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1 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

O Parcelamento de Solo em questão situa-se na bacia hidrográfica do Riacho Fundo, sub bacia 

do córrego do Valo, Região Administrativa de Vicente Pires (RA XXX), nas Coordenadas UTM Zona 

23 L (UTM – SIRGAS 2000), 179078.56 E, 8250926.38 S. O empreendimento possui cerca de 275 

hectares de área de acordo com o apresentado na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Localização e vias de acesso ao parcelamento. 

1.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRÓXIMAS AO EMPREENDIMENTO 

Em relação a proximidade do futuro parcelamento de solo com Unidades de Conservação, foram 
mapeadas duas unidades (UC’s), sendo a APA do Planalto Central, onde o parcelamento será 
construído e o Parque do Guará e Parque de Águas Claras, conforme pode ser observado na 
Figura 1.3. 

1.1.1 Parque Ezechias Heringer 

O Marco Legal de criação do Parque Ezechias Heringer se deu pela Lei nº 756 de 8 de setembro 
de 1994, anteriormente denominado Parque do Guará, por estar localizado na Região 
Administrativa do Guará. O Parque Ecológico Ezechias Heringer, com uma área de 306,44 
hectares, está localizado dentro da Unidade de Conservação APA (Área de Proteção Ambiental) 
do Planalto Central. Abriga centenas de espécies de plantas, entre árvores, arbustos, flores, 
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trepadeiras e cerca de 100 espécies de orquídeas catalogadas. Banhado pelo córrego Guará, é 
refúgio para algumas espécies de répteis, pequenos roedores e diversos tipos de pássaros. Seu 
nome homenageia o engenheiro pioneiro no estudo do Cerrado e suas orquídeas. A área onde 
está localizado foi um dos locais do DF em que o agrônomo e ambientalista Ezechias Heringer 
mais atuou, tendo observado variedades raras de orquídeas típicas do Cerrado e nativas desta 
região (IBRAM, 2012). 

1.1.2 APA do Planalto Central 

A Área de Proteção Ambiental do Planalto Central é uma Unidade de conservação Federal de Uso 
Sustentável. Possui área de 503.423 ha e foi criada pelo Decreto s/n° de 10 de janeiro de 2002. 
Esta APA, que abrange 65% da área do Distrito Federal e parte do Estado de Goiás, tem a 
finalidade de proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do 
solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e 
cultural da região. A APA do Planalto Central abriga nascentes de cursos d’água que dão origem 
a três grandes bacias hidrográficas do país, a do São Francisco, a bacia do Araguaia-Tocantins e a 
bacia do Paraná. 

1.1.3 Parque Ecológico de Águas Claras 

O Parque Ecológico Águas Claras está localizado na região administrativa de Águas Claras - RA XX, 
entre as quadras 301, 104, 105 e 106, fazendo limite com a residência oficial do governador. Foi 
criado pela Lei Complementar nº 287/2000 e possui uma área de 95,48 ha, sendo 12,02 ha de 
vegetação nativa, composto exclusivamente de Mata de Galeria (IBRAM, 2012) e 83,46 ha de 
área antropizada.  
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Figura 1.3: Unidades de Conservação próximas ao Setor Habitacional. 
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2 METODOLOGIA GERAL 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

Os levantamentos da fauna terrestre foram realizados em quatro pontos nos remanescentes de 
vegetação em melhor estado de conservação e que representam as mais diversas fitofisionomias 
da área estudada, contemplando impreterivelmente pontos na AID (Figura 1.4 e Tabela 1.1). 
Entende-se por ponto de amostragem o ponto central do sítio de amostragem, aonde foram 
empregadas as metodologias sugeridas no presente plano. Por sua vez, o referido sítio de 
amostragem está nas adjacências do ponto de amostragem. 

Apesar de não utilizar a formatação de sítios amostrais, a flora realizou uma amostragem de 
forma geral em toda a área do Jóquei, abrangendo todos os sítios amostrais da fauna. 

Tabela 2.1: Coordenadas dos quatro sítios de amostragem de fauna terrestre selecionadas para 
a coleta de dados primários. 

Fauna terrestre 
SIRGAS 2000 UTM 23 L 

X Y 

1 178766 8250617 

2 179022 8251564 

3 179196 8250108 

4 179293 8251451 
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Figura 2.1: Sítios de amostragem de fauna terrestre. 

2.2 DESCRIÇÃO DOS SÍTIOS DE AMOSTRAGEM DA FAUNA TERRESTRE 

No caso da fauna terrestre, a Tabela 2.1 e a Figura 2.1 apresentam os pontos centrais dos 
respectivos sítios de amostragem, considerando que os transectos de cada grupo da fauna 
terrestre foram determinados no campo durante a execução do trabalho da 1ª campanha.  

2.2.1 Sítio de amostragem 1  

O sítio de amostragem 1 para fauna terrestre situa-se na Área de Influência Direta (AID) do 
parcelamento de solo urbano Joquei Clube. O sítio amostral possui alguns remanescentes de 
cerrado sensu stricto, com uma presença abundante de gramíneas e árvores com estatura baixa 
e média (Foto 2.1 e Foto 2.2). 
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Foto 2.1: Cerrado sensu stricto no sítio de 
amostragem 1. 

Foto 2.2: Sítio de amostragem 1. 

2.2.2 Sítio de amostragem 2  

O sítio de amostragem 2 abrange um fragmento de cerrado senso stricto, mas que possui 
interferência humana frequente, onde há a presença de moradores circulando e alvo de 
incêndios. 

  

Foto 2.3: Sítio de amostragem 2 para fauna 
terrestre. 

Foto 2.4: Sítio de amostragem 2 para fauna 
terrestre. 

2.2.3 Sítio de amostragem 3 

O sítio de amostragem 3 também está inserido em uma matriz de cerrado savânico com uma 
vegetação baixa e com a presença de muitas gramíneas. Esta área também possui muita pressão 
urbana e constantemente é utilizada por moradores externos. 
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Foto 2.5: Sítio de amostragem 3 para fauna 
terrestre. 

Foto 2.6: Sítio de amostragem 3 para fauna 
terrestre. 

2.2.4 Sítio de amostragem 4 

Por fim, o sítio de amostragem 4 é o local onde foi encontrada uma maior cobertura contínua de 
vegetação. De forma geral, o ambiente apresenta fitofisionomias savânicas, assim como os 
outros três sítios amostrais. 

  

Foto 2.7: Sítio de amostragem 4 para fauna 
terrestre. 

Foto 2.8: Sítio de amostragem 4 para fauna 
terrestre. 

2.3 ANÁLISE DE DADOS DOS GRUPOS DE FAUNA 

A seguir serão apresentadas as análises executadas para todos os grupos de fauna. As respectivas 
análises somente deixaram de ser realizadas nas situações em que o N amostral não foi suficiente 
para tal. Além das análises apresentadas abaixo, foi realizado o cálculo da estimativa de riqueza. 

2.3.1 Curva de Acumulação de espécies 

A curva de acumulação de espécies é uma representação gráfica com grande utilização nas áreas 
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 
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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 
considerando ambas as campanhas, sendo compilada e apresentada de forma independente 
para cada grupo.  

2.3.2 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). 

2.3.3 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). 

2.3.4 Índices de Diversidade 

a) Riqueza (S’) 

O cálculo da riqueza (S’) regional considerou todas as espécies registradas ao longo do trabalho, 
independente da metodologia aplicada.  

b) Diversidade α  

O Índice de Shannon-Wiener foi utilizado para calcular a diversidade das espécies, que assume 
valores que variam de 0 a 5. Este índice leva em consideração a uniformidade e riqueza de 
espécies. Sendo assim, o aumento do número de espécies ou aumento da uniformidade das 
abundâncias aumenta a diversidade. Além disso, esse Índice confere maior peso para as espécies 
raras (URAMOTO et al., 2005).  

c) Índice de Shannon 

O Índice de Shannon (também chamado de índice Shannon-Weaver ou de índice do Shannon-
Wiener) é um dos diversos índices da diversidade 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). 

d) Índice de Simpson 
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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). 

e) Índice de equitabilidade 

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). 

f) 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.  

2.3.5 Índice Pontual de Abundância (apenas para ornitofauna) 

A identificação das vocalizações foi feita de forma concomitante aos registros e/ou posterior ao 
campo, mediante a consulta de guias sonoros específicos para aves (WIKIAVES 2019 e PLANQUÉ 
& VELLINGA, 2020).  

A partir destes dados foi calculado o Índice Pontual de Abundância (IPA), parâmetro importante 
para comparação entre áreas ou períodos de amostragens, através da equação:  

IPA = n(i)/N(CP) 

Onde n(i) é o número de registros da espécie e N(CP) é o número de Censos Pontuais. 

2.3.6 Áreas prioritárias para a Conservação  

O Parcelamento de Solo Urbano Jóquei Clube se encontra em uma região com uma alta 
concentração demográfica e consequentemente uma alta demanda de serviços e produtos. Além 
disso, a área em si está circundada de grandes centros urbanos, como as regiões administrativas 
de Vicente Pires (RA XXX), do Guará (RA X) e do SIA (RA XXIX), além de estar próximo da Cidade 
Estrutural e do Setor Habitacional Lucio Costa (Figura 2.2). Outro ponto importante a se destacar 
é a falta de conexão da região do empreendimento com outros ambientes naturais, sejam eles 
parques ou unidades de conservação. Dito isso, segundo o projeto urbanístico do 
empreendimento, está previsto um Espaço Livre de Uso Público – ELUP, na área central do 
projeto (Figura 2.2) e que a mesma poderá se tornar uma área prioritária voltada para a 
conservação, visto que ainda poderá manter remanescentes de cerrado. 
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Figura 2.2: Projeto urbanistico do Parcelamento de Solo Urbano Joquei Clube. 

2.3.7 Classificação das espécies 

2.3.7.1 Status de conservação 

Para a classificação das espécies quanto ao status de conservação foram utilizadas a Lista da 
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme a Portaria Nº444 de 17 de dezembro de 2014 
(MMA, 2014), além das Listas da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) e 
CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora 
Silvestres). 

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; 
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• 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; 

• 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 Preocupante (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 Insuficientes (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. 

2.3.7.2 Migração e espécies exóticas 

Em todos os grupos de fauna avaliados, considerou-se para a classificação das espécies 
migratórias, a Portaria nº 12, de 23 de janeiro de 2018/MMA que torna pública a lista das 
espécies migratórias de animais silvestres. No entanto, não foram registradas espécies 
migratórias de mastofauna, herpetofauna, ictiofauna e nem de entomofauna, tão somente de 
aves. Para classificação das espécies exóticas invasoras do DF, o estudo considerou 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.  
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3 MASTOFAUNA 

3.1 INTRODUÇÃO 

O Brasil possui mais de 700 espécies de mamíferos, sendo o 2º país com maior riqueza nesse 
grupo (ICMBIO, 2018a). A maioria dos mamíferos brasileiros têm pequeno porte e dificilmente é 
observada, pois vive camuflada entre a vegetação, inicia suas atividades no começo da noite e se 
abriga ao amanhecer (REIS et al., 2011). Os mamíferos que ocorrem no Brasil estão distribuídos 
em 11 ordens e até 2014, eram conhecidos 732 táxons, entre espécies e subespécies (ICMBIO, 
2018b). Mas, a cada ano, ocorrem novos registros de distribuição dentro do território brasileiro 
e novas espécies são descritas (PERCEQUILLO et al., 2017) e atualmente, a Lista de Mamíferos do 
Brasil- produzida pela Sociedade Brasileira de Mastozoologia, reconhece a ocorrência de 759 
espécies em território brasileiro (ABREU et al., 2020). Dentre os 732 táxons de mamíferos 
avaliados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) (ICMBIO, 2018b), 110 foram oficialmente 
considerados ameaçados (MMA, 2014), sendo 61% deles endêmicos do Brasil (ICMBIO, 2018b). 
A perda de habitat e a fragmentação da vegetação natural são as principais ameaças aos 
mamíferos continentais no Brasil (ICMBIO, 2016; ICMBIO, 2018b). 

Considerado um hotspot (MYERS et al., 2000), o Cerrado apresenta um mosaico de 
fitofisionomias (RIBEIRO & WALTER, 2008), que favorece a diversidade biológica, chegando a 33% 
da riqueza de espécies do Brasil (AGUIAR et al., 2004). O Cerrado tem 259 espécies de mamíferos 
com ocorrência registrada (CARMIGNOTTO et al., 2012; IBGE, 2020), entre as quais, apenas 22 
são consideradas endêmicas, 8,5% do total registrado para o bioma (GUTIÉRREZ & MARINHO-
FILHO, 2017) e 104 são de ocorrência rara (MARINHO-FILHO et al., 2002). A distribuição dos 
mamíferos no Cerrado é influenciada pela heterogeneidade de habitats, onde 16% das espécies 
são exclusivas de áreas abertas (campos, savanas e veredas) e outras 29% ocorrem apenas em 
ambiente florestal (MARINHO-FILHO et al., 2002). Das espécies de mamíferos com ocorrência 
reconhecida para o Cerrado, 23 têm Dados insuficientes (DD), cinco estão quase ameaçadas (NT), 
48 são consideradas ameaçadas (ICMBIO, 2018a; IBGE, 2020) e outras tantas ainda não tiveram 
seu estado de conservação avaliado. O Cerrado encontra-se atrás apenas da Mata Atlântica, em 
número de espécies de mamíferos continentais ameaçadas, com o correspondente a 40% do 
total de espécies de mamíferos ameaçadas no Brasil (102) e a perda de habitat e a fragmentação 
são as principais ameaças aos mamíferos do bioma (ICMBIO, 2018b). 

3.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

O levantamento da Mastofauna foi executado em 02 campanhas, sendo a primeira executada de 
14 a 22 de abril de 2021 e a segunda, de 05 a 12 de julho de 2021. A amostragem foi realizada 
por meio dos seguintes métodos: a) Busca ativa; b) Parcelas de areia (plots), para médios e 
grandes mamíferos; e c) Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps), para pequenos 
mamíferos não voadores. 

Durante as duas campanhas, foram investigados 04 sítios amostrais, conforme demonstrado na 
Tabela 3.1 e Figura 3.1. 
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Tabela 3.1: Sítios amostrais de levantamento da Mastofauna. 

Pontos Metodologia 
Coordenadas (23L UTM Sirgas 2000) 

X Y 

01 
Busca ativa, parcelas de areia, armadilhas de 

interceptação e queda 
178766 8250617 

02 
Busca ativa, parcelas de areia, armadilhas de 

interceptação e queda 
179022 8251564 

03 
Busca ativa, parcelas de areia, armadilhas de 

interceptação e queda 
179196 8250108 

04 
Busca ativa, parcelas de areia, armadilhas de 

interceptação e queda 
179293 8251451 

 

Figura 3.1: Sítios de amostragem de fauna terrestre. 

3.2.1 Descrição da metodologia de amostragem 

3.2.1.1 Médios e grandes mamíferos 

a) Procura ativa - Observação direta e indireta  

Devido à baixa incidência de observação desse grupo da Mastofauna, evidências diretas 
detectam a presença desses animais através de avistamentos e indiretas, através de rastros, 
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fezes, carcaças (Foto 3.1), pelos, vocalizações e tocas (Foto 3.2) (JORGE, 1986; BECKER & 
DALPONTE, 1991). 

A busca ativa padronizada- ocorreu em todos os quatro sítios de amostragem apresentados na 
Tabela 3.1 e suas adjacências. Os mamíferos e seus indícios foram procurados no início (entre 
06:00 e 09:00) e final do dia (entre 17:00 e 20:00h) (Foto 3.3 e Foto 3.4). Os caminhamentos 
tiveram tamanhos variáveis (até 3Km), duraram até 2h e abrangeram ambientes de cerrado 
sentido restrito e áreas alteradas por atividades antrópicas. Um mesmo trajeto não foi percorrido 
mais de uma vez durante um único período do dia, para se evitar a recontagem de indivíduos e 
superestimativa de abundância de alguma espécie. 

O esforço amostral para esse método foi calculado por horas/homem e em quilômetros e foi 
empregado um esforço total individual de 27 horas/homem e 44,9 km percorridos (Tabela 3.2). 

  

Foto 3.1: Buraco de tatuí (Dasypus 
septemcinctus) encontrado durante busca 

ativa no sítio 03. 

Foto 3.2: Ossada de cão (Canis familiaris) 
encontrada durante busca ativa no sítio 01. 

  

Foto 3.3: Busca ativa diurna em cerrado 
sentido restrito. 

Foto 3.4: Busca ativa noturna em cerrado 
sentido restrito. 

b) Parcelas de areia (plots) 
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As armadilhas de pegadas- ou parcelas de areia, consistem em um quadrado de 0,50m² de areia 
dispostos em locais apropriados para a instalação, tais como terreno plano, próximos a cursos de 
água, trilhas e/ou clareiras (Foto 3.5). Em cada armadilha utiliza-se uma isca como forma de atrair 
animais carnívoros, frugívoros e/ou generalistas (Foto 3.6). Foram instaladas duas (02) 
armadilhas de pegadas em cada um dos quatro sítios de amostragem, que permaneceram ativas 
durante oito dias e a revisão e reposição das iscas ocorreu diariamente, na parte da manhã (Foto 
3.7). O esforço amostral para esse método foi calculado em parcelas/dia e foi empregado um 
esforço de 64 parcelas/dia por campanha (Tabela 3.2). 

  

Foto 3.5: Parcela de areia (armadilha de 
pegada) instalada em cerrado sentido 

restrito, no sítio 03. 

Foto 3.6: Parcela de areia iscada com 
banana, toucinho e cubo de caldo de galinha. 

 

Foto 3.7: Rastros de cachorro (Canis familiaris) registrados em parcela de areia instalada no 
sítio 02. 

3.2.1.2 Pequenos mamíferos não voadores 

a) Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) 

As armadilhas de interceptação e queda são formadas por quatro baldes enterrados 
completamente no solo, com uma distância mínima de 4 metros entre cada balde. Os baldes são 
conectados por uma barreira de lonas plásticas (Foto 3.8), com função de direcionar os animais 
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para dentro dos baldes (Foto 3.9). Essas armadilhas apresentam bons resultados na captura de 
mamíferos terrestres, capturando espécies de baixa detectabilidade (SANTOS-FILHO et al, 2006; 
SANTOS-FILHO et al., 2008). A descrição detalhada dessas armadilhas está no tópico da 
Herpetofauna. 

O período amostral das armadilhas de interceptação e queda foi de 08 dias. Duas armadilhas 
foram instaladas em cada um dos quatro sítios amostrais e permaneceram abertas 24 hs por dia, 
durante todo o período amostral. As armadilhas foram revisadas durante o período da manhã, 
evitando a mortalidade dos animais capturados, devido à exposição ao sol e/ou a variáveis 
climáticas (CECHIN & MARTINS, 2000). O esforço amostral para esse método foi calculado em 
baldes/dia e foi empregado um esforço de 256 baldes/dia por campanha (Tabela 3.2). 

  

Foto 3.8: Armadilha de interceptação e 
queda (pitfall trap) instalada em cerrado 

centido restrito, no sítio 01. 

Foto 3.9: Rato-do-chão (Necromys lasiurus) 
capturado em pitfall no sítio 01. 

Como material de apoio para a identificação dos animais registrados, foram utilizados os guias 
de identificações de Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros (BECKER & DALPONTE, 1991), 
Guia de Rastros e outros vestígios de Mamíferos do Pantanal (BORGES & TOMÁS, 2004), Guia de 
Huellas de los mamíferos de Misiones y otras áreas del subtrópico de Argentina (ANGELO et al., 
2008), Impressões do Cerrado & Pantanal (MAMEDE & ALHO, 2008), Guia dos Roedores do Brasil 
(BONVICINO et al., 2008) e Marsupiais do Brasil (CÁCERES & MONTEIRO-FILHO, 2006). A 
classificação das espécies de mamíferos registradas foi atualizada de acordo com a publicação de 
Bonvicino e colaboradores (2020) sobre os mamíferos registrados no Jardim Botânico de Brasília. 

Adicionalmente, foram realizadas entrevistas apenas como mais uma forma de confirmar a 
presença de algumas espécies na área, visto que o conhecimento popular normalmente se 
restringe aos grandes grupos genéricos, sendo muito raro, pessoas sem conhecimento científico 
a respeito da fauna, diferenciarem as inúmeras espécies das existentes em sua região. As 
espécies relatadas nas entrevistas não entraram na lista de dados primários, nem nas análises. 

3.2.1.3 Esforço amostral 

A seguir encontra-se detalhado o esforço amostral executado para cada método empregado. 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 4 (82475442)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 28



  

 
 

Página 27 

Tabela 3.2: Esforço amostral da Mastofauna realizado por campanha/sítio amostral e total. 

Métodos Esforço por ponto 
Nº de 

pontos 
Cálculo do Esforço por 

campanha 
Esforço total (02 

campanhas) 

Busca ativa 2 horas/3km/homem 4 2 horas x 4 sítios x 2 homens 
54 horas/homem 

44,9 km 

Parcela de 
areia 

2 parcelas X 8 dias 4 
2 parcelas x 4 sítios x 8 

dias 
128 parcelas/dia 

Pitfall traps 
2 conjuntos de 4 

baldes cada 
4 8 baldes X 4 pontos X 8 dias 512 baldes 

3.2.1.4 Metodologia de manejo 

Os indivíduos capturados foram medidos (Foto 3.10), pesados (Foto 3.11) e identificados ao nível 
de espécie. Todos os indivíduos capturados foram soltos no mesmo local de captura após o 
processo de triagem (Foto 3.13). Nenhum indivíduo foi coletado. 

A marcação foi realizada de forma temporária em suas unhas, com a utilização de esmalte (HILL, 
2005) (Foto 3.12), evitando-se assim a recontagem dos indivíduos capturados na mesma 
campanha. 

 

  
Foto 3.10: Biometria de rato-do-chão 

(Necromys lasiurus) capturado em pitfall, no 
sítio 01. 

Foto 3.11: Pesagem de rato-do-chão 
(Necromys lasiurus). 
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Foto 3.12: Marcação de rato-do-chão 

(Necromys lasiurus) com esmalte. 
Foto 3.13: Saruê (Didelphis albiventris) solto 

no sítio 01, após captura em pitfall e triagem. 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Dados secundários 

Para o levantamento de dados secundários, foram utilizados como fonte, os dados apresentados 
no Plano de Manejo da Reserva Biológica do Guará (GEO LÓGICA, 2014) e nos Planos de Manejo 
das Áreas de Proteção da Vila Estrutural (GREENTEC, 2012), ambos conduzidos na bacia 
hidrográfica do Riacho Fundo. Esses estudos utilizaram buscas ativas, varreduras por animais 
atropelados em rodovias, armadilhas fotográficas e armadilhas de interceptação e queda, como 
métodos para o levantamento de dados primários sobre a Mastofauna local. 

Foram relacionadas 17 espécies de mamíferos, distribuídas em 11 famílias pertencentes a sete 
ordens (Tabela 3.3). A família com mais representantes é Cricetidae (S’=5), seguida por Canidae 
(S’=2) e o restante delas teve apenas uma espécie identificada (Figura 3.2). O grupo de médios e 
grandes mamíferos teve onze espécies relacionadas e o de pequenos mamíferos não voadores, 
seis. 

Uma espécie é considerada quase ameaçada, três são classificadas como ameaçadas, outras três 
têm dados insuficientes para serem consideradas ameaçadas ou não e duas não foram avaliadas 
nacionalmente ou a nível global (MMA, 2014; ICMBio, 2018a; IUCN, 2021). As demais espécies 
têm seu estado de conservação considerado como menos preocupante. 

Em relação à área de ocorrência, duas espécies são consideradas endêmicas do Cerrado, 
Callithrix penicillata (mico-estrela) e Oecomys cleberi (rato-da-árvore) e outra é endêmica dos 
biomas Cerrado e Caatinga em conjunto, Sapajus libidinosus (macaco-prego) (GUTIÉRREZ & 
MARINHO-FILHO, 2017). 

Tabela 3.3: Espécies da mastofauna de potencial ocorrência para área de estudo. 

Família / Espécie Nome popular IUCN MMA Fonte 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis albiventris Saruê LC LC A, B 
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Família / Espécie Nome popular IUCN MMA Fonte 

PILOSA 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla  Tamanduá-bandeira VU VU B 

CINGULATA 

Chlamyphoridae 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba LC LC A, B 

PERISSODACTYLA 

Tapiridae 

Tapirus terrestris Anta VU VU B 

PRIMATES 

Callitrichidae 

Callithrix penicillata1 Mico-estrela LC LC A, B 

Cebidae         

Sapajus libidinosus2 Macaco-prego NT NT A, B 

CARNIVORA 

Canidae 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato LC LC A, B 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará NT VU B 

Mephitidae 

Conepatus amazonicus Jaritataca NE NE B 

Procyonidae 

Procyon cancrivorus Mão-pelada LC LC A, B 

RODENTIA 

Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara LC LC A, B 

Cricetidae 

Akodon lindberghi Rato-do-chão DD LC A 

Necromys lasiurus Rato-do-mato LC LC A 

Oecomys cleberi1 Rato-da-árvore DD LC A 

Oligoryzomys mattogrossae Rato-da-árvore NE LC A 

Pseudoryzomys simplex Rato-do-mato LC LC B 

Dasyproctidae 

Dasyprocta azarae Cutia DD LC A 

Legenda: (1) - Endêmica do Cerrado; (2) – endêmica do Cerrado e Caatinga (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). 
IUCN/MMA - DD: dados insuficientes; LC: menos preocupante; NE: não avaliado; NT: quase ameaçado; VU: 
vulnerável (ICMBio, 2018a; IUCN, 2021). Fonte: A) Plano de Manejo da Reserva Biológica do Guará (GEO LÓGICA, 
2014); B) Planos de Manejo das Áreas de Proteção da Vila Estrutural (GREENTEC, 2012). 
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Figura 3.2: Riqueza de espécies da Mastofauna separadas por família, com potencial de 
ocorrência na área de estudo (GREENTEC, 2012; GEO LÓGICA, 2014) (Verde-claro: médios e 

grandes mamíferos; Verde-escuro: pequenos mamíferos não voadores). 

3.3.2 Dados primários 

Durante as duas campanhas do levantamento da Mastofauna na área proposta para a instalação 
do Setor Habitacional Jóquei Clube, foram realizados 16 registros de seis espécies de mamíferos 
silvestres, distribuídas em seis famílias de cinco ordens (Tabela 3.4). Essas seis espécies 
correspondem a 35% da riqueza relacionada nos dados secundários, embora somente quatro 
(24%) delas estejam relacionadas nessa lista. Três espécies foram registradas em ambas 
campanhas. Ao longo da 1ª campanha todas as seis espécies foram registradas, sendo que três 
delas somente nessa campanha e durante a 2ª campanha, três espécies foram registradas. Duas 
espécies foram registradas durante as buscas ativas, três por meio das parcelas de areia duas 
foram capturadas em pitfall e quatro foram identificadas sem métodos padronizados, em 
registros oportunos. Para as análises estatísticas, foram excluídos os quatro registros oportunos, 
totalizando 12 registros de mamíferos silvestres realizados por meio dos métodos padronizados 
descritos anteriormente. 

Todas as famílias registradas tiveram apenas uma espécie identificada (Figura 3.3; Tabela 3.4). 
Somente Callithrix penicillata (mico-estrela) é considerada endêmica do Cerrado (GUTIÉRREZ & 
MARINHO-FILHO, 2017). Não foram registradas espécies de mamíferos classificadas como 
ameaçadas (MMA, 2014; IUCN, 2021). 

Sete espécies foram mencionadas em três entrevistas realizadas: Didelphis albiventris (saruê), 
Dasypus septemcinctus (tatuí), Callithrix penicillata (mico-estrela), Cerdocyon thous (cachorro-
do-mato), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Conepatus amazonicus (jaritataca) e Cavia 
aperea ou Galea spixii (preá). As quatro primeiras espécies foram registradas na área de estudo 
(Tabela 3.4). Essas espécies relatadas nas entrevistas não entraram na lista de dados primários, 
nem nas análises. 
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Três espécies consideradas exóticas invasoras no Distrito Federal (IBRAM, 2018) foram 
registradas, Canis familiaris (cachorro), Felis catus (gato) e Eqqus caballus (cavalo), entretanto 
essa última foi encontrada apenas com cavaleiros ou em estábulos localizados entre os sítios 01 
e 03 da área de estudo. Cachorros foram registrados em todos os sítios amostrais, por meio de 
rastros nas parcelas de areia e observações durante buscas ativas, além de um grande número 
de carcaças encontradas em meio à vegetação. Gatos foram registrados perambulando no sítio 
01, em vias de acesso e em meio à vegetação. 

Tabela 3.4: Espécies da mastofauna registradas na área de estudo.  

Família / Espécie Nome popular 
Tipo de 
registro 

Sítio Campanha IUCN MMA Cinegética 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphis 
albiventris 

Saruê AP, BA, PIT 1, 2, 3, 4 1, 2 LC LC S 

CINGULATA 

Dasypodidae 

Dasypus 
septemcinctus 

Tatuí AP, BA, RO 1, 2, 3 1, 2 LC LC S 

PRIMATES 

Callitrichidae 

Callithrix 
penicillata1 

Mico-estrela RO 3 1 LC LC N 

CARNIVORA 

Canidae 

Cerdocyon thous 
Cachorro-do-

mato 
AP, RO 1, 2 1 LC LC N 

Mustelidae 

Galictis cuja Furão RO 1 1 LC LC N 

RODENTIA 

Cricetidae 

Necromys lasiurus Rato-do-mato PIT 1 1, 2 LC LC N 

Legenda: (1) - Endêmica do Cerrado (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). Tipo de registro - AP: armadilha de 
pegada; BA: busca ativa; PIT: pitfall; RO: registro oportuno. IUCN/MMA - LC: menos preocupante (ICMBio, 2018a; 
IUCN, 2021). Cinegética - N: não; S: sim. 
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Figura 3.3: Riqueza de espécies da Mastofauna, separadas por família. (Verde-claro: médios e 
grandes mamíferos; Verde-escuro: pequenos mamíferos não voadores). 

3.3.3 Curva de acumulação de espécies 

A curva do coletor aparentemente indica uma tendência à estabilização no número de espécies 
de mamíferos encontradas na área de estudo (Figura 3.4). Essa tendência pode refletir a 
realidade, dado que a área de estudo é constituída basicamente por um fragmento de cerrado 
sentido restrito, inserido em uma matriz urbana, cercado por rodovias e sem conexões com 
outras áreas de vegetação natural. Além disso, o fragmento é bastante antropizado pelo efeito 
do fogo, remoção vegetação nativa e introdução de exóticas, ocupações humanas estabelecidas, 
invasões em forma de barracos precários no meio da vegetação nativa, presença de cães e gatos 
soltos e descarte de corpos de pets como cães. Porém, outras espécies, mais raras e/ou crípticas 
podem ocorrer na área de estudo e poderão ser registradas com o aumento do esforço amostral 
ou emprego de outros métodos amostrais.  
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Figura 3.4: Curva do coletor resultante da amostragem da Mastofauna, após duas campanhas 
de levantamento de espécies. 

3.3.4 Curva de rarefação 

Uma curva de rarefação da Mastofauna, baseada em indivíduos, foi gerada a partir de 12 
registros de quatro espécies, obtidos por meio dos métodos padronizados. Essa curva ainda 
apresenta uma leve tendência ao crescimento (Figura 3.5), indicando que outras espécies ainda 
poderão ser registradas na área de estudo, com o aumento do esforço amostral, provavelmente 
se tratando de espécies crípticas e/ou pouco abundantes. 

 

Figura 3.5: Curva rarefação da Mastofauna, baseada em indivíduos, após duas campanhas. 
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3.3.5 Abundância relativa das espécies 

Todas as espécies de mamíferos silvestres encontradas na área de estudo tiveram poucos 
registros (no máximo cinco) e isso pode indicar que essas espécies são pouco abundantes 
localmente, apesar de todas serem consideradas abundantes ao longo das suas distribuições no 
Cerrado (MARINHO-FILHO et al., 2002).  

As espécies com mais registros foram o tatuí (Dasypus septemcinctus) e o saruê (Didelphis 
albiventris), ambas com cinco registros, representando 63% do total (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Abundância das espécies de mamíferos registradas durante levantamento de dados 
primários na área de estudo após duas campanhas. 

3.3.6 Riqueza local  

Um total de seis espécies de mamíferos foram registradas na área de estudo. O sítio amostral 01 
foi o que apresentou a maior riqueza de espécies (S’=5), seguido pelos sítios 02 e 03 (ambos com 
S’=3) e 04 (Figura 3.7). Somente Didelphis albiventris foi registrada em todos os sítios amostrais. 

A ordem com mais representantes registrados foi Carnivora, com duas espécies e todas as outras 
quatro ordens registradas tiveram somente um representante registrado. O sítio 01 teve mais 
ordens de mamíferos registradas (Tabela 3.5). 
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Figura 3.7: Riqueza de espécies da Mastofauna registradas no levantamento de dados 
primários, por sítio amostral e total. 

Tabela 3.5: Dados de riqueza, por sítio amostral, para as ordens da Mastofauna registradas na 
área de estudo. 

ORDEM SÍTIO 1 SÍTIO 2 SÍTIO 3 SÍTIO 4 Total 

Carnivora 2 1 0 0 2 

Cingulata 1 1 1 0 1 

Didelphimorphia 1 1 1 1 1 

Primates 0 0 1 0 1 

Rodentia 1 0 0 0 1 

Total 5 3 3 1 6 

3.3.7 Índices de diversidade e equitabilidade 

Ao contrário do que poderia se esperar, em razão da baixa riqueza registrada, a área de estudo 
como um todo, não apresentou baixas estimativas de diversidade, o que pode ser explicado em 
parte, pelo alto valor de equitabilidade estimado (Tabela 3.6).  

O sítio 01 apresentou mais registros, a maior riqueza e as maiores estimativas de diversidade 
(H’=1,332; D=0,72) e de equitabilidade (J’=0,961). Os sítios 02 e 04 tiveram apenas um registro e 
por isso, não foi possível realizar as estimativas para eles. 

Tabela 3.6: Número de registros realizados por métodos padronizados, riqueza observada e 
índices de diversidade e equitabilidade para a Mastofauna. 

Sítios N de registros Riqueza Shannon (H’) Simpson (1-D) Pielou (J’) 

Sítio 1 6 4 1,33 0,7222 0,9591 

Sítio 2 1 1 0 0 -  

Sítio 3 4 2 0,5623 0,375 0,8113 

Sítio 4 1 1 0 0  - 
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Sítios N de registros Riqueza Shannon (H’) Simpson (1-D) Pielou (J’) 

TOTAL 12 4 1,237 0,6806 0,8921 

3.3.8 Similaridade 

Um dendrograma baseado no índice de Jaccard foi elaborado, comparando a similaridade na 
composição de espécies entre os sítios amostrais, com os dados obtidos sobre a Mastofauna 
registrada na área de estudo. Os resultados da análise de similaridade de Jaccard agrupou os 
sítios 02 e 04 como os mais semelhantes em composição de espécies (Figura 3.8), porém somente 
uma espécie foi registrada nesses locais, D. albiventris, a qual foi registrada em todos os sítios. 
Por outro lado, os sítios 01 e 03 também se mostraram medianamente semelhantes (Figura 3.8), 
compartilhando três das quatro espécies registradas por meio de métodos padronizados. 

 

Figura 3.8: Análise de agrupamento, com índice de similaridade de Jaccard, para a riqueza de 
espécies de mamíferos registradas por meio de métodos padronizados. 

3.3.9 Espécies ameaçadas de extinção e migratórias 

Não foram registradas espécies da Mastofauna consideradas ameaçadas, quase ameaçadas (NT), 
com dados insuficientes (DD) para serem consideradas ameaçadas ou não, ou não avaliadas (NE), 
nacionalmente ou a nível global (MMA, 2014; IUCN, 2021). Todas as espécies de mamíferos 
silvestres registradas têm seu estado de conservação considerado como menos preocupante. 

3.3.10 Espécies endêmicas do Cerrado 

Uma espécie endêmica do Cerrado foi registrada, Callithrix penicillata, o mico-estrela. 

Callithrix penicillata - considerado endêmico do bioma Cerrado, o mico-estrela também pode ser 
encontrado em outros biomas, para os quais admite-se translocação pelo homem, provocando 
hibridizações e possivelmente, até substituições de outras espécies nativas de Callithrix nos locais 
em que foi introduzido (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017; VALLE et al., 2021). 
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3.3.11 Espécies migratórias 

Nenhuma espécie de mamífero migratória (Portaria nº 12, de 23 de janeiro de 2018/MMA) foi 
registrada. 

3.3.12 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Das seis espécies de mamíferos registradas na área de estudo, duas podem ser consideradas 
bioindicadoras, Dasypus septemcinctus, que é cinegética (ARAÚJO et al., 2008; ALVES et al., 2016) e 
Callithrix penicillata, espécie endêmica do Cerrado (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). 

Embora seja uma espécie cinegética, D. albiventris (Foto 3.13) também é sinantrópica, se 
beneficiando de ambientes antropizados para sua sobrevivência e, portanto, não foi considerada 
aqui, como bioindicadora. 

Tabela 3.7: Espécie de mamíferos de importância ecológica, registradas na área de estudo. 
Classificação: AME - ameaçada. CIN - cinegética. END - endêmica. MIG - migratória. 

Espécie Nome popular AME CIN END MIG 

Callithrix penicillata Mico-estrela   X  

Dasypus septemcinctus Tatuí  X   

3.3.13 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Os mamíferos, incluindo os silvestres, são reservatórios de diversas doenças. As espécies de 
médios e grandes mamíferos registradas na área do empreendimento podem ser reservatórios 
das seguintes zoonoses (BRASIL, 2017): 

Doença de chagas (Trypanosoma cruzi) - saruê (Didelphis albiventris), tatus e mamíferos silvestres 
e domésticos em geral. 

Esquistossomose mansônica (Schistosoma mansoni) - carnívoros silvestres, entre outros. 

Febre maculosa (Rickettsia rickettsii) - mamíferos silvestres, como saruê, domésticos e de criação 
em geral. 

Leishmaniose tegumentar (Leishmania spp.) - várias espécies de mamíferos silvestres (roedores, 
masurpiais, edentados e canídeos silvestres), sinantrópicos (roedores) e domésticos. 

Leishmaniose visceral (Leishmania chagasi) - os mamíferos silvestres que servem como 
reservatórios são as raposas (Lycalopex vetulus e Cerdocyon thous) e saruê. 

Raiva (Lyssavirus spp.) - mamíferos silvestres, tais como canídeos, felídeos e marsupiais, entre 
outros. O morcego-vampiro, que não foi registrado na área do empreendimento é o principal 
vetor. 

Os roedores citados em entrevista, podem ser reservatórios de hantaviroses (Hantavirus spp.) e 
peste (Yersinia pestis), que também pode estar presente em marsupiais como saruê. 
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3.3.14 Espécies de interesse econômico e científico  

Nenhuma espécie de mamífero de interesse econômico foi registrada e embora qualquer espécie 
possa ser alvo de interesse científico, as seis espécies registradas na área de estudo têm sua 
distribuição e ecologia bem conhecidas pela ciência. 

3.3.15 Acervo Fotográfico da Mastofauna 

A seguir são apresentados os registros das espécies de mamíferos identificadas na área de 
estudo. 

 
 

Foto 3.14: Buraco de tatuí (Dasypus 
septemcinctus) registrado durante busca 

ativa no sítio 3. 

Foto 3.15: Rastro de saruê (Didelphis 
albiventris) registrado durante busca ativa no 

sítio 2. 

  

Foto 3.16: Rastro de saruê (Didelphis 
albiventris) registrado em parcela de areia no 

sítio 3. 

Foto 3.17: Rastro de cachorro-do-mato 
(Cerdocyon thous) registrado em parcela de 

areia no sítio 1. 
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Foto 3.18: Rastro de tatuí (Dasypus 
septemcinctus) registrado em parcela de 

areia no sítio 1. 
Foto 3.19: Rato-do-mato (Necromys lasiurus) 

capturado em pitfall no sítio 1. 

  

Foto 3.20: Ossada de cão (Canis familiaris) 
registrada no sítio 1. 

Foto 3.21: Ossada de cavalo (Equus caballus) 
registrada no sítio 1. 

 

Foto 3.22: Rastro de gato (Felis catus) registrado no sítio 1. 
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA MASTOFAUNA 

A Mastofauna encontrada nas áreas de influência da área prevista para a instalação do Setor 
Habitacional Jóquei Clube é característica do bioma Cerrado. A lista de espécies da Mastofauna 
de provável ocorrência, compilada a partir de estudos realizados nas proximidades, totalizou 17 
espécies. Após duas campanhas de levantamento de dados primários da Mastofauna na área de 
estudo, seis espécies de mamíferos silvestres foram registradas, uma riqueza que pode ser 
considerada baixa, - 35% da riqueza relacionada nos dados secundários.  

O grupo dos médios e grandes mamíferos teve mais espécies registradas (S’=4), seguido pelo de 
pequenos mamíferos não voadores (S’=2). As seis espécies registradas pertencem a famílias 
diferentes e a ordem com mais representantes foi Carnivora (S’=2). As espécies com mais 
registros foram Didelphis albiventris e Dasypus septemcinctus (n=5) e a primeira foi a única 
registrada em todos os sítios amostrais. Somente uma espécie de mamífero considerada 
endêmica do Cerrado e duas consideradas cinegéticas foram registradas e nenhuma espécie 
migratória ou considerada ameaçada foi encontrada. Duas espécies podem ser consideradas 
bioindicadoras, Dasypus septemcinctus, que é cinegética e Callithrix penicillata, espécie 
endêmica do Cerrado. 

Já é sabido que algumas espécies estão associadas a ambientes que favoreçam as suas 
capacidades ecológicas, como de reprodução, alimentação e outros comportamentos 
(BOCCHIGLIERI, 2010). No Cerrado, essa relação da fauna com os ecossistemas, podem acabar se 
tornando mais estreitos, sendo algumas espécies especialistas em determinadas fitofisionomias. 
De forma geral, todas as espécies registradas no estudo são encontradas em ambientes florestais 
e savânicos, sendo compatíveis com a fitofisionomia presente no estudo (Cerrado sensu stricto), 
além de serem espécies com certo nível de tolerância a ambientes alterados. 

As condições ambientais da área de estudo, tais como falta de conectividade com outras áreas 
naturais, sendo envolvida por matriz urbana, circundada por rodovias bastante movimentadas e 
inseridas em área urbana de grande densidade, indícios de incêndios florestais recorrentes e 
também de pessoas morando em área invadidas em meio à vegetação, espécies exóticas 
invasoras, provavelmente explicam a baixa riqueza e diversidade local.  

Diante dos resultados encontrados, é convicção adquirida pela equipe técnica envolvida que o 
empreendimento é viável do ponto de vista técnico acerca da mastofauna, tendo em vista se 
tratar de área urbana, antropizada, com baixa diversidade e riqueza de espécies, desde que 
atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital. 
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4 HERPETOFAUNA 

4.1 INTRODUÇÃO 

A herpetofauna é o grupo animal que é composta por répteis e anfíbios. Dentro destes grupos 
existem duas classes: Amphibia, que é representada por três ordens, Anura (sapo, pererecas e 
rãs), Caudata (salamandras) e Gymnophiona (cobras-cegas ou cecílias) (FROST, 2021); A outra 
classe, Reptilia, é composta por quatro ordens, Testudines (tartarugas, cágados e jabutis), 
Crocodylia (jacarés e crocodilos), Squamata (lagartos, anfisbenas e serpentes) e Rhynchocephalia 
(tuataras) (UETZ et al., 2021). 

A classe Amphibia é um dos grupos de vertebrados mais diversa no mundo, possuindo cerca de 
8328 espécies, sendo 7347 espécies de anuros (sapos, pererecas e rãs), 767 espécies de 
salamandras e 213 espécies de cecílias (FROST, 2021). O Brasil é o país com a maior riqueza de 
espécies do mundo de anfíbios com cerca de 1136, sendo anuros o grupo mais diverso com 1093 
espécies, divididos em 20 famílias e 105 gêneros, seguido pelo grupo das Gymnophionas com 38 
espécies, separados em quatro famílias e 12 gêneros, e por fim a ordem Caudata com cinco 
espécies de uma única família (SEGALLA et al., 2019). 

Já a classe dos répteis, Reptilia, é detentora de uma riqueza grande com cerca de 11570 espécies 
ao redor do mundo, onde a ordem squamata é a mais rica 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 com a maior riqueza de espécies do mundo e o Brasil possui uma alta diversidade com 
795 espécies, divididas em: 36 Testudines, 6 Crocodylia e 753 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, justamente por ter uma 
alta taxa de espécies endêmicas, alta taxa de pressão ambiental e uma riqueza grande. Em 
relação a Herpetofauna, esse bioma apresenta uma riqueza relativamente alta tanto em relação 
aos anfíbios quanto aos répteis e além disso, uma grande porcentagem das espécies são 
endêmicas (AZEVEDO et al., 2016). Atualmente o Cerrado possui cerca de 211 espécies de anuros 
e mais da metade são consideradas endêmicas, além disso, ao longo dos anos mais espécies 
foram descritas ou suas distribuições ampliadas para o bioma (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). 

O Distrito Federal está localizado no centro do Brasil, possui uma heterogeneidade de ambientes, 
com formações savânicas (Cerrado sensu stricto), campestres, florestais (matas de galeria e 
ciliares) e áreas alagadas (veredas) (RIBEIRO e WALTER, 2008), além disso, a região é banhada 
pelas três principais bacias do Brasil: bacia do Paraná, do São Francisco e do Tocantis. A região 
possui uma rica herpetofauna, possuindo 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), portanto é um local importante para a conservação. 
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4.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

4.2.1 Descrição da metodologia de amostragem 

O levantamento de dados primários para a herpetofauna do Parcelamento Joquei da 1ª 
campanha foi realizado no período de 15 a 22 de abril de 2021 e a 2ª campanha ocorreu entre 
os dias 05 a 12 de julho de 2021. Os resultados apresentados nesse relatório estão demonstrados 
de forma consolidada.  

Durante as duas campanhas, foram amostrados quatro sítios conforme demonstrado na Figura 
4.1e Tabela 4.1, sendo que todos os pontos amostrais estão dentro da Área de Influência Direta 
(AID) do empreendimento, com o objetivo de abranger áreas com potencial ecológico para as 
espécies nativas. 

Tabela 4.1: Sítios de levantamento da Herpetofauna. 

Sítio Metodologia 
Coordenadas (23L UTM Sirgas 2000) 

X Y 

01 Busca ativa e pitfall traps 178778 8259616 

02 Busca ativa e pitfall traps 179256 8251405 

03 Busca ativa e pitfall traps 179241 8250041 

04 Busca ativa e pitfall traps 179010 8251610 

 

Figura 4.1: Sítios de amostragem de fauna terrestre. 
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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., 2000). 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 nas áreas de influência do Parcelamento de Joquei, foram 
considerados todos os registros, inclusive os assistemáticos. Foi utilizada uma combinação de 
dois métodos principais, a saber: Armadilhas de Interceptação e Queda (pitfall traps) e Busca 
Ativa. 

a) Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) 

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 4.2). 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 4.1).  

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, diminuindo a mortalidade desses animais devido à exposição ao sol e as variáveis 
climáticas (CECHIN & MARTINS, 2000).  

Em cada um dos sítios de amostragem, foram instalados baldes, em linha ou conjuntos em “Y” 
(Figura 4.2). As armadilhas ficaram abertas 24hs por dia, durante todo o período amostral. 

 

Figura 4.2: Modelo esquemático das armadilhas de interceptação e queda pitfall traps. 
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Foto 4.1: Armadilha de interceptação e 
queda. 

Foto 4.2: Revisão diária das armadilhas 
interceptação e queda. 

b) Busca ativa  

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 sítios 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 4.3) quanto noturnas (Foto 4.4), 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 08:00 e 10:00, enquanto 
as varreduras noturnas aconteceram entre às 17:00 e 19:00 devido a periculosidade da região. 
Essa metodologia foi aplicada uma vez em cada sítio durante os 8 dias de amostragem por 
campanha (Tabela 4.2). 

  

Foto 4.3: Método de Busca Ativa diurna. Foto 4.4: Método de Busca Ativa noturna. 
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4.2.2 Esforço amostral 

O esforço amostral de Busca Ativa diurna e noturna por ponto deve ser calculado multiplicando-
se o número de horas pelo número de pontos e pelo número de profissionais. As armadilhas 
pitfall ficaram abertas durante todos os oito dias de amostragem e o esforço por ponto deve ser 
calculado multiplicando-se 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. 

Tabela 4.2: Esforço amostral da Herpetofauna por campanha. 

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 8 dias 256 baldes 

Buscas 
ativas 

2 horas/3 km/homem 4 
2 horas x 4 pontos x 2 

homens 
16 horas 

4.2.3 Metodologia de manejo 

O manejo da herpetofauna foi feito 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 4.5). 
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Foto 4.5: Marcação com esmalte (nail polish). 

4.3 RESULTADOS 

4.3.1 Dados secundários 

O levantamento de dados secundários foi obtido a partir de estudos da herpetofauna de três 
unidades de conservação relevantes para a área, Parque Ecológico Ezechias Heringer, Reserva 
Biológica do Guará – REBIO do Guará e a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Estrutural.  
Como resultado, foram registrados para a região 23 espécies de anfíbios e répteis, nenhuma 
encontra-se na Portaria das espécies ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA 2018) e duas espécies são exóticas, a tartaruga-de-orelhas-vermelhas e a lagartixa-de-
parede.  

Tabela 4.3: Espécies da herpetofauna de potencial ocorrência para a área de estudo. 

Táxon Nome Popular MMA IUCN Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
Médico-
sanitário 

Fonte 

Anura 

Bufonidae 

Rhinella diptycha Sapo-cururu LC LC   N     
1, 2, 

3 

Hylidae 

Boana lundii Perereca-usina LC LC   N     1 

Boana albopunctata 
Perereca-
carneiro 

LC LC   N     1 

Scinax fuscovarius 
Perereca-de-
banheiro 

LC LC   N     1 

Scinax fuscomarginatus 
Pererequinha-do-
brejo 

LC LC   N     1 

Dendropsophus minutus 
Perereca-de-
ampulheta 

LC LC   N     1 

Dendropsophus 
rubicundulus 

Perereca LC LC   N     1 
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Táxon Nome Popular MMA IUCN Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
Médico-
sanitário 

Fonte 

Pithecopus hypochondrialis Perereca-macaco LC LC   N     1 

Leptodactylidae 

Leptodactylus latrans Desconhecido LC LC   N X   1, 3 

Leptodactylus fuscus Rã-assobiadora LC LC   N     1, 2 

Leptodactylus furnarius Rã-cavadeira LC LC X N     2 

Leptodactylus mystacinus Rã-de-bigode LC LC   N     1 

Physalaemus cuvieri Rã cachorro LC LC   N     
1, 2, 

3 

Microhylidae 

Elachistocleis cesarii Desconhecido LC LC   N     2 

Squamata 

Anguidae 

Ophiodes striatus Cobra-de-vidro LC LC   N     2 

Dipsadidae 

Oxyrhoprus guibei Coral falsa LC LC   N     2 

Gekkonidae 

Hemidactylus maboiua 
Lagartixa-de-
parede 

LC LC   N     1 

Teiidae 

Ameiva ameiva Lagarto de jardim LC LC   N     
1, 2, 

3 

Salvator sp.         N X   3 

Tropiduridae 

Tropidurus itambere Calango LC LC   N     3 

Tropidurus torquatus calango LC LC   N     
1, 2, 

3 

Viperidae 

Crotalus durissus Cascavel LC LC   N   S 1 

Testudines 

Trachemys scripta 
Tartaruga-de-
orelhasvermelhas 

NA LC   N X   1 

Legenda: IUCN/MMA - LC: Pouco preocupante; NA: Não avaliada (ICMBio, 2018; IUCN, 2020). Fonte - 1: REBIO Guará; 
2: ARIE Vila Estrutural; 3: Plano de manejo do Parque Ecológico Ezechias Heringer. 

4.3.2 Dados primários 

Durante as duas campanhas do levantamento da Herpetofauna na área proposta para o 
parcelamento do Joquei, foram realizados 28 registros em campo resultando em uma riqueza 
regional (S’) de 11 espécies representadas por duas classes (Reptilia e Amphibia) e duas ordens 
(Squamata e Anura).  
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O grupo taxonômico com maior riqueza foram os répteis com 10 espécies. Esse grupo foi 
representado por apenas uma ordem, Squamata, distribuída em oito famílias distintas: 
Colubridae (2), Teeidae (2), Amphisbaenidae (1), Dactyloidae (1), Gekkonidae (1), Polychrotidae 
(1), Tropiduridae e Viperidae (1). Já os anfíbios anuros foram pouco representativos com apenas 
uma única ordem, Anura, com uma espécies da família Leptodactylidae. 

Quanto aos resultados dos métodos de captura, as armadilhas de queda (pitfalls) tiveram um 
resultado de 16 indivíduos pertencentes a seis espécies. A busca ativa diurna e noturna somadas 
resultaram em 10 registros de observação direta e foi registrado de forma ocasional duas 
espécies de serpente. Esse resultado ressalta a importância da utilização de diferentes métodos 
de registros ao longo das amostragens. 

Tabela 4.4: 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 MMA Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Anura 

Leptodactylidae 

Physalaemus 
cuvieri 

Rã-cachorro 1, 2 Pitfall LC LC N N N N N 

Squamata 

Amphisbaenidae 

Amphisbaena 
vermicularis 

Anfisbena 4 Pitfall LC LC N N N N N 

Colubridae 

Apostolepis sp. Desconhecido 2 EN - - - - - N N 

Oxyrophus 
rhombifer 

Coral-falsa 1 VI LC LC N N N N N 

Dactyloidae 

Norops 
meridionalis 

Papa-vento 1, 2, 3 Pitfall e VI LC LC N N N N N 

Gekkonidae 

Hemidactylus 
mabouia 

Lagartixa-de-
parede 

1, 3 VI LC LC N N N N N 

Polychrotidae 

Polychrus 
acutirostris 

Lagarto-
preguiça 

3 VI LC LC N N N N N 

Teeidae 

Ameiva ameiva Calango-verde 2 Pitfall LC LC N N N N N 

Ameivula 
ocellifera 

Calango 8 Pitfall LC LC N N N N N 

Tropiduridae 

Tropidurus 
torquatus 

Calango 2 ,3 ,4 Pitfall e VI LC LC N N N N N 

Viperidae 
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Espécie Nome popular Sítio 
Tipo de 
registro 

IUCN MMA Estadual Endêmica Rara Cinegética 
Interesse 
médico-
sanitário 

Crotalus durissus Cascavel 1 EN LC LC N N N N S 

Legenda: IUCN/MMA: LC - menos preocupante (ICMBIO, 2018; IUCN, 2021). N – Não, S – Sim. Metodologias: VI - Visualização; 
Pitfall - Armadilha de interceptação e queda; EN – Encontro oportunístico. Importância médica: N – Não, S – Sim. 

4.3.3 Riqueza local (S) 

De forma geral, os sítios acumularam 11 espécies com as duas campanhas e os sítios tiveram uma 
riqueza local similar, sendo o sítio 2 com a maior riqueza de seis espécies, seguido pelo sítio 1 
com cinco espécies, sítio 3 com quatro espécies e por fim, o sítio 4 com apenas 2 espécies (Figura 
4.3). Em relação a riqueza da herpetofauna por família, registramos ao todo oito famílias de 
répteis e apenas uma única família de anfíbio (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: Riqueza de espécies da Herpetofauna registradas durante levantamento de dados 
primários, por sítio amostral e total. 

A similaridade entre as riquezas pode ser explicada pelo próprio local do empreendimento, já 
que não há uma heterogeneidade ambiental, sendo a fitofisionomia principal a Cerrado Sensu 
Stricto (Foto 4.6). Além disso, todos os sítios amostrais possuem ocupação humana, uso por 
moradores, queimadas constantes e também é local para descarte incorreto de lixo (Foto 4.7, 
Foto 4.8 e Foto 4.9). A predominância de famílias de répteis se dá ao fato de não existirem locais 
mais úmidos no local amostrado e no período chuvoso são formadas apenas pequenas poças de 
água temporária. 
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Figura 4.4: Riqueza de espécies da Herpetofauna ao longo das famílias. Verde-claro: Anfíbios; 
Verde-escuro: Répteis. 

  

Foto 4.6: Cerrado Sensu stricto registrado no 
sítio 1. 

Foto 4.7: Área queimada no sítio 2. 

  

Foto 4.8: Lixão próximo ao sítio 4. Foto 4.9: Descarte de móveis no sítio 4. 
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4.3.4 Abundância geral e relativa das espécies 

Durante as duas amostragens tivemos uma abundância relativamente baixa entre as espécies. A 
espécie mais abundante foi o calango Tropidurus torquatus com 8 registros, seguido pela rã-
cachorro Physalaemus cuvieri com 6 registros e o lagarto papa-vento Norops meridionalis com 4 
encontros (Figura 4.5; Tabela 4.5), ambas as espécies são consideradas como sinantrópicas, 
aceitando ambientes mais antropizados. As demais espécies encontradas durante as 
amostragens apresentaram majoritariamente abundâncias únicas (Figura 4.5; Tabela 4.5). 

 

Figura 4.5: Abundância das espécies de répteis e anfíbios registradas durante levantamento de 
dados primários na área de estudo. 
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Tabela 4.5: Abundância absoluta e relativa (entre parênteses) das espécies da Herpetofauna registradas durante 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 

Ameiva ameiva 1 (3,57) 0 1 (3,57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (3,57) 

Ameivula ocellifera 0 0 0 0 1 (3,57) 1 (3,57) 0 0 0 0 0 0 1 (3,57) 

Amphisbaena vermicularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (3,57) 1 (3,57) 1 (3,57) 

Apostolepis sp. 0 0 0 1 (3,57) 0 1 (3,57) 0 0 0 0 0 0 1 (3,57) 

Crotalus durissus 1 (3,57) 0 1 (3,57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (3,57) 

Hemidactylus mabouia 1 (3,57) 0 1 (3,57) 0 0 0 0 1 (3,57) 1 (3,57) 0 0 0 2 (7,14) 

Norops meridionalis 0 1 (3,57) 1 (3,57) 0 2 (7,14) 2 (7,14) 1 (3,57) 0 1 (3,57) 0 0 0 4 (14,29) 

Oxyrhopus rhombifer 0 2 (7,14) 2 (7,14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (7,14) 

Physalaemus cuvieri 0 5 (17,86) 5 (17,86) 0 1 (3,57) 1 (3,57) 0 0 0 0 0 0 6 (21,43) 

Polychrus acutirostris 0 0 0 0 0 0 0 1 (3,57) 1 (3,57) 0 0 0 1 (3,57) 

Tropidurus torquatus 0 0 0 2 (7,14) 0 2 (7,14) 1 (3,57) 4 (14,29) 5 (17,86) 1 (3,57) 0 1 (3,57) 8 (28,57) 
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4.3.5 Curvas de acumulação de espécies e rarefação 

4.3.5.1 Curva do coletor 

As curvas de acumulação de espécies e de rarefação permitem avaliar o quanto um estudo se 
aproximou 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 a comunidade. 

A curva de acumulação de espécies atingiu o platô a partir do decimo segundo dia de amostragem 
(Figura 4.6). 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 4.6: Curva de acumulação de espécies (curva do coletor) da Herpetofauna. 

4.3.5.2 Curva de rarefação 

A curva de rarefação baseada em indivíduos, referentes à Herpetofauna não atingiu sua assíntota 
e continua indicando provável crescimento, sugerindo que mais espécies devem ser registradas 
com a continuidade do esforço amostral em outras campanhas (Figura 4.7). 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 4 (82475442)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 55



  

 
 

Página 54 

 

Figura 4.7: Curvas de rarefação para as espécies da herpetofauna registradas na área de estudo. 

4.3.6 Índices de diversidade e equitabilidade 

Os índices de diversidade biológica são utilizados em diversos estudos para avaliarmos como as 
comunidades estão distribuídas nos ambientes. A seguir vamos discorrer acerca de cada um dos 
índices utilizados no trabalho. 

• Índice de Shannon (H’) 

Esse índice mede o grau de incerteza em prever a que espécie pertencerá um indivíduo escolhido, 
ao acaso, de uma amostra com S espécies e N indivíduos. Os valores desses índices variam de 0 
a 5, mas em ambientes naturais os valores máximos variam até cerca de 3. Quanto menor o valor 
do índice de Shannon, consequentemente a diversidade da amostra será baixa. 

No presente trabalho, os resultados do H’ na região como um todo foram satisfatórios (H’ = 
2,057), apesar de serem registradas apenas 11 espécies. Já nos sítios amostrados, o sítio 2 foi o 
que apresentou maiores valores de H’ (1,733), seguido pelo sítio 1 (H’ = 1,359), o sítio 3 (H’¬ = 
1,074) e por fim o sítio 4 com um valor inferior já que teve apenas duas espécies e uma delas 
com comum entre os sítios (H’ = 0,693) (Tabela 4.6). É importante salientar que esse índice 
emprega mais peso a espécies raras e como os sítios apresentaram espécies únicas em geral, os 
resultados deste índice não foram menores. 

• Índice de Simpson (1 - D) 

O índice de Simpson é amplamente utilizado como um dos medidores de diversidade de uma 
comunidade. Ele também é chamado de índice de Dominância, justamente por tentar prever a 
probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso na comunidade pertencerem à mesma 
espécie. Esse índice varia entre 0 e 1, quanto mais alto for, maior a probabilidade de os indivíduos 
serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a diversidade. Salientamos que 
o índice utilizado nesse trabalho é o índice corrigido, onde é subtraído 1 do resultado final. 
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Durante as duas campanhas, o índice de Simpson se comportou de forma distinta aos resultados 
do índice de Shannon já que para Simpson a abundância possui maior peso e como dito 
anteriormente, o sítio 2 apresentou resultados melhores nesse quesito e os demais sítios foram 
similares, com pouca abundância e riqueza. O sítio 2 obteve um D =0, 813, seguido pelo sítio 1 (D 
= 0,680), sítio 3 (D = 0,563) e então o sítio 4 (D = 0,500) (Tabela 4.6).  

• Índice de equitabilidade de Pielou (J) 

Por fim, este índice é utilizado para averiguar se a amostragem feita conseguiu atingir a 
diversidade máxima teórica da comunidade estudada. Desta forma, os sítios de maneira geral 
apresentaram resultados altos com 85,8% da riqueza teórica, individualmente os locais 2, 4 3 8 
tiveram resultados satisfatórios onde atingiram entre 77,4% a 100% da riqueza do índice (Tabela 
4.6). 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 4.6: Número de registros (n), riqueza observada (S), índices de Diversidade de Shannon 
(H’) e Simpson (D), e Equitabilidade de Pielou (J’) para a herpetofauna registradas na área de 
estudo. 

Sítios 
Número de 

registros 
Diversidade α 

Índice de 
diversidade 
(Shannon) 

Índice de 
diversidade 
(Simpson) 

Índice de 
Equitabilidade 

(Pielou) 

Sítio 1 10 5 1,359 0,680 0,845 

Sítio 2 8 6 1,733 0,813 0,967 

Sítio 3 8 4 1,074 0,563 0,774 

Sítio 4 2 2 0,693 0,500 1,000 

Geral total 28 11 2,057 0,834 0,858 

4.3.7 Índices de similaridade 

Para os dados de riqueza local entre os sítios conduzimos o teste de similaridade de Jaccard. O 
resultado do teste agrupou os sítios 1 e 3 como mais próximos, mas apenas 25% de similaridade, 
em seguida o sítio 2 foi o mais próximo desse grupo citado anteriormente onde também obteve 
apenas valores entre 25% e 29%, por fim o sítio mais distante foi o sítio 4 com apenas duas 
espécies registradas e uma delas única para o sítio, representando assim 20% de similaridade 
com o sítio 2 e apenas 14% com o sítio 3, além disso, não compartilhou nenhuma espécie com o 
sítio 1, portanto o resultado foi de 0% de similaridade entre eles (Figura 4.8).  
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Figura 4.8: Dendrograma baseado no índice de similaridade de Jaccard, comparando a 
composição de espécies da herpetofauna registrada entre os sítios amostrais. 

4.3.8 Espécies ameaçadas de extinção 

Nenhuma espécie da herpetofauna registrada em campo encontra-se na lista Estadual de 
espécies ameaçadas (SEMA, 2019) ou no Livro vermelho de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (MMA, 2018). De acordo com a IUCN, todas as espécies registradas em 
campo encontram-se no status Least Concern (LC), cujo táxon é considerado menos preocupante 
e não se qualifica como Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado 
(IUCN, 2020). 

4.3.9 Espécies exóticas 

Segundo a Instrução Normativa SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI foi registrada uma espécie 
de lagartixa (Hemidactylus mabouia) considerada como exótica. Essa espécie é bastante comum 
em ambientes residenciais e é um animal que vive em sinergia com os humanos, já que utiliza de 
construções para se abrigar e sua alimentação também é atraída por aglomerações humanas. 

4.3.10 Espécies endêmicas 

Não foi registrada nenhuma espécie endêmica ao Bioma Cerrado ao longo das duas campanhas. 

4.3.11 Espécies de Valor Cinegético 

Não foi registrada nenhuma espécie que possui algum valor cinegético. 
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4.3.12 Espécies com importância ecológica 

Os anfíbios anuros são animais sensíveis a alterações ambientais, o que os torna um grupo de 
importância como bioindicadores da integridade ambiental (HEYER et al., 1994). Anfíbios são 
considerados bons indicadores por responderem rapidamente às modificações ambientais, como 
poluição, desmatamentos, variações climáticas, assoreamentos, queimadas e entrada de 
espécies invasoras (BOONE & BRIDGES, 2003; VITT et al., 1990), que também são fatores 
responsáveis pelo declínio das populações (CRUMP & SEMLITSCH, 2003; SILVANO & SEGALLA, 
2005). Entretanto, durante o estudo foi encontrado apenas uma espécie de anfíbio, pois os sítios 
amostrais não possuíam ambientes propícios a anfíbios, tais como ambientes úmidos ou algum 
tipo de corpo hídrico, dificultando a permanência destes animais. 

Já os répteis são bons modelos para estudos de longo prazo em relação às áreas de ocupação e 
vida. O lagarto-preguiça (Polychrus acutirostris) e o papa-vento (Norops meridionalis) são 
espécies que são relativamente sensíveis as variações ambientais, pois ambas estão mais 
associadas a ambientes florestais, portanto, acabam sofrendo com a conversão de ambientes 
naturais em outros usos de solo, como agricultura ou urbanismo. 

4.3.1 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Atualmente os anfíbios e répteis não são animais considerados como possíveis vetores ou 
reservatórios de doenças que possam atingir os humanos, portanto, não identificamos nenhuma 
espécie no estudo que pudesse se enquadrar como vetora. 

4.3.2 Espécies de interesse econômico e científico  

Não foram registradas nenhuma espécie que possui algum valor comercial, entretanto, as 
espécies em geral possuem um valor científico, pois elas estão em contante estudo sobre a 
taxonomia e/ou ecologia. 

4.3.3 Acervo Fotográfico da Herpetofauna 

A seguir são apresentados registros de algumas das espécies encontradas durante os 
levantamentos da Herpetofauna da região. 
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Foto 4.10: Hemidactylus mabouia. Foto 4.11: Norops meridionalis. 

  

Foto 4.12: Polychrus acutirostris. Foto 4.13: Tropidurus torquatus. 

  

Foto 4.14: Oxyrhopus rhombifer. Foto 4.15: Amphisbaena vermicularis. 
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Foto 4.16: Ameiva ameiva. Foto 4.17: Crotalus durissus. 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA HERPETOFAUNA 

A herpetofauna registrada durante as duas campanhas na área do empreendimento do 
Parcelamento do Jóquei foi composta por espécies do Cerrado e, de forma geral, com táxons de 
ampla ocorrência no Brasil. No total registramos 11 espécies da herpetofauna, separadas em 
nove famílias, sendo 10 espécies de répteis e apenas uma espécie de anuro. Esse resultado é 
reflexo do ambiente, pois não houve ambientes úmidos ou corpos d’água que favorece o 
encontro de anfíbios. A lista de espécies da herpetofauna de provável ocorrência, compilada após 
consulta de estudos realizados na região do empreendimento e totalizou 23 espécies.  

Os pontos amostrais foram selecionados dentro da área do empreendimento, sendo todos 
dentro da Área de Influencia Direta (AID) e a fitofisionomia predominante em todos os sítios era 
de Cerrado Sensu Stricto. O sítio 2 foi o local com melhores resultados segundo os índices de 
diversidade, tanto Shannon (H’ = 1,733) quanto Simpson (D = 0,813), isso se dá pela maior taxa 
de capturas pelas Armadilhas de Interceptação e Queda, e pelas varreduras feitas no local. Os 
demais sítios tiveram resultados discretos em relação a riqueza e abundância das espécies, com 
registros únicos nos sítios 4 e 1. O Sítio 1 obteve resultados satisfatórios em relação aos índices 
(H’ = 1,359; D = 0,680), seguido pelo sitio 3 com valores também satisfatórios (H’ = 1,074; D = 
0,563), já o sítio 4 teve apenas duas espécies registradas e uma delas um lagarto (Tropidurus 
torquatus) bastante comum entre os sítios, prejudicando assim os resultados dos índices. Essa 
similaridade nos resultados se dá principalmente pelos ambientes observados, já que não 
diferiam entre eles. Apesar desses resultados, a curva de rarefação não indicou um platô mesmo 
após as duas campanhas, isso significa que é provável que com outras campanhas, sejam 
registradas mais espécies na área do empreendimento. 

Em relação ao estado de conservação das espécies registradas durante o levantamento de dados, 
não foi constatada nenhuma espécie que estivesse em alguma categoria de ameaça, sendo todas 
as espécies como Pouco Preocupante segundo a IUCN e a Lista de Espécies Ameaçadas do Brasil 
(MMA, 2018). Entretanto, encontramos uma espécie de lagartixa que é exótica segundo a 
Instrução Normativa SEI-GDF n.º 409/2018 - IBRAM/PRESI, a espécie Hemidactylus maboiua esse 
lagarto é bastante comum em ambientes mais antropizados, já que ela utiliza de construções 
humanas para se abrigar e se alimenta de insetos que também são atraídos por aglomerados 
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urbanos. Além disso, houve uma espécie de interesse médico, a cascavel (Crotalus durissus) que 
também é uma espécie de serpente bastante resistente a ambientes antropizados. 

Outro ponto importante é da associação das espécies aos ambientes encontrados em campo. De 
forma geral, as espécies são consideradas como generalistas ocupando tanto ambientes abertos 
quanto fechados. Além disso, grande parte da área amostrada é composta por Cerrado sensu 
stricto e áreas antropizadas, favorecendo assim essas espécies mais generalistas e que aceitam 
bem alterações no ambiente. 

Por fim, o local para o empreendimento é uma região que está circundada de regiões residenciais 
como o Complexo Urbano Lúcio costa ao leste do empreendimento, ao norte a Região 
Administrativa Estrutural e na porção oeste pela Região Administrativa de Vicente Pires. Além 
disso é bordeado por duas grandes rodovias, a via Estrutural e a via EPTG, portanto, esse 
remanescente de Cerrado está ilhado e imerso em matriz urbana de grande densidade e isolado 
de outras áreas naturais. Por conta disso o local é frequentemente acessado por civis e 
trabalhadores, também há construções irregulares nos sítios e é comum o encontro de lixões 
clandestinos na área interna do Joquei (Foto 4.7, Foto 4.8, Foto 4.9, Foto 4.18 e Foto 4.19), 
prejudicando a permanência e manutenção da fauna local e explicando a baixa diversidade e 
densidade de indivíduos. 

Sendo assim, acredita-se que os impactos da construção do empreendimento sobre a 
herpetofauna serão pequenos, tendo em vista a área já ser antropizada, estar imersa em matriz 
urbana e não possuir conexão com outros remanescentes de vegetação nativa.  

  

Foto 4.18: Lixão no sítio 3. 
Foto 4.19: Moradia improvisada abandonada 

no sítio 4. 
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5 ORNITOFAUNA 

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). 

O Distrito Federal está situado na área core do Cerrado, isto é, na porção mais central da região, 
o que acaba resultando em comunidades faunísticas que resguardam características típicas desta 
formação vegetacional, com a presença de vários animais endêmicos ou altamente associados 
ao bioma. Ao mesmo tempo, a fauna do Distrito Federal possui notável compartilhamento de 
espécies que possuem centros de distribuição oriundos em outras formações brasileiras, 
sobretudo da Amazônia e Floresta Atlântica. Isto porque a região de Brasília está localizada num 
ponto peculiar geograficamente, considerada como um grande divisor de águas do Brasil Central, 
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onde nascem rios das bacias do rio Paraná e do rio São Francisco, principalmente nas porções 
leste e sul do Distrito Federal. Também nascem águas dos afluentes do sistema hidrográfico 
amazônico (rios Palmas e Maranhão) na parte setentrional da unidade federativa (Sick, 1958). A 
avifauna do Distrito Federal compreende 455 espécies de 26 ordens e 99 famílias diferentes, 
dentre as quais oito são aves distintamente amazônicas e outras 31 são representantes de 
distribuição “atlântica” (BAGNO & MARINHO-FILHO 2001; LOPES et al. 2005; BAGNO et al. 2005).  

5.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

5.2.1 Descrição da metodologia de amostragem 

Para obtenção de dados foram realizadas duas campanhas de campo, de modo a contemplar a 
sazonalidade. A primeira campanha foi realizada entre os dias 19 e 26 de abril de 2021, no 
período chuvoso. Já a segunda campanha foi realizada entre os dias 12 e 19 de julho de 2021, no 
período de seca. 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 de 
binóculos (8x40) (Foto 4.33), 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 5.1: Metodologia de observação da 
avifauna aplicada a ambos os métodos 

utilizados. 

Para se obter parâmetros quantitativos sobre a comunidade de aves, foram utilizados dois 
métodos complementares: 

5.2.1.1 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 
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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. Durante o estudo, 
foram realizados quatro 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. 

5.2.1.2 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 completa-se 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). 

5.2.2 Esforço amostral 

Tabela 5.1: Esforço amostral para a Ornitofauna 

Método 
Nº de 
dias 

Amostragem 
por dia 

Cálculo do esforço 
Esforço por 
campanha 

Esforço total 

Listas de 
Mackinnon 

08 
dias 

3 horas 

(ou 12 listas) 

08 dias x 3 horas ou 08 
dias x 12 listas  

24 horas ou 96 
listas 

48 horas ou 
192 listas 

Censos por 
Transecções 

08 
dias 

2 horas ou 

2 transecções 

4 Sítios x 4 transecções 
x 1 hora (ou 1km) 

16 horas ou 16 
km 

32 horas ou 
32 km 

5.3 RESULTADOS 

5.3.1 Dados Secundários 

Como parâmetro para o presente estudo, foi utilizado a lista de aves da Parque Nacional de 
Brasília – PNB (Anexo), onde foi realizado o levantamento de 312 espécies para a estação (Antas, 
1995; Antas, 1999; Abreu, 2000). O estudo citado serve como base para o presente estudo, pois 
apesar de bem conhecida, a avifauna do Distrito Federal é melhor estudada em áreas de proteção 
ambiental. 
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5.3.2 Dados Primários 

Foram inventariadas 92 espécies de aves como dados primários para a área de influência do 
empreendimento, distribuídas em 13 ordens e 30 famílias (Tabela 5.2: Lista de espécies de aves 
registradas na área de influência do empreendimento.), tendo sido as mais representativas, 
Thraupidae, com 15 espécies, seguida por Tyrannidae com 14 espécies, Psittacidae com oito 
espécies, além de Picidae e Columbidae, ambas com seis espécies. Dentre as 92 espécies 
registradas em campo, todas constam nos dados secundários apresentados para a região. 

Tabela 5.2: Lista de espécies de aves registradas na área de influência do empreendimento. 

Táxon Nome em português 

Status de 
conservação Dis

t. 
Valor 
econ. 

Die
ta 

Valor 
ecol. 

H.
P. 

Re
g. 

Sítio 
Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Tinamiformes 

Tinamidae 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó LC LC R Cin. ON  C 
V,
Z 

 x x x 

Threskiornithidae 

Theristicus caudatus curicaca LC LC R  IN PR C 
V,
Z 

x x x x 

Cathartiformes 

Cathartidae 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha LC LC R  NE  C V    x 

Coragyps atratus urubu LC LC R  NE  C V x x x x 

Accipitriformes 

Accipitridae 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho LC LC R  ON PR C F    x 

Elanus leucurus gavião-peneira LC LC R  CA PR C V x  x x 

Rupornis magnirostris gavião-carijó LC LC R  CA PR F 
V,
Z 

x x x x 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco LC LC R  CA PR C 
V,
Z 

   x 

Columbiformes 

Columbidae 

Vanellus chilensis quero-quero LC LC R  ON  C 
V,
Z 

x   x 

Columbiformes 

Columbidae 

Columbina talpacoti rolinha LC LC R Cin. GR DI C 
V,
Z 

x x x x 

Columbina squammata fogo-apagou LC LC R Cin. GR DI C 
V,
Z 

x x x x 

Patagioenas picazuro asa-branca LC LC R Cin. GR DI C 
V,
Z 

x x x x 

Patagioenas cayennensis pomba-galega LC LC R Cin. GR DI F 
V,
Z 

x x x x 
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Táxon Nome em português 

Status de 
conservação Dis

t. 
Valor 
econ. 

Die
ta 

Valor 
ecol. 

H.
P. 

Re
g. 

Sítio 
Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Leptotila verreauxi juriti-pupu LC LC R Cin. GR DI F 
V,
Z 

x x x x 

Cuculiformes 

Cuculidae 

Piaya cayana alma-de-gato LC LC R  IN PR F V x  x x 

Crotophaga ani anu-preto LC LC R  IN PR C V x x  x 

Guira guira anu-branco LC LC R  IN PR C 
V,
Z 

x x x x 

Strigiformes 

Strigidae 

Athene cunicularia coruja-buraqueira LC LC R  ON PR C V x x x x 

Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 

Podager nacunda corucão LC LC R  IN  C V x  x  

Apodiformes 

Trochilidae 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura LC LC R  NI PO F V x x  x 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta LC LC R  NI PO C 
V,
Z 

x x x x 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-

verde 
LC LC R  NI PO F 

V,
Z 

x x x x 

Piciformes 

Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu LC LC R  ON  C 
V,
Z 

x x x x 

Picidae 

Picumnus albosquamatus picapauzinho-escamoso LC LC R  IN  F 
V,
Z 

x x x x 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno LC LC R  IN  F 
V,
Z 

x x  x 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado LC LC R  IN  F V   x x 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo LC LC R  IN  C 
V,
Z 

x x x x 

Campephilus melanoleucos 
pica-pau-de-topete-

vermelho 
LC LC R  IN  F 

V,
Z 

x   x 

Falconiformes 

Falconidae 

Caracara plancus carcará LC LC R  ON PR C 
V,
Z 

x x x x 

Milvago chimachima carrapateiro LC LC R  ON PR C 
V,
Z 

 x x x 

Falco femoralis falcão-de-coleira LC LC R  CA PR C V x    

Falco sparverius quiriquiri LC LC R  ON PR C V  x x x 
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Táxon Nome em português 

Status de 
conservação Dis

t. 
Valor 
econ. 

Die
ta 

Valor 
ecol. 

H.
P. 

Re
g. 

Sítio 
Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Psittaciformes 

Psittacidae 

Ara ararauna arara-canindé LC LC R  FR  C 
V,
Z 

x x  x 

Orthopsittaca manilatus maracanã-do-buriti LC LC R  FR  C 
V,
Z 

   x 

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena LC LC R  FR  C 
V,
Z 

 x  x 

Eupsittula aurea periquito-rei LC LC R  FR  C 
V,
Z 

x x x x 

Forpus xanthopterygius tuim LC LC R  FR  F 
V,
Z 

  x x 

Brotogeris chiriri 
periquito-de-encontro-

amarelo 
LC LC R  FR  F 

V,
Z 

x x x x 

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego NT NT 
R, 
CE 

 FR  C 
V,
Z 

x x  x 

Amazona aestiva papagaio LC LC R  FR  F 
V,
Z 

x x x x 

Passeriformes 

Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde LC LC R  IN  F Z    x 

Lepidocolaptes 
angustirostris 

arapaçu-de-cerrado LC LC R  IN  C V x x x x 

Furnariidae 

Furnarius rufus joão-de-barro LC LC R  IN  C 
V,
Z 

x x x x 

Phacellodomus ruber graveteiro LC LC R  IN  C Z x x  x 

Synallaxis frontalis petrim LC LC R  IN  F 
V,
Z 

x x x x 

Rhynchocyclidae 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio LC LC R  IN  F 
V,
Z 

x  x x 

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum risadinha LC LC R  IN  C 
V,
Z 

x x x x 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-

amarela 
LC LC R  ON DI F 

V,
Z 

x x x x 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-

uniforme 
LC LC R  IN  C 

V,
Z 

x x x x 

Myiarchus ferox maria-cavaleira LC LC R  IN  F 
V,
Z 

x x x x 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 
LC LC R  IN  C 

V,
Z 

 x x x 

Sirystes sibilator gritador LC LC R  IN  C V x x x  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi LC LC R  ON DI,PR F 
V,
Z 

x x x x 
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Táxon Nome em português 

Status de 
conservação Dis

t. 
Valor 
econ. 

Die
ta 

Valor 
ecol. 

H.
P. 

Re
g. 

Sítio 
Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro LC LC R  IN  C 
V,
Z 

x x x x 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado LC LC R  IN  C V x   x 

Megarynchus pitangua neinei LC LC R  ON DI,PR F 
V,
Z 

x x x x 

Myiozetetes cayanensis 
bentevizinho-de-asa-

ferrugínea 
LC LC R  IN  F 

V,
Z 

x  x x 

Tyrannus melancholicus suiriri LC LC R  IN DI C 
V,
Z 

x x x x 

Griseotyrannus 
aurantioatrocristatus 

peitica-de-chapéu-preto LC LC R  IN  C V    x 

Xolmis cinereus primavera LC LC R  IN  C V x x  x 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari LC LC R  ON DI F 
V,
Z 

x x x x 

Corvidae 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo LC LC 
R, 
CE 

 IN  C 
V,
Z 

x  x x 

Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca 
andorinha-pequena-de-

casa 
LC LC R  IN  C V x x x x 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora LC LC R  IN  C V x x x x 

Progne tapera andorinha-do-campo LC LC R  IN  C V x x x x 

Troglodytidae 

Troglodytes musculus corruíra LC LC R  IN  C 
V,
Z 

 x x x 

Polioptilidae 

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara LC LC R  IN  F 
V,
Z 

x x x x 

Turdidae 

Turdus leucomelas sabiá-branco LC LC R  ON DI F 
V,
Z 

x x x x 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira LC LC R  ON DI F 
V,
Z 

x x x x 

Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do-campo LC LC R  IN DI,PR C 
V,
Z 

x x x x 

Passerellidae 

Zonotrichia capensis tico-tico LC LC R  IN DI C V x x x x 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo LC LC R  IN  C V x x x x 

Parulidae 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra LC LC R  IN DI C V   x x 

Icteridae 

Icterus cayanensis encontro LC LC R  IN DI,PO F V x x   
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Táxon Nome em português 

Status de 
conservação Dis

t. 
Valor 
econ. 

Die
ta 

Valor 
ecol. 

H.
P. 

Re
g. 

Sítio 
Amostral 

IUCN MMA 1 2 3 4 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto LC LC R  IN DI C 
V,
Z 

x x x x 

Thraupidae 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo LC LC R  ON  C V  x  x 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento LC LC R  ON DI,PO C V x x  x 

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro LC LC R  ON DI,PO F V x x x x 

Tangara cayana saíra-amarela LC LC R  ON DI F 
V,
Z 

x x x x 

Sicalis flaveola canário-da-terra LC LC R  ON  C 
V,
Z 

x x x x 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto LC LC R  ON DI,PO F 
V,
Z 

x x  x 

Volatinia jacarina tiziu LC LC R  GR  C 
V,
Z 

x x x x 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza LC LC R  IN DI C V x  x x 

Dacnis cayana saí-azul LC LC R  IN DI,PO F 
V,
Z 

x x x x 

Coereba flaveola cambacica LC LC R  IN DI,PO F 
V,
Z 

x x x x 

Sporophila plumbea patativa LC LC R  GR  C 
V,
Z 

x x   

Sporophila nigricollis baiano LC LC R  GR  C 
V,
Z 

x x x x 

Emberizoides herbicola canário-do-campo LC LC R  GR  C 
V,
Z 

 x  x 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta LC LC R  ON  C 
V,
Z 

 x x x 

Cypsnagra hirundinacea bandoleta LC LC R  ON  C V x    

Fringillidae 

Euphonia chlorotica fim-fim LC LC R  ON DI F 
V,
Z 

x x x x 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro LC LC R  ON DI F 
V,
Z 

   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.   

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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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 
42 espécies (46%), seguido pelos onívoros com 24 (27%), granívoros com nove espécies (9%), 
frugívoros com oito espécies (9%), %), carnívoros com quatro espécies (4%), nectarívoros com 
três espécies (3%) e por fim os detritívoros, com duas espécies (2%) (Figura 4.20). 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 43% do total de espécies 
inventariadas. 

 

Figura 5.1: Proporção de espécies de aves registradas no estudo quanto às guildas alimentares. 

5.3.4 Curva de acumulação de espécies 

5.3.4.1 Curva do coletor 

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 5.2). 
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Figura 5.2: Curva de acúmulo de espécies para a avifauna. 

5.3.4.2 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 5.3).  

 

Figura 5.3: Curva de rarefação para a avifauna. 
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5.3.5 Índice Pontual de Abundância (IPA) 

As 92 espécies registradas estão distribuídas em 4.226 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 carcará Caracara plancus (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4: Distribuição das espécies em relação à abundância relativa. 

5.3.6 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 cinco sítios 
amostrais. Já o índice de Equitabilidade de Pielou (E), indicou o sítio amostral 4 como o de maior 
índice, seguido pelo sítio 1; sítio 2 e por último o sítio amostral 3 (Tabela 5.3).  

Tabela 5.3: Riqueza observada de espécies de aves e índices de diversidade de cada sítio 
amostral. 

Sítios Riqueza Shannon ´D Simpson ´S Pielou ´J 

Sítio 1 73 3,945 0,975 0,919 

Sítio 2 70 3,847 0,972 0,905 

Sítio 4 66 3,716 0,969 0,886 

Sítio 8 86 4,099 0,979 0,920 

5.3.7 Similaridade 

A análise de similaridade apresentou maior semelhança entre os sítios amostrais 2 e 3 com 
76,57%, justificável pela proximidade e por suas características ambientais semelhantes. Juntos, 
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os dois sítios amostrais totalizaram 56 espécies (60% 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 5.5).  

 

Figura 5.5: Análise de agrupamento hierárquico (cluster), realizada pelo método UPGMA, 
baseada no índice de similaridade de Jaccard para comparação dos sítios amostrais. 

5.3.8 Espécies ameaçadas de extinção  

Das 92 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). 

5.3.9 Espécies endêmicas do Cerrado 

Dentre as aves inventariadas, duas espécies são endêmicas do Cerrado. Sendo elas: 

a)  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 e 4. 

b) Gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus) 
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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, 
artrópodes e outros pequenos vertebrados, além de frutos de Caryocar sp., Melia sp e 
Zanthoxyllum sp (SIGRIST, 2009). Registrada nos sítios amostrais 1, 3 e 4.  

5.3.10 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. 

Dentre as 92 espécies registradas em campo, temos Stelgidopteryx ruficollis, Patagioenas 
cayennensis, Myiodnastes maculatus, entre outras. Para uma melhor compreensão da influência 
da sazonalidade e, consequentemente, dos fluxos migratórios das populações de aves da região, 
novos estudos serão de extrema importância. 

5.3.11 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

De acordo com os critérios adotados (Classificação das espécies da fauna), das 92 espécies de 
aves inventariadas destacam-se 28 espécies consideradas bioindicadoras de qualidade ambiental 
(Stotz et al, 1996). Dessas, uma é ameaçada de extinção, duas são endêmicas do cerrado, uma 
possui ambiente restrito, além de 33 espécies polinizadoras e/ou dispersoras (Tabela 5.4). 

Tabela 5.4: Espécies de aves de importância ecológica. AME - ameaçada; END - endêmica do 
Cerrado; RES - ambiente restrito; DIS/POL - dispersora e/ou polinizadora; e MIG - migratória. 

Espécie Nome popular AME END. CER. RES DIS/POL MIG 

Columbina talpacoti rolinha    X  

Columbina squammata fogo-apagou    X  

Patagioenas picazuro asa-branca    X  

Patagioenas cayennensis pomba-galega    X  
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Espécie Nome popular AME END. CER. RES DIS/POL MIG 

Leptotila verreauxi juriti-pupu    X  

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura    X  

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta    X  

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde    X  

Diospsittaca nobilis maracanã-pequena   X   

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego X X    

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela    X  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi    X  

Megarynchus pitangua neinei    X  

Cyclarhis gujanensis pitiguari    X  

Turdus leucomelas sabiá-branco    X  

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira    X  

Mimus saturninus sabiá-do-campo    X  

Zonotrichia capensis tico-tico    X  

Icterus cayanensis encontro    X  

Gnorimopsar chopi pássaro-preto    X  

Tangara sayaca sanhaço-cinzento    X  

Tangara palmarum sanhaço-do-coqueiro    X  

Tangara cayana saíra-amarela    X  

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto    X  

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza    X  

Dacnis cayana saí-azul    X  

Coereba flaveola cambacica    X  

Euphonia chlorotica fim-fim    X  

5.3.12 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 
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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, 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). 

5.3.13 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, maracanã-nobre Diopsittaca nobilis, 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 do representante da 
família tinamidae inhambu-chororó Crypturellus parvirostris. 
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5.3.14 Acervo Fotográfico da Ornitofauna 

  

Foto 5.2: Papagaio-galego Alipiopsitta 
xanthops. 

Foto 5.3: Gralha-do-campo Cyanocorax 
cristatellus. 

  
Foto 5.4: Gaviãozinho Gampsonyx 

swainsonii. 
Foto 5.5: Gavião-carijó Rupornis magnirostris. 

  
Foto 5.6: Gavião-peneira Elanus leucurus. Foto 5.7: Carcará Caracara plancus. 
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Foto 5.8: Saíra-amarela Dacnis cayana. Foto 5.9: Canário-da-terra Sicalis flaveola. 

  

Foto 5.10: Tico-tico Zonotrichia capensis 
Foto 5.11: Periquito-de-encontro-amarelo 

Brotogeris chiriri. 

  

Foto 5.12: Batuqeiro Saltatricula atricollis. 
Foto 5.13: Canário-do-campo Emberizoides 

herbicola. 
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Foto 5.14: Sabiá-branco Turdus leucomelas. Foto 5.15: Anú-preto Crotophaga ani. 

  

Foto 5.16: Falcão-de-coleira Falco femoralis. 
Foto 5.17: Guaracava-de-topete Elaenia 

cristata. 

  
Foto 5.18: beija-flor-de-garganta-verde 

Amazilia fimbriata. 
Foto 5.19: Fogo-apagou Columbina 

squamata. 

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 Setor Jóquei Clube, pode se observar remanescentes basicamente de 
cerrado Sensu strictu degradados, porém em regeneração. A ocorrência de cães e gatos 
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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 cerrado 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, com valor cinergético e visadas pelo tráfico.   

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. 

Diante dos resultados encontrados, é convicção adquirida pela equipe técnica envolvida que o 
empreendimento é viável do ponto de vista técnico acerca da ornitofauna, tendo em vista se 
tratar de área urbana, antropizada, com baixa diversidade de espécies, desde que atendidas às 
exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital. 
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6 ENTOMOFAUNA 

6.1 INTRODUÇÃO 

Programas e monitoramento ambiental são úteis para avaliar a condição de determinados 
grupos no tempo e no espaço diante de alterações nos fatores intrínsecos à paisagem. Dentre os 
estudos para monitoramento da biodiversidade, é salientado as avaliações de espécies 
consideradas como bioindicadores, que pode apresentar informações particulares ou 
estabelecidas na condição ambiental (FRANÇA et al., 2014). Os artrópodes no geral são 
categorizados como potenciais bioindicadores, devido aos desempenhos funcionais 
ecossistêmicos, tais como a decomposição, ciclagem de nutrientes, polinizações, dispersões de 
sementes, reguladores populacionais e outras produtividades secundárias estabelecidas no 
ambiente (BROWN, 1997; OLIVEIRA et al., 2014). Realizações de análise da entomofauna permite 
mensurar a qualidade do ambiente impactado pelas ações antrópicas, pois muitas espécies de 
artrópodes possuem relações estreitas com os recursos naturais, que por sua vez, pode 
apresentar importâncias nos processos ecológicos e valores econômicos (BOTTEON, 2016). 

Incluídos como um dos importante modelos de estudos ecológicos, a ordem Lepdoptera engloba 
as borboletas, se destacando pelo ciclo reprodutivo dinâmico e nas rápidas respostas diante das 
mudanças do clima e nas estruturas da vegetação (FRANÇA et al., 2014; UEHARA-PRADO et al., 
2009). Considerando a história natural, as borboletas na fase adulta podem ser divididas em dois 
grupos. O primeiro é grupo que alimentam de néctar, grupos-chaves que atuam nos ecossistemas 
florais e agrícolas, influenciados pela dinâmica populacional das plantas (OLIVEIRA et al., 2014). 
O segundo grupo está relacionado a linhagem dos satiróides, da família Nymphalidae, 
representados por espécies que se alimentam de frutas, exudatos de plantas, excrementos e 
animais em decomposição (UEHARA-PRADO et al., 2004).  

O padrão temporal fenológicos das espécies de Nymphalidae no Cerrado estão associados tanto 
nas estações chuvosa e seca. As maiores representatividades de indivíduos ocorrem nos períodos 
do início (novembro) e final (abril) das chuvas, onde o clima é mais quente e úmido (FREIRE Jr. et 
al., 2014). As perturbações antrópicas, a exemplo do desmatamento em decorrência do fogo na 
estação seca, são fatores que contribuem no declínio e na uniformidade da fauna de borboletas 
em florestas tropicais, devido que algumas espécies neste período ainda persistir na fase larval, 
que consequentemente não possuem êxitos nos refúgios e resultando no impacto populacional 
(NASCIMENTO ET AL., 2020; OLIVEIRA et al., 2014). 

A ordem Hymenoptera, que inclui as abelhas, vespas e formigas, também compreende um grupo 
de grande interesse para os estudos de bioindicadores, principalmente por serem os mais 
abundantes no ambiente (AÑINO ET AL., 2019; FRANÇA ET AL., 2014). Baseado pela nidificação, 
reprodução e comportamento, espécies da superfamília Apoidae podem ser classificadas em três 
tipos de estratégias de vida. Estratégias de vida social (eussociais e parassociais), solitária e 
cleptoparasitária (REYES-NOVELO et al., 2009). Por serem vetores na transferência de pólen, este 
grupo desempenha um importante e decisivo papel ecossistêmico nas polinizações, tanto em 
plantas silvestres e cultivadas (AÑINO ET AL., 2019; REYES-NOVELO ET AL., 2009). Entretanto, 
espécies de Apidae são sensíveis diante as alterações ambientais, principalmente relacionados 
nas modificações das vegetações nativas e o uso excessivo de inseticidas, que sua vez, pode 
ocasionar nas mudanças na comunidade desses insetos, causando baixa produção de frutos e 
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sementes de muitas safras devido à escassez de polinizadores (OLIVEIRA ET AL., 2014; REYES-
NOVELO et al., 2009). 

Este relatório técnico apresenta os resultados obtidos após duas campanhas de campo (chuvosa 
e seca) realizada no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Jóquei Clube, 
considerando o diagnóstico da Entomofauna Bioindicadora com foco nas ordens Lepidoptera e 
Hymenoptera (Apidae). Os resultados permitiram registrar espécies para a área afetada e fazer 
inferência sobre os potenciais impactos direcionadas a estes grupos mediante a intervenção do 
empreendimento, subsidiando ações de cunho conservacionista. 

6.2 METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Para o diagnóstico da Entomofauna bioindicadora da área de influência do Setor Habitacional 
Jóquei Clube foram considerados dados primários obtidos em duas campanhas de campo 
totalizando 16 dias de amostragem que contemplaram a sazonalidade local, bem como dados 
secundários disponíveis na literatura, tratados como espécies de potencial ocorrência para a 
área. Para a abordagem dos dados primários foram consideradas amostragens em quatro sítios 
(Tabela 6.1 e Figura 6.1). A escolha dos sítios levou em consideração a independência amostral, 
a acessibilidade e a condição do fragmento florestal no contexto do empreendimento, conforme 
apresentado no Plano de Trabalho aprovado pelo órgão licenciador e vistoria prévia na área a ser 
inventariada.  

A Tabela 6.1 a seguir apresenta os pontos de amostragem considerados. Considerou-se o ponto 
de amostragem o ponto central de referência do sítio de amostragem, onde foram empregadas 
as metodologias aprovadas, por sua vez o sítio de amostragem engloba as adjacências do ponto 
de amostragem.  

Tabela 6.1: Sítios de levantamento da Entomofauna Bioindicadora na área de influência do Setor 
Habitacional Jóquei Clube. 

Sítio Metodologia 
Coordenadas (23L UTM Sirgas 2000) 

X Y 

P1 Armadilha pet, Van Someren-Rydon 178.766 8.250.617 

P2 Armadilha pet, Van Someren-Rydon 179.022 8.251.564 

P3 Armadilha pet, Van Someren-Rydon 179.196 8.250.108 

P4 Armadilha pet, Van Someren-Rydon 178.932 8.249.333 
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Figura 6.1: Pontos de amostragem da Entomofauna Bioindicadora na área de influência do 
Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.2.1 Metodologia de Amostragem 

6.2.1.1 Armadilhas do tipo Van Someren-Rydon 

Para o estudo da entomofauna bioindicadora com foco em Lepidoptera foram consideradas as 
espécies frugívoras. Para a amostragem foram utilizadas armadilhas do tipo Van Someren-Rydon 
(Foto 6.1) modificadas. As armadilhas consistem em uma estrutura em cone confeccionada com 
tecido de voal com cerca de 70 cm de comprimento por 20 cm de diâmetro, fechado na parte 
superior e com um disco na extremidade inferior contendo a isca. As armadilhas foram instaladas 
a 1 m do chão, sendo distribuídas uma armadilha por sítio a cada campanha. A isca utilizada nas 
armadilhas consistiu de banana maduras amassadas, armazenadas por pelo menos três dias 
antes da coleta, fermentadas naturalmente, ou seja, sem adição de fermento biológico.  

As armadilhas permaneceram em campo 8 dias por campanha e foram revisadas a cada 24 h. O 
esforço amostral por campanha e total é apresentado na Tabela 6.2. 
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Foto 6.1: Armadilha do tipo Van Someren-Rydon. 

6.2.1.2 Armadilha pet 

Para a captura de espécimes de Hymenoptera (Apidae) foram utilizadas armadilhas atrativas 
confeccionadas com garrafas pet (Foto 6.2), contendo água com detergente para retenção dos 
espécimes atraídos (Foto 6.3). Foram distribuídas cinco armadilhas por sítio em um transecto de 
100 m, com um espaçamento entre cada armadilha de 20m (SENA et al., 2003; QUINT & 
TAVARES, 2005) permanecendo ativas por oito dias consecutivos a cada campanha, totalizando 
um esforço amostral total de 320 armadilhas/dia nas duas campanhas (Tabela 6.2). Para 
obtenção de dados adicionais, foram realizadas entrevistas com a população lindeira (Foto 6.3). 

  

Foto 6.2: Instalação de armadilha atrativas em 
garrafa de pet na área de influência do 
Parcelamento de Solo Urbano Jóquei. 

Foto 6.3: Armadilha instalada. 
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6.2.2 Esforço amostral 

Tabela 6.2: Estratégia de amostragem para Entomofauna bioindicadora (Apidae) durante as duas 
campanhas na área de influência do Parcelamento de Solo Urbano Jóquei. 

Método 
amostral 

Armadilhas 
por sítio 

Nº de 
Sítios 

Cálculo do 
esforço 

Esforço por 
Campanha  

Esforço Total 

Van 
Someren-

Rydon 
2 4 

2 armadilhas x 4 
pontos x 8 dias 

64 
armadilhas/dia 

128 
armadilhas/dia 

Armadilha 
pet 

5 4 
5 armadilhas x 4 
pontos x 8 dias 

160 
armadilhas/dia 

320 
armadilhas/dia 

6.2.3 Metodologia de manejo 

Os dados obtidos nas estratégias padronizadas nos sítios inventariados foram considerados na 
obtenção dos parâmetros ecológicos preconizados pela Instrução Normativa do IBAMA nº 
146/2007 para estudo deste âmbito. Os espécimes coletados foram acondicionados em frascos 
identificados. Para a coleta, montagem, preservação e identificação dos insetos, foram 
consultadas referências tais como Almeida et al. (1998) e Silveira et al. (2002), e realizadas visitas 
na coleção científica da Universidade de Brasília. 

6.3 RESULTADOS 

6.4 LEPIDOPTERA 

6.4.1 Dados secundários 

Estudos publicados constando listas de espécies de Lepidoptera para a região central do Brasil 
são escassos. A maioria dos estudos conduzidos com borboletas frugívoras relacionados à 
aspectos temporais e usos do habitat foram realizados em outros biomas. As espécies citadas 
como de potencial ocorrência são baseadas na lista apresentada no estudo de Freire Jr. e Diniz 
(2015) (Tabela 6.3). 

6.4.2 Dados primários 

Consideradas as duas campanhas realizadas para compor o EIA do empreendimento Setor 
Habitacional Jóquei Clube, foram identificados 42 espécimes classificados em 9 espécies alocadas 
em 9 gêneros (Tabela 6.3). As seguintes famílias foram representadas: Nymphalidae, com 6 
espécies; Papilionidae, Erebidae e Hesperiidae, com uma espécie cada.
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Tabela 6.3: Espécies de Lepidoptera de ocorrência confirmada (dados primários) e prevista (dados secundários) para a área de influência do Setor 
Habitacional Jóquei Clube, Distrito Federal. 

Taxon 
Nome 

popular 
Dados 

secundários 

Sítios de amostragem 
Guilda 
trófica 

Fitofisionomia Sítio P1 Sítio P2 Sítio P3 Sítio P4 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Ordem Lepidoptera 

Família Erebidae 

Fregela semiluna (Walker, 1854) Borboleta    1      Frugívora SAV/FLO 

Família Hesperiidae 

Urbanus teleus (Hübner, 1821) Borboleta       3  2 Frugívora SAV/FLO 

Família Nymphalidae 

Archaeoprepona demophon (Hübner, 1775) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Caligo illioneus (Cramer, 1775) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Callicore sorana (Godart, 1824) Borboleta X      2   Frugívora SAV/FLO 

Catagramma pygas (Godart, 1824) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Catonephele acountius Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Cissia terrestres (A. Butler, 1867) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Colobura dirce (Linnaeus, 1758) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Diaethria chymena (Felder, 1862) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Eunica bechina magnipunctata (Talbot, 1928) Borboleta    2  3 4   Frugívora SAV/FLO 

Eunica curvierii (Godart, 1819) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Eunica tatila (Herrich-Schäffer, 1855) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) Borboleta X         Frugívora FLO 

Hamadryas chloe (Stoll, 1787) Borboleta X         Frugívora FLO 

Hamadryas februa (Hübner, [1823]) Borboleta X         Frugívora FLO 
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Taxon 
Nome 

popular 
Dados 

secundários 

Sítios de amostragem 
Guilda 
trófica 

Fitofisionomia Sítio P1 Sítio P2 Sítio P3 Sítio P4 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) Borboleta X 5  6 1  4 2 1 Frugívora FLO 

Hamadryas laodamia (Cramer, 1777) Borboleta X         Frugívora FLO/SAV 

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) Borboleta X         Frugívora FLO/CAM/SAV 

Junonia evarete (Cramer, 1779) Borboleta         1 Frugívora SAV 

Memphis moruus (Fabricius, 1775) Borboleta X         Frugívora FLO 

Morpho helenor (Felder & Felder, 1867) Borboleta X         Frugívora SAV 

Nica flavilla flavilla (Godart, 1824) Borboleta          Frugívora SAV 

Opsiphanes invirae (Hübner, 1808) Borboleta X      1   Frugívora SAV/FLO 

Pareuptychia ocirrhoe (Fabricius, 1776) Borboleta X         Frugívora FLO/SAV 

Siderone galanthis Borboleta     1    1 Frugívora SAV 

Siderone marthesia (Illiger, 1802) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Taygetis laches Fabricius, 1792 Borboleta X         Frugívora FLO 

Taygetis thamyra (Cramer, 1779) Borboleta X         Frugívora SAV 

Temenis laothoe (Cramer, 1777) Borboleta X         Frugívora FLO 

Yphthimoides mimula (Hayward, 1954) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Yphthimoides pacta (Weymer, 1911) Borboleta X         Frugívora SAV 

Yphthimoides renata (Stoll, 1780) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Yphthimoides straminea (A. Butler, 1867) Borboleta X         Frugívora SAV/FLO 

Zaretis itys (Cramer, 1777) Borboleta X         Frugívora FLO 

Família Papilionidae 

Heraclides thoas brasiliensis (Rothschild & Jordan, 1906) Borboleta X     1  1   FLO 

Legendas: C1=Campanha 01; C2=Campanha 02; FLO = ambiente florestal; SAV = ambiente savânico. 
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6.4.3 Riqueza local 

Considerando aspectos espaciais, o sítio P2 foi o mais representativo em relação à riqueza de 
espécies (Tabela 6.3; Figura 6.2). 

 

Figura 6.2: Riqueza de espécies da Entomofauna bioindicadora (Lepidoptera) registrada durante 
levantamento de dados primários, por sítio amostral e total na área de influência do Setor 

Habitacional Jóquei Clube. 

6.4.4 Curvas de acumulação de espécies e rarefação 

A riqueza estimada de Lepidoptera para a área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube 
considerando o esforço amostral despendido em duas campanhas de campo foi de 12,75 ± 1,7 
espécies pelo estimador de riqueza utilizado. Assim, as duas campanhas permitiram levantar em 
torno de 62,3% da riqueza estimada. As curvas de acúmulo de espécies e rarefação geradas 
mostram-se ascendentes (Figura 6.3 e Figura 6.4), o que corrobora para a previsão de uma 
riqueza maior para a área considerando a diversidade e a mobilidade do grupo. 
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Figura 6.3: Curva de acúmulo de espécies de Lepidoptera considerando as duas campanhas na 
área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

 

Figura 6.4: Curva de rarefação de espécies de Lepidoptera considerando as duas campanhas na 
área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.4.5 Abundância geral e relativa das espécieva das espécies 

Em relação aos dados primários obtidos nas duas campanhas de campo, duas espécies foram 
responsáveis por 66,6% dos registros, Hamadryas feronia com 19 registros (45,2%) e Eunica 
bechina magnipunctata (21,4%) (Figura 7). Hamadryas feronia possui ampla distribuição 
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geográfica pelo país. Eunica bechina magnipunctata tem sido bastante estudada devido a 
interação de sua lagarta como desfolhador de Caryocar brasiliensis (pequi) no Cerrado. 

 

Figura 6.5: Abundância relativa das espécies de Lepidoptera registradas na área de influência 
do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.4.6 Índices de diversidade e equitabilidade 

A diversidade calculada para as áreas com base na riqueza e abundância evidenciou uma maior 
diversidade para o sítio P2. Os valores de equidade estiveram acima de 80% nos sítios P2, P3 e 
P4 evidenciando um equilíbrio na distribuição dos táxons. Em contrapartida, a equidade foi baixa 
no sítio P1 devido à dominância da espécie Hemadryas feronia (83%) (Tabela 6.4).  

Tabela 6.4: Riqueza observada, abundância e índices de diversidade avaliados para Lepidoptera 
por sítio inventariado na área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

 Parâmetros ecológicos 
Sítios 

P1 P2 P3 P4 

Riqueza observada 2 6 5 3 

Abundância 6 15 16 5 

Índice de dominância Simpson* 0,277 0,711 0,710 0,560 

Índice de dominância** 0,833 0,466 0,437 0,600 

Índice de diversidade*** 0,450 1,488 1,401 0,950 

Equitabilidade**** 0,650 0,830 0,870 0,865 
Legenda: * Índice de dominância de Simpson, *** Índice de Dominância de Berger-Parker; **** Índice de diversidade de 
Shannon-Winner , ****** Índice de Equidade de Pielou. 
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6.4.7 Índice de similaridade 

Em relação à análise de similaridade entre os sítios inventariados, considerando as duas 
campanhas (chuvosa e seca), os Sítios P1 e P3 foram os mais similares (ca. 89%) (Figura 6.6). Em 
relação à exclusividade de espécies, Eunica bechina magnipuctata foi exclusiva do sítio P2, 
Callicore sorana e Opsiphanes invirae exclusivas do sítio P3, e Junonio evarete exclusiva do sítio 
P4. 

 

Figura 6.6: Índice de similaridade das assembleias de Lepidoptera entre os sítios inventariados 
na área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.4.8 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção. 

6.4.9 Espécies Endêmicas 

Não foram registrados endemismos restritos. As espécies registradas possuem ampla 
distribuição geográfica pela América do Sul.  

6.4.10 Espécies Migratórias 

Não foram constatadas espécie migratórias. 
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6.4.11 Espécies com importância ecológica 

Diante da característica trófica do grupo avaliado, da sua dependência ambiental e do perfil do 
empreendimento, todas as espécies devem ser consideradas de importância como 
bioindicadoras. 

6.4.12 Registro fotográfico das Espécies da Entomofauna (Lepidoptera) 

A seguir é apresentada uma sequência de fotos de algumas espécies registradas na área de 
influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

  

Foto 6.4: Espécime de Eunica bechina 
magnipunctata coletados na área de influência 

do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

Foto 6.5: Espécime de Eunica bechina 
magnipunctata coletado na área de 

influência do Setor Habitacional Jóquei 
Clube. 
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Foto 6.6: Espécime de Hamadryas feronia 
coletadoa na área de influência do Setor 

Habitacional Jóquei Clube. 

Foto 6.7: Espécime de Callicore sorana 
coletado na área de influência do Setor 

Habitacional Jóquei Clube. 

  

Foto 6.8: Espécimes de Lepidoptera coletados 
na área de influência do Setor Habitacional 

Jóquei Clube (vista dorsal). 

Foto 6.9: Espécimes de Lepidoptera 
coletados na área de influência do Setor 
Habitacional Jóquei Clube (vista ventral). 

6.5 HYMENOPTERA (APIDAE) 

6.5.1 Dados Secundários 

Estudos publicados constando listas de espécies de Apidae para a região central do Brasil são 
escassos. As espécies citadas como de potencial ocorrência (dados secundários) foram baseadas 
em Yamamoto e Matos (2020). 
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6.5.2 Dados Primários 

Considerando os resultados das duas campanhas realizadas para compor o diagnóstico da área 
de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube foram identificados 47 espécimes classificados 
em 5 táxons (Figura 10, Tabela 5). 
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Tabela 6.5: Espécies de Hymenoptera (Apidae) de ocorrência confirmada (dados primários) e prevista (dados secundários) para a área de influência do 
Parcelamento de Solo Urbano Jóquei, Distrito Federal. 

Taxon Nome popular Dados secundários 

Sítios de amostragem 
Guilda 
trófica 

Fitofisionomia Sítio P1 Sítio P2 Sítio P3 Sítio P4 

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 

Ordem Hymenoptera 

Família Apidae 

Apis mellifera Abelha-africana X         Nectarívora FLO/SAV 

Euglossa sp. Abelha-de-orquídeas  2 1 4 7  3 12 7 Nectarívora FLO/SAV 

Eulaema cingulata (Fabricius, 1804) Abelha-de-orquídeas   1 1 1 1  1 1 Nectarívora FLO/SAV 

Eulaema nigrita Lepeletier, 1841 Abelha    1      Nectarívora FLO/SAV 

Exomalopsis analis SPINOLA, 1853 Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Melipona quinquefasciata Lepeletier, 1836 Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Melipona rufiventris Lepeletier, 1836 Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Oxaea sp. Abelha   1 1      Nectarívora FLO/SAV 

Solanum melissarum Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Paratrigona lineata (Lepeletier, 1836) Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Tetragoniscas angustula (Latreille, 1811) Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Tetragona clavipes (Fabricius, 1804) Abelha X         Nectarívora FLO/SAV 

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) Arapuá     1   1  Nectarívora FLO/SAV 

Legendas: C1=Campanha 01; C2=Campanha 02; FLO = ambiente florestal; SAV = ambiente savânico. 
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6.5.3 Riqueza local 

Considerando aspectos espaciais, o sítio P2 foi o mais representativo em relação à riqueza de 
espécies (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7:  Riqueza de espécies da Entomofauna bioindicadora (Apidae) registrada durante 
levantamento de dados primários, por sítio amostral e total na área de influência do 

Parcelamento de Solo Jóquei. 

6.5.4 Curvas de acumulação de espécies 

A riqueza estimada de Hymenoptera (Apidae) para a área de influência do Setor Habitacional 
Jóquei Clube foi de 5,94 ± 0,94 espécies pelo estimador de riqueza utilizado. Assim, as duas 
campanhas permitiram levantar em torno de 73% da riqueza estimada. As curvas de acúmulo de 
espécies e rarefação geradas mostram-se ascendentes (Figura 6.8 e Figura 6.9), o que corrobora 
para a previsão de uma riqueza maior para a área considerando a diversidade do grupo.  
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Figura 6.8: Curva de acúmulo de espécies de Hymenoptera (Apidae) considerando as duas 
campanhas na área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

 

Figura 6.9: Curva de rarefação de espécies de Hymenoptera (Apidae) considerando as duas 
campanhas na área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.5.5 Abundância relativa das espécies 

Em relação aos dados primários obtidos nas duas campanhas de campo, duas espécies foram 
responsáveis por 89% dos registros, Euglossa sp. com 36 registros (76,5%) e Eulaema cingulata 
(12,7%) (Figura 6.10). O gênero Euglossa é o mais numeroso em espécies dentro de Euglossini 
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com distribuição por toda a América do Sul e Central (MICHENER, 2007). Eulaema cinculata 
possui ampla distribuição geográfica, principalmente nos biomas florestais do Brasil. 

 

Figura 6.10: Abundância relativa das espécies de Apidae registradas na área de influência do 
Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.5.6 Índices de diversidade 

A diversidade calculada para as áreas com base na riqueza e abundância evidenciou uma maior 
diversidade para o sítio P2. Os valores de equidade se mantiveram acima de 80% nos sítios P1 e 
P4 demonstrando uma maior uniformidade na distribuição das espécies. Nos sítios P2 e P4 os 
menores valores de equidade refletem a dominância de Euglossa sp., com 68,7% e 86,3% de 
dominância, respectivamente (Tabela 6.6).  

Tabela 6.6: Riqueza observada, abundância e índices de diversidade avaliados para Hymenoptera 
(Apidae) por sítio inventariado na área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

Parâmetros ecológicos 
Sítios 

Sítio 1 Sítio 2 Sítio 4 Sítio 8 

Riqueza observada 3 5 2 3 

Abundância 5 16 4 22 

Índice de dominância Simpson* 0,560 0,500 0,375 0,243 

Índice de dominância** 0,600 0,687 0,750 0,863 

Índice de diversidade*** 0,950 1,037 0,562 0,485 

Equidade**** 0,865 0,644 0,811 0,441 
Legenda: * Índice de dominância de Simpson, *** Índice de Dominância de Berger-Parker; **** Índice de diversidade de 
Shannon-Winner , ****** Índice de Equidade de Pielou. 
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6.5.7 Índices de Similaridade 

Em relação à análise de similaridade entre os sítios, considerando as duas campanhas (chuvosa 
e seca), os Sítios P1 e P3 foram os mais similares (ca. 98%) (Figura 6.11). Em relação à 
exclusividade de espécies, Eulaema nigrita foi exclusiva do sítio P2. 

 

Figura 6.11: Índice de similaridade das assembleias de Hymenoptera (Apidae) entre os sítios 
inventariados na área de influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

6.5.8 Espécies Ameaçadas de Extinção 

Não foram registradas espécies ameaçadas de extinção. 

6.5.9 Espécies Endêmicas 

Não foram registradas espécies com endemismos restritos. As espécies registradas possuem 
ampla distribuição geográfica pela América do Sul.  

6.5.10 Espécies Migratórias 

Não foram constatadas espécie migratórias. 

6.5.11 Espécies com importância ecológica 

As abelhas possuem papel fundamental na manutenção dos ecossistemas naturais atuando na 
polinização. Assim, todo o grupo deve ser considerado alvo de planos de monitoramento pelas 
suas características como bioindicadores da qualidade ambiental. 
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6.5.12 Acervo Fotográfico da Entomofauna (Apidae) 

A seguir é apresentada uma sequência de fotos de algumas espécies registradas na área de 
influência do Setor Habitacional Jóquei Clube. 

  

Foto 6.10: Espécimes de Apidae coletados na 
área de influência do Setor Habitacional 

Jóquei Clube (vista dorsal). 

Foto 6.11: Espécimes de Apidae coletados na 
área de influência do Setor Habitacional 

Jóquei Clube (vista lateral). 

  

Foto 6.12: Espécime de Eulaema cingulata 
coletado na área de influência do Setor 

Habitacional Jóquei Clube. 

Foto 6.13: Espécimes de Apidae coletados na 
área de influência do Setor Habitacional 

Jóquei Clube (vista dorsal). 

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ENTOMOFAUNA 

O uso de indicadores ambientais é importante para a avaliação a médio e longo prazo de 
ambientes que sofrem diferentes tipos de ações antropogênicas. Neste contexto, insetos das 
ordens Lepidoptera e Hymenoptera são reconhecidos pelo seu potencial bioindicador sua 
presença constante em ecossistemas terrestres, variedade morfofuncional, ampla distribuição 
geográfica, especialização dos táxons, dominância ecológica, elevada riqueza e com amostragens 
com custo relativamente baixos (ANDERSEN & MAJER, 2004; OLIVEIRA, 2014; BHARTI et al., 
2016).  

De modo geral, o estudo de diagnóstico conduzido na área de influência do Setor Habitacional 
Jóquei Clube apontou os elementos como bons indicadores biológicos para serem avaliados em 
uma escala de tempo maior, pois possuem ciclos reprodutivos dinâmicos, respondendo assim, 
rapidamente às mudanças na vegetação e no clima, além do fato de serem conspícuas e por isso 
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fáceis de serem observadas e amostradas em qualquer época do ano, além de boa parte terem 
taxonomia bem conhecida. A riqueza amostrada na área de influência do Setor Habitacional 
Jóquei Clube representou 62,3% e 73% da riqueza esperada para Lepidoptera e Apidae, 
respectivamente, considerando o estimador de riqueza utilizado.  

Considerando os resultados obtidos, a localização e os impactos previstos com a implantação, o 
empreendimento é viável do ponto de vista técnico, desde que atendidas às exigências contidas 
na legislação ambiental federal e distrital. 
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