também foram encontradas durante este estudo são os 
lambaris, pertencentes aos gêneros Bryconamericus, Creagrutus, Hasemania, Knodus e 
Oligosarcus, no entanto, nenhuma destas outras espécies de lambaris estão litadas, como 
espécies de interesse comercial de acordo com a Instrução Normativa nº53, de 1º de setembro 
de 2020 (MAPA). 

Além dos lambaris outras espécies da ordem Characiformes, também estão presentes nos cursos 
d’água estudados, mas em menor quantidade, sendo elas o piau, Leporinus sp. (cinco indivíduos), 
pertencente à família Anostomidae; as mocinhas, Characidium fasciatum (um indivíduo), família 
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Crenuchidae; as traíras com duas espécies Hoplias malabaricus (um indivíduo) e Erythrinus sp. 
(um indivíduo), família Erythrinidae; os canivetes com as espécies Apareiodon sp. (oito 
indivíduos) e Parodon nasus (um indivíduo). A ordem das tuviras (Gymnotiformes) é 
representada em menor abundância de indivíduos pela Eigenmannia trilineata (três indivíduos), 
pertencentes à família Sternopygidae. 

A ordem dos bagres (Siluriformes) é a segunda mais numerosa em espécies, representada pela 
família Heptapteridae com seis espécies, Cetopsorhamdia iheringi (11 indivíduos), Imparfinis 
borodini (13 indivíduos), Phenacorhamdia somnians (um indivíduo), Phenacorhamdia unifasciata 
(25 indivíduos), Pimelodella avanhandavae (dois indivíduos) (Foto 2.97) e Rhamdia quelen (sete 
indivíduos). Os cascudos, família Loricariidae estão representados por Hypostomus ancistroides 
(25 indivíduos), Hypostomus cf. regani (quatro indivíduos), Hypostomus sp. (um indivíduo), e 
Rineloricaria latirostris (20 indivíduos). As cambevas e candirus, família Trichomycteridae 
representados por Ituglanis goya (dois indivíduos) e Paracanthopoma sp. (um indivíduo).  

Outras espécies também foram registradas durante o presente estudo, porém não foram 
conferidos dados relacionados a abundância desses indivíduos apenas presença e ausência, 
sendo elas o tamoatá, Hoplosternum littorale, pertencente à família Callichthyidae, ordem 
Siluriformes e registrada por moradores da região em sangradores do Ribeirão Santana. Outra 
espécie registrada por populares e pelos consultores em lagoas temporárias, meandros e 
sangradores foi o cará, Cichlasoma paranaense, pertencente à família Cichlidae, ordem 
Cichliformes. Por último, uma espécie que foi registrada apenas nos sangradores é o guppy, 
Poecilia reticulata, pertencente à família Poeciliidae, ordem Cyprinodontiformes, espécie 
exótica, originaria da América Central e amplamente distribuída pelo planeta por múltiplos 
processos introdução biológica como, por exemplo, controle de larvas de mosquito e aquaristas 
(Figura 2.44). 
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Figura 2.44: Distribuição global e origens das introduções de guppy (Poecilia reticulata). 
Legenda: verde – ocorrência natural da espécie; vermelho – introdução para controle de 

mosquitos; roxo – introdução para controle de mosquitos e pelo aquarismo; azul – 
introdução por aquarismo; amarelo – origem desconhecida. 

2.7.3.7 Índices de diversidade 

A riqueza de espécies entre os sítios amostrais divergiu entre si e entre os períodos hidrológicos. 
Essas diferenças são facilmente notadas com a riqueza total de espécies que foi de 2 espécies 
para o sítio amostral 1, 18 espécies para o sítio amostral 2, 22 espécies para o sítio amostral 3 e 
20 espécies para o sítio amostral 4.  

O índice de diversidade de Shannon mostrou que a diversidade de espécies foi maior para os 
sítios amostrais 2 e 4, padrão que foi repetido para o período chuvoso (Tabela 2.35 e Tabela 
2.36). Vale ressaltar que maiores valores nesse índice estão relacionados a maior diversidade 
(MAGURRAN, 1988).  

Já para o índice de Simpson foi observado padrão semelhante, no qual mostrou que os sítios 
amostrais 2, 4 e o período chuvoso foram os mais diversos. O índice de Simpson indica tanto a 
diversidade de espécies, como a dominância de espécies (CLARKE; WARWICK, 1998, 1999). 
Provavelmente, os valores mais baixos encontrados para a estação seca e os amostrais 1 e 3 estão 
relacionados a dominância de espécies, como Psalidodon gr. fasciatus (sítio amostral 1) e 
Rhinolekos longicollum (sítio amostral 3 e período de seca).  

Os sítios amostrais 1 e 2 apresentaram maiores valores para o índice de equabilidade de Pielou, 
sendo eles 0,99 e 0,88, respectivamente (Tabela 2.35). O período de chuvas (0,72) também teve 
maiores valores, quando comparado a seca (0,46) (Tabela 2.36).  

Vale ressaltar que o índice de equabilidade de Pielou é uma medida que varia entre 0 e 1, sendo 
que valores mais próximos de 1 indicam que todas as espécies são igualmente abundantes. Logo, 
os resultados obtidos pelo índice de equabilidade de Pielou mostram que a distribuição das 
abundâncias das espécies, tendem a serem mais homogêneas nos sítios amostrais 1, 2 e na 
estação chuvosa. 
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Tabela 2.35: Riqueza observada e índices de diversidade de cada sítio amostral. 

Pontos de 
amostragem 

Riqueza 
observada (S) 

Diversidade Equitabilidade 

Shannon (H’) Simpson (D) Pielou (J’) 

1 2 0,69 0,49 0,99 

2 18 2,54 0,89 0,88 

3 22 1,13 0,43 0,37 

4 20 2,17 0,79 0,72 

Total 32 6,53 2,6 2,96 

Tabela 2.36: Índices de diversidade para cada período hidrológico empreendimento Greenville. 

Pontos de 
amostragem 

Riqueza 
observada (S) 

Diversidade Equitabilidade 

Shannon (H’) Simpson (D) Pielou (J’) 

Chuva 19 2,12 0,81 0,72 

Seca 24 1,47 0,53 0,46 

Total 32 3,59 1,34 1,18 

2.7.3.8 Similaridade 

A fim de investigar as similaridades das comunidades entre os diferentes sítios amostrais foi 
utilizado o índice de Jaccard (JACCARD, 1912). A partir da análise foi gerado um dendrograma 
com valores do índice de similaridade de Jaccard, que demonstrou maior similaridade entre os 
pontos 3 e 4 em detrimento dos outros sítios amostrais (Figura 2.45). Provavelmente esse 
resultado está relacionado a posição dos sítios amostrais 3 e 4, uma vez que eles estão em 
posições diferentes do mesmo curso d’água (Ribeirão Santana) (Figura 2.45). Os pontos 1 e 2 
estão em pequenos afluentes da margem esquerda do Ribeirão Santana, que provavelmente é a 
área fonte de espécies, pois é o curso d’água de maior porte (Figura 2.45) (CHAO; CHIU; HSIEH, 
2012). 

Tabela 2.37: Valores de similaridade de Jaccard entre as áreas para os lepidópteros amostrados 
no Parcelamento de Solo Greenville. 

Sítios amostrais Sítio 1 (beta) Sítio 2 (beta) Sítio 3 (beta) 

Sítio 2 (beta) 0,95 - - 

Sítio 3 (beta) 0,96 0,4 - 

Sítio 4 (beta) 0,95 0,35 0,5 
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Figura 2.45: Análise de agrupamento hierárquico (cluster), realizada pelo método UPGMA, 
baseada no índice de similaridade de Jaccard para comparação dos sítios amostrais. 

2.7.3.9 Análise de Captura por Unidade de Esforço  

Para obter os dados da Captura por Unidade de Esforço (CPUE), foram calculados para cada sítio 
amostral, considerando a biomassa (quilograma) e abundância dos indivíduos capturados. Nota-
se que a captura de indivíduos variou de acordo com sítio amostral, sendo que o sítio amostral 1 
apresentou maior taxa de capturas, quando comparado a todos os sítios amostrais (Figura 2.46). 
No entanto, os valores de biomassa não obedeceram a esse padrão, uma vez que o sítio amostral 
4 teve poucas capturas, mas alto valor de biomassa devido ao tamanho dos indivíduos 
capturados (Figura 2.47). Provavelmente, esses padrões observados estão relacionados a posição 
dos sítios amostrais na rede fluvial, ou seja, locais mais a montante tendem a ter maior 
abundância de indivíduos com tamanho reduzido, já para trechos rio abaixo indivíduos de maior, 
devido à proximidade ao canal principal. A CPUE indica a abundância (n) e biomassa (kg) de peixes 
capturados considerando o esforço de pesca das redes de emalhar. 
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Figura 2.46: Captura por Unidade de Esforço 
(CPUE) pela abundância, por sítio amostral 

nas drenagens do Ribeirão Santana, bacia do 
Rio São Bartolomeu, DF. 

Figura 2.47: Captura por Unidade de Esforço 
(CPUE) pela biomassa (kg), por sítio amostral 
nas drenagens do Ribeirão Santana, bacia do 

Rio São Bartolomeu, DF. 

2.7.3.10 Espécies ameaçadas de extinção  

As espécies registradas no presente estudo foram classificadas de acordo com o seu status de 
conservação, como dados insuficiente (DD), menos preocupante (LC) e quase ameaçada (NT), 
seguindo a IUCN (2021) e o Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas (ICMBIO/MMA, 2018). Desta 
forma nenhuma das espécies capturadas ao longo do estudo está classificada, como ameaçada 
de extinção. No entanto, a Phenacorhamdia unifasciata está categorizada como “Quase 
Ameaçada de Extinção” (NT), segundo o Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção 
(ICMBIO/MMA, 2018). Essa espécie também é listada, como espécie rara, ou seja, espécie com 
distribuição restrita e que ocorre em bacias hidrográficas que estão passando por um processo 
acelerado de degradação ambiental (NOGUEIRA et al., 2010). A principal ameaça para essa 
espécie de bagre é a expansão urbana, isto é, a conversão de áreas nativas para malhas 
antrópicas e consequentemente a perda de qualidade hábitat para essa espécie (AQUINO; 
COUTO, 2010; ICMBIO/MMA, 2018; NOGUEIRA et al., 2010).  

Por último, uma espécie de peixe-anual (Simpsonichthys santanae), listada como ameaçada de 
extinção “Criticamente em Perigo” (CR) de acordo com Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (ICMBIO/MMA, 2018). A espécie supracitada é conhecida apenas para as 
poças temporárias do Ribeirão Santana, desta forma encontrada apenas no período de chuvas 
(AQUINO; COUTO, 2010; AQUINO; COUTO; MAIA, 2009; SHIBATTA; LIMA, 2008). A principal 
ameaça para essa espécie é a expansão urbana, e consequentemente a perda de hábitat, uma 
vez que essa espécie necessita de ambientes íntegros e se estabelecem na área marginal aos 
cursos d’água (AQUINO; COUTO, 2010; NOGUEIRA et al., 2010; SHIBATTA; LIMA, 2008). O 
Simpsonichthys santanae também é listado entre as 819 espécies de peixes raros de água doce 
do Brasil, que são prioritária para conservação, na avaliação feita pela Organização Não 
Governamental Conservação Internacional (em inglês, Conservation Internacional (CI), 
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https://www.conservation.org/) (NOGUEIRA et al., 2010).A espécie também é listada como 
espécie-alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Rivulídeos Ameaçados de 
Extinção – PAN Rivulídeos (ICMBIO, 2013; ICMBIO/MMA, 2018; SHIBATTA; LIMA, 2008). Apesar 
de inúmeras tentativas de captura do Simpsonichthys santanae, elas não foram bem-sucedidas 
durante o presente estudo. 

2.7.3.11 Espécies endêmicas do Cerrado 

Existem pelo menos oito espécies endêmicas para o Distrito Federal, sendo elas Hasemania 
crenuchoides, Hyphessobrycon balbus, Hyphessobrycon coelestinus, Oligosarcus planaltinae 
(lambaris); Characidium onca (mocinha); Phenacorhamdia unifasciata (bagrinho); 
Simpsonichyhys boitonei, Simpsonichthys santanae (peixes-anuais), todas restritas a riachos de 
cabeceiras (AQUINO et al., 2009; AQUINO; COLLI, 2017; AQUINO; COUTO, 2010; MELO; RIBEIRO; 
LIMA, 2021; NOGUEIRA et al., 2010). Apesar dessas espécies serem conhecidas para o Distrito 
Federal, apenas as espécies Oligosarcus planaltinae e Phenacorhamdia unifasciata foram 
registradas durante o presente estudo. Curiosamente, essas espécies são endêmicas do bioma 
Cerrado e dos Distrito Federal, provavelmente a distribuição restrita dessas espécies está 
associada ao relevo da região que é extremamente acidentado, promovendo eventos de 
isolamento geográfico (AQUINO; COUTO, 2010; NOGUEIRA et al., 2010). 

2.7.3.12 Espécies migratórias 

Não foram registradas espécies migratórias para a área do estudo do Empreendimento 
Greenville. 

2.7.3.13 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Espécies de valor cinegético foram registradas para a área do presente estudo. As espécies de 
valor cinegético foram identificadas de acordo a lista de espécies de interesse comercial do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020). As espécies de peixes de valor cinegético são os lambaris 
do gênero Astyanax e Psalidodon; as traíras, Hoplias malabaricus e Erythrinus sp.; cará, 
Cichlasoma paranaense; tamoatá, Hoplosternum littorale; piau, Leporinus sp.; cascudo, 
Hypostomus spp.; e o jundiá, Rhamdia quelen. 

2.7.3.14 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Não foram registradas espécies que possam ser consideradas como vetoras de zoonoses. 

2.7.3.15 Espécies de interesse econômico e científico 

Algumas das espécies registradas durante o estudo são de importância ecológica, sendo elas o 
Oligosarcus planaltinae, Phenacorhamdia unifasciata e os cascudos. Tendo em vista que o 
Oligosarcus planaltinae e Phenacorhamdia unifasciata são espécies importantes para 
conservação, uma vez que são classificadas como espécies raras e conhecidas apenas para os 
riachos de cabeceiras do Rio São Bartolomeu (NOGUEIRA et al., 2010). Vale ressaltar que a 
classificação de espécies raras se dá pela distribuição restrita, alto grau de degradação ambiental 
e risco de ameaça das espécies (NOGUEIRA et al., 2010). Já para os cascudos entram nessa 
categoria pela sua exigência de ambientes de águas rápidas e consequentemente mais íntegros, 
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uma vez que o regime do fluxo de água é um dos primeiros atributos ambientais, após processos 
de degradação ambiental (ZENI et al., 2019; ZENI; HOEINGHAUS; CASATTI, 2017). 

Por último, uma espécie que necessita de atenção é o guppy (Poecilia reticulata), exótica, natural 
da América Central (DEACON; RAMNARINE; MAGURRAN, 2011; DIAS et al., 2020). Essa espécie 
foi registrada apenas em poças temporárias as margens do Ribeirão Santana, no entanto, a 
presença dessa espécie exótica é um alerta para tomada de medidas para conservação. O guppy 
é uma espécie que pode ser competidora do Simpsonichthys santanae, pois são relativamente 
próximas filogeneticamente, isto é, pertencentes a ordem Cyprinodontiformes. Apesar de não 
ter sido encontrado durante o estudo o Simpsonichthys santanae é uma espécie de grande 
importância ecológica, pois é classificada como criticamente ameaçada de extinção e fazendo 
parte de planos estratégicos para a conservação (ICMBIO, 2013; ICMBIO/MMA, 2018; NOGUEIRA 
et al., 2010; SHIBATTA; LIMA, 2008).  

2.7.3.16 Áreas prioritárias para a conservação ou recuperação 

A urbanização, expansão imobiliária e a introdução de espécies exóticas são as principais 
ameaças para a fauna de peixes do Ribeirão Santana. Essas ameaças têm sido elencadas, como 
as principais para ictiofauna da América do Sul junto a construção de barragens hidrelétricas 
(COUTO; MESSAGER; OLDEN, 2021; COUTO; OLDEN, 2018; REIS; KULLANDER; FERRARIS, 2003; 
REIS et al., 2019). Contudo, podemos partir do pressuposto que ao encontrar possíveis biótopos 
da espécie as margens do Ribeirão Santana entre os sítios amostrais 3 e 4, vide descrição dos 
pontos de coleta. Nós sugerimos que o trecho entre o sítio amostral 3 e 4 seja prioritário para 
conservação, pois apresenta maior riqueza de espécies e possui inúmeros biótopos para 
ocorrência da espécie ameaçada de extinção (Simpsonichthys santanae). Vale ressaltar que a 
sugestão para a conservação se aplica a o trecho, desde o sítio amostral 3 até o 4, porque é um 
trecho curto de aproximadamente dois quilômetros (2 km). 
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Figura 2.48: Mapa de indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação 
ambiental, em relação à ictiofauna. 

2.7.3.17 Registro Fotográfico das Espécies 

  

Foto 2.95: Lambari-do-rabo-vermelho 
(Psalidodon gr. fasciatus), capturado em 

redes de arrasto, sítio amostral 3, estação 
chuvosa. 

Foto 2.96: Piau (Leporinus sp.), capturado 
com auxílio de rede de arrasto, sítio amostral 

3, estação chuvosa. 
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Foto 2.97: Bagre (Pimelodella 
avanhandavae), capturado com auxílio de 
rede de arrasto, sítio amostral 2, estação 

seca. 

Foto 2.98: Canivete (Parodon nasus), 
capturado com auxílio de rede de espera, 

sítio amostral 4, estação seca. 

  

Foto 2.99: Tuvira (Eigenmannia trilineata), 
capturado com auxílio de rede de espera, 

sítio amostral 3, estação seca. 

Foto 2.100: Jundiá (Rhamdia quelen), 
capturado com auxílio de rede de emalhar, 

sítio amostral 4, estação seca. 

  

Foto 2.101: Cascudo-cauda-de-chicote 
(Rineloricaria latirostris), capturado com 

auxílio de rede de emalhar, sítio amostral 3, 
estação seca. 

Foto 2.102: Candiru (Paracanthopoma sp.), 
em primeiro plano. Lambari-do-rabo-

vermelho (Psalidodon fasciatus), em segundo 
plano que estava sendo parasitado pelo 

candiru. 
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2.7.4 Considerações Finais da Ictiofauna 

A respeito da ictiofauna são conhecidas pelos menos 236 espécies autóctones para a bacia do 
alto rio Paraná, na qual a bacia do rio São Bartolomeu faz parte (LANGEANI et al., 2007). No 
presente estudo foram registradas 33 espécies de peixes, pertencentes a cinco ordens e 12 
famílias. O padrão observado foi de maior riqueza de espécies das ordens Characiformes 
(lambaris) e Siluriformes (bagres), padrão já constatado na literatura para riachos de cabeceiras 
do Brasil Central (AQUINO; COLLI, 2017; BAGLEY et al., 2019). Todas as espécies capturadas foram 
encontradas nos diferentes sítios amostrais do empreendimento de Parcelamento de Solo 
Greenville. 

Os sítios amostrais para a fauna aquática estão em diferentes posições ao longo da rede 
dendrítica para as drenagens do Ribeirão Santana. O sítio amostral 1 (AII) encontra-se em uma 
posição a montante, isto é, próximo a cabeceira, desta forma um riacho com pequenas 
dimensões físicas, volume de água e altamente impactado por pisoteio do gado. O sítio amostral 
2 (AID) encontra-se em um riacho de ordem maior, quando comparado ao primeiro ponto e 
possui os mesmos relacionado ao pisoteio do gado e perda das áreas de mata adjacentes ao 
Córrego Terra Preta.  

O sítio amostral 3 (AID) por sua vez é cortado pela rodovia DF-140, sendo frequentado pela 
população para diferentes finalidades. A margem direita do sítio amostral 3 existem vários locais 
com potencial para ocorrência do Simpsonichthys santanae (espécie ameaçada) com formação 
de lagoas temporárias e o alagamento de meandros abandonados. O sítio amostral 4 (AII) está 
inserido em um mosaico de paisagens agrícolas com múltiplos uso do Ribeirão nesse trecho, 
desde o uso para captação de água, quanto para pesca de peixes. Os dois últimos pontos 
amostrais se localizam na principal drenagem da região e tem sofrido um acelerado processo de 
supressão da vegetação marginal a expansão da ocupação humana. 

Os sítios amostrais 3 e 4 apresentaram maior riqueza de espécies corroborando com a literatura, 
em que posições mais a jusante, isto é, rio abaixo tendem a ter maior riqueza de espécies, pois 
estão mais próximos da área fonte (e.g., CARRARA et al., 2012; COUTO et al., 2018). O sítio 
amostral 3 apresentou maiores valores de riqueza total de espécies, no entanto, houve 
predominância de uma única espécie o Rhinolekos longicollum, os valores obtidos para as 
métricas de riqueza observada (S) e para os índices de diversidade de Shannon (H’), Simspson (D) 
e equitabilidade de Pielou (J’) para os peixes (S = 22; H’ =1,13; D = 0,43; J’ = 0,37).  

O sítio amostral 4 apresentou a segunda maior riqueza de espécies (S = 20; H’ = 2,17; D = 0,79; J’ 
= 0,72). Os demais sítios amostrais apresentaram diversidade menor, com o sítio amostral 2 com 
os menores valores (S =2; H’ = 0,69; D = 0,49; J’ = 0,99), seguido pelo sítio amostral 2 (S = 18; H’ 
= 2,54; D = 0,89; J’ = 0,88). Ao levar em consideração apenas a estação hidrológica (seca e chuva) 
foi observado maior riqueza de espécies para a estação seca (S = 24; H’ = 1,47; D = 0,53 J’ = 0,46), 
já a estação chuvosa apresentou menores valores de riqueza (S = 19; H’ = 2,12; D = 0,81; J’ = 0,72). 

A partir dos dados obtidos após as duas campanhas de amostragem em campo, as curvas de 
rarefação obtidas para o estudo não apresentaram a assíntota, ou seja, a amostragem não foi 
suficiente para capturar todas as espécies de peixes da região da amostragem. Entretanto, o 
esforço amostral empregado foi seguido e é esperado que com a implementação dos programas 
básicos voltados à fauna essa curva se estabilize. 
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Durante as amostragens não foram encontradas espécies ameaçadas de extinção, geralmente 
classificadas, como “Pouco Preocupante” (LC), “Dados Desconhecidos” (DD) e não classificados, 
no entanto, uma das espécies encontradas está categorizada como “Quase Ameaçada” (NT), 
Phenacorhamdia unifasciata (bagrinho), seguindo as listas de espécies disponíveis pela IUCN 
(2021) e o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBIO/MMA, 2018). A 
Phenacorhamdia unifasciata é uma espécie de bagre endêmica dos riachos de cabeceiras do Rio 
São Bartolomeu (NOGUEIRA et al., 2010). Essa espécie de bagre foi encontrada em três dos 
quatros sítios amostrais referentes ao futuro empreendimento, sendo eles os sítios 2, 3 e 4, 
sendo capturado em maiores abundâncias no sítio amostral 3 e 4.  

Outra espécie de interesse ecológico registrada durante o estudo é o Oligosarcus planaltinae, 
não é uma espécie ameaçada de extinção, porém é classificada como uma espécie rara por ser 
encontrada apenas nas cabeceiras do Rio São Bartolomeu (NOGUEIRA et al., 2010).  

Por último, uma espécie exótica foi registrada nas lagoas adjacentes ao Ribeirão Santana, o guppy 
(Poecilia reticulata). Essa espécie é amplamente distribuída pelo mundo e possui múltiplos de 
invasão biológica, principalmente associado a ação humana, como soltura por aquarista ou 
campanhas de peixamento para controle de larvas de mosquito (DEACON; RAMNARINE; 
MAGURRAN, 2011; DIAS et al., 2020). O guppy é uma espécie exótico com alto potencial invasivo 
podendo competir por recursos com o Simpsonichtys santanae, espécie nativa, ameaçada de 
extinção e que provavelmente ocorre nas imediações do empreendimento. 

O futuro empreendimento será em uma área que atualmente é uma área de fazenda. Dessa 
maneira nota-se os impactos ocasionados pela produção agrícola em todos os sítios amostrais, 
sendo eles os de influência direta e indireta. Nota-se que nas seções acima são citados como um 
dos principais problemas associados ao leito dos córregos o pisoteio do gado. Além desses 
impactos imediatos, a contínua supressão das áreas das matas de galeria dos cursos d’água pela 
expansão agrícola e urbana é um perigo constante para fauna aquática. Por último, nós 
sugerimos um monitoramento constante da fauna aquática com a realização de amostragens 
durante diferentes períodos do ano a fim de encontrar o Simpsonichthys santanae. 
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