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1 FLORA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Diagnóstico Ambiental relacionado ao Meio Biótico - Flora, 
parte integrante do EIA-RIMA da área destinada à instalação de um parcelamento de solo urbano, 
denominado Hibisco, inserido no altiplano leste, Paranoá– RA VII.  

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

O Diagnóstico Ambiental da Flora se apoiou ainda, nos parâmetros estabelecidos no Termo de 
Referência (TR) expedido pela Diretoria de Licenciamento II (DILAM-II), através do Documento 
SEI/GDF nº 17607936 e nos critérios definidos no Termo de Referência para Inventário Florestal 
(V. Junho/2019), constante no sítio eletrônico do IBRAM. 

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

Em termos gerais, grande parte da Área Diretamente Afetada (ADA) esta coberta por vegetação 
alterada e a Área de Influência Direta é constituída por remanescentes do bioma Cerrado, cuja 
vegetação e demais caracteres ambientais estão em bom estado de conservação. Na AID foi 
verificado a presença de remanescentes florestais (Mata de Galeria) e savânicos (Cerrado sentido 
restrito em seus subtipos ralo e típico). Já na ADA além de menor expressividade das 
fitofisionomias encontradas na AID, verificou-se a presença de uma pastagem arborizada com 
esparsos indivíduos nativos.  Com relação a AII, além das fitofisionomias citadas, ocorrem 
formações campestres (Campo Limpo e Sujo), áreas antropizadas (representada pelos locais 
urbanizados e ocupados por chácaras), uma área com voçoroca e outra com floresta plantada. 

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

O clima na região do Cerrado é tropical sazonal, com precipitação anual média variando entre 
400 e 2.400 mm e duas estações bem definidas: uma chuvosa, que se inicia entre setembro e 
outubro e se estende até março e abril; e outra estação seca, que se inicia entre abril e maio e se 
estende até meados de setembro a outubro, registrando de cinco a seis meses de deficiência 
hídrica climática (SILVA et al., 2008). 
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O Bioma Cerrado, considerado um Hotspot global de biodiversidade, apresenta alta diversidade 
biológica e grande proporção de espécies endêmicas (MYERS et al., 2000), representando uma 
das áreas prioritárias no mundo para conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000). A 
perda dos habitats naturais do Cerrado tem ocorrido de forma acelerada nas últimas décadas e 
estimativas sugerem o desaparecimento da maioria de seus remanescentes naturais até 2030 
(MACHADO et al., 2004). Em termos de conservação, o Bioma possui menos de 3% de sua 
cobertura vegetal original incluída em unidades de conservação de Proteção Integral (MACHADO 
et al., 2004; KLINK & MACHADO, 2005) 

1.1.1 Unidades de Conservação e Áreas Potencialmente Indicadas para Preservação 

A Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta do futuro parcelamento de solo 
encontram-se inseridas, em suas totalidades, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do 
Rio São Bartolomeu (BRSB). Segundo o rezoneamento da APA BRSB, disposto através da Lei nº 
5.344/2014, a gleba possui 137,94 hectares inseridos na Zona de Conservação da Vida Silvestre 
(ZCVS) e 100,32 hectares inseridos na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA), 
conforme Figura 1.1, abaixo: 

 

Figura 1.1: Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta frente ao Zoneamento 
da APA BRSB. 

A ZCVS é destinada a conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas, 
compondo o corredor ecológico da APA BRSB, não sendo compatível com qualquer tipo de 
parcelamento de solo urbano, diante da permeabilidade ecológica prevista nos artigos 17 e 18 
da Lei nº 5.344/14. Segundo o Parecer Técnico SEI-GDF n.º 4/2019- IBRAM/PRESI/SUC/DIRUC-I, 
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emitido pelo gestor da APA citada, a área pertence ao grau 7 de permeabilidade ecológica, 
apresentando vegetação nativa fora de Unidade de Conservação de Proteção Integral e fora de 
Área de Proteção de Mananciais. Porém, a execução de atividades de ocupação nesta Zona afeta 
a permeabilidade ecológica e somente poderão ser realizadas caso sejam previamente 
autorizadas pelo gestor da UC ou salvo casos expressos em Lei. 

Com relação a ZOEIA, sua ocupação deve ser disciplina e devem-se aplicar as normas contidas no 
Art. 13 da Lei 5.344/14, adotando técnicas para evitar os processos erosivos diante das 
características topográficas da região (declividade acentuada), realizando no máximo a 
impermeabilização de 50 por cento da área total da gleba parcelada, dentro outras diretrizes. 
Segundo o Parecer Técnico supracitado, emitido pelo gestor da APA BRSB, no que tange as regras 
do zoneamento, os locais alvo do parcelamento, indicados pelo empreendedor, poderão ser 
100% impermeabilizados, tendo em vista que a área destinada ao parcelamento (42,49 ha) não 
ocupa 50% da ZOEIA (100,32 ha), desde que atendidas as normas urbanísticas e outras demandas 
originárias do setor de licenciamento ambiental. Ressalta-se que, conforme o inciso terceiro do 
artigo supracitado, dentre as áreas não impermeabilizadas (50% da área inserida em ZOEIA), no 
mínimo, 80 por cento deverá ser protegida a partir da criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural ou Áreas de Servidão Ambiental. 

Além das restrições impostas pela ZCVS e ZOEIA, na área do parcelamento existem Áreas de 
Preservação Permanente relativas aos cursos d’água, definidas em 30 m, diante da largura dos 
córregos. Também existem áreas potencialmente indicadas para preservação, tendo em vista a 
declividade superior a 30° e diversas grotas secas (talvegues). Sendo assim, neste momento, 
previamente, indicou-se a faixa de proteção das grotas em 15 m e toda a área com declividade 
acima de 30° também foi inserida como áreas potencialmente indicadas para preservação. Cabe 
ressaltar que o Decreto 30.315/2009 dispõe sobre a definição das faixas marginais de proteção 
das grotas, diante da elaboração de estudo específico e este encontra-se em elaboração, para 
calibração dos valores adequados, de modo a atender as especificidades ambientais de cada uma 
das grotas. Ressalta-se que segundo o Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, Seção II, art. 8°, existe 
a possibilidade da realização de intervenção em APP, para atividades de utilidade pública. Todas 
estas potenciais restrições estão expostas na Figura 1.2, de modo a facilitar a visualização e 
apresentar as áreas passíveis de ocupação (parceláveis). 
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Figura 1.2: Áreas disponíveis (parceláveis) e potenciais restrições ambientais existentes na Área 
Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta 

A Área de Influência Direta do futuro parcelamento de solo dista 1,8 km do Parque de Uso 
Múltiplo das Esculturas (Unidade de Conservação de Uso Sustentável - Figura 1.3), criado através 
do Decreto nº 28.516/2007. Seus objetivos constam no Art. 2° do referido Decreto:  ‘’I - promover 
a recuperação de áreas degradadas e o plantio de espécies nativas ou exóticas; II - estimular o 
desenvolvimento da educação ambiental; III - estimular o desenvolvimento da educação artística; 
IV - propiciar o desenvolvimento de programas e projetos de observação ecológica e pesquisa 
sobre os ecossistemas da região; V - proporcionar condições para a realização de atividades 
culturais, de recreação, lazer e esporte, em contato harmônico com a natureza; VI - preservar o 
ecossistema natural remanescente, com seus recursos bióticos e abióticos’’. Segundo o Parecer 
Técnico 500.000.001/2014 – SUGAP/PRESI/IBRAM, responsável pela última recategorização das 
Unidades de Conservação do Distrito Federal, o Parque não apresenta fitofisionomias do Bioma 
Cerrado e não possuí atributos ambientais sensíveis. Sendo assim, espera-se que o parcelamento 
aja sinergicamente aos objetivos do Parque, estimulando o desenvolvimento dessas atividades 
que foram definidas como objetivos no momento da sua criação. 
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Figura 1.3: Área de Influência Direta frente às Unidades de Conservação em um raio de 3 km. 

1.1.2 Criação de Unidades de Conservação dentro da Poligonal do Parcelamento 

De acordo com o Zoneamento da APA do rio São Bartolomeu, o empreendimento está localizado 
sob duas zonas, sendo 137,76 hectares sobre a Zona de Conservação da Vida Silvestre - ZCVS 
(57,86 % da poligonal do empreendimento) e 100,32 hectares sobre a Zona de Ocupação Especial 
de Interesse Ambiental ZOEIA (42,14% da poligonal do empreendimento). 

A ZCVS é destinada a conservação dos recursos naturais e à integridade dos ecossistemas, 
compondo o corredor ecológico da APA APA do rio São Bartolomeu, não sendo compatível com 
qualquer tipo de parcelamento de solo urbano, diante da permeabilidade ecológica prevista nos 
artigos 17 e 18 da Lei nº 5.344/14.  

Com relação a ZOEIA, sua ocupação deve ser disciplina e devem-se aplicar as normas contidas no 
Art. 13 da Lei 5.344/14, adotando técnicas para evitar os processos erosivos diante das 
características topográficas da região (declividade acentuada), realizando no máximo a 
impermeabilização de 50 por cento da área total da gleba parcelada, dentro outras diretrizes. No 
que tange as regras do zoneamento, os locais alvo do parcelamento, indicados pelo 
empreendedor, poderão ser 100% impermeabilizados, tendo em vista que a área destinada ao 
parcelamento (39,9 ha) não ocupa 50% da ZOEIA (100,32 ha), desde que atendidas as normas 
urbanísticas e outras demandas originárias do setor de licenciamento ambiental.  

Ressalta-se que, conforme o inciso terceiro do artigo supracitado, dentre as áreas não 
impermeabilizadas (50% da área em ZOEIA, equivalente a 50,16 ha), no mínimo, 80% (40,12 ha) 
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deverá ser protegida a partir da criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 
ou Áreas de Servidão Ambiental. 

Desta forma, em consonância com os objetivos de preservação e conservação da natureza que 
regem os princípios do empreendimento em tela, será destinada uma área de aproximadamente 
132,64 hectares (Figura 1.4) para a criação de uma RPPN dentro da poligonal do parcelamento, 
atendendo as exigências do zoneamento da APA do Rio São Bartolomeu. A RPPN  é uma unidade 
de conservação (UC) de domínio privado, gravada com perpetuidade na matrícula do imóvel, com 
o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

 

Figura 1.4: Poligonal do parcelamento e área da futura RPPN a ser criada. 

A futura destinação de uma área para a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural 
– RPPN, será uma medida de grande importância, visando assegurar a manutenção da 
biodiversidade e do equilíbrio ambiental da área a serem ocupadas pelo empreendimento. 
Sugere-se que as áreas destinadas a esta Reserva deverão estar bem preservadas e deverão estar 
justapostas às APPs do empreendimento. Dessa maneira, a RPPN em conjunto às APPs 
conectarão remanescentes florestais, por meio da formação de corredores ecológicos. Uma vez 
formados, os referidos corredores permitirão a continuidade do fluxo gênico das espécies da 
fauna e flora, bem como a conservação do solo e dos recursos hídricos regionais. Depois de 
criada, essa Reserva não poderá ser desconstituída e deverá ser averbada à margem da inscrição 
da propriedade no Registro Público de Imóveis. 

 

 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 21 006101-310RT-001-01 

1.2 OBJETIVOS 

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

1.3 METODOLOGIA 

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

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

O treinamento das equipes consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, esclarecendo 
funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do trabalho e padronização da 
coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material botânico. Em seguida, as equipes 
procederam a coleta de dados em campo, conforme as diretrizes determinadas na etapa de 
treinamento. Cada equipe designada para a coleta de dados foi equipada com uma suta 
dendrométrica, uma máquina fotográfica da marca Samsung (16,3 MP), um GPS de navegação 
Garmin GPSmap 76cs, além de planilhas para anotação das informações coletadas. As atividades 
realizadas na etapa de coleta de dados serão detalhadas no item 1.3.4. 

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

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

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

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

1.3.1 Áreas de Influência 

1.3.1.1 Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras 
atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento. 

 

Figura 1.5: Área Diretamente Afetada (ADA) do Meio Biótico - Flora. 

1.3.1.2 Área de Influência Direta (AID)  

A Área de Influência Direta (AID) é a área correspondente a poligonal de estudo, ou seja, a 
totalidade da gleba em estudo, contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis. 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 23 006101-310RT-001-01 

 

Figura 1.6: Área de Influência Direta (AID) do Meio Biótico – Flora. 

1.3.1.3 Área de Influência Indireta (AII)  

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela, real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 
indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas 
aquáticos e terrestres que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência 
direta, (Figura 1.7). No caso do meio biótico – Flora, trata-se da bacia hidrográfica do córrego 
Taboquinha até a sua confluência com o ribeirão Taboca. 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 24 006101-310RT-001-01 

 

Figura 1.7. Área de Influência Indireta (AII) do Meio Biótico – Flora. 

1.3.2 Mapeamento das Fitofisionomias e Classes de Uso do Solo 

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

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

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

No bioma Cerrado ocorrem onze fitofisionomias principais de vegetação, enquadrados em 
formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado 
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sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo 
Limpo e Campo Rupestre) (RIBEIRO & WALTER, 2008). O mapeamento apresentará as 
fitofisionomias do bioma Cerrado e classes de uso do solo, registradas na ADA, AID e AII do 
parcelamento de solo Hibisco, levantadas por meio da ferramenta SIG e confirmadas ao longo da 
coleta de dados em campo.  

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

Optou-se pela realização de dois tipos de inventário florestal, classificados com base na obtenção 
dos dados. Inicialmente foi realizado um censo florestal, registrando todos os indivíduos 
presentes na porção norte da AID do empreendimento (16,27 ha), diante da existência de um 
pasto arborizado com indivíduos esparsos e em um trecho da AII, contíguo a ADA, de 
aproximadamente 4,1 hectares (Figura 1.11). Utilizou-se esta metodologia visando retratar 
melhor a realidade desta vegetação. 

Já para as áreas de vegetação em bom estado de conservação, foi realizado uma amostragem. A 
amostragem é imprescindível nos estudos de populações vegetais homogêneas e heterogêneas 
que ocupam vastas áreas, de forma a viabilizar e reduzir o custo logístico destes levantamentos. 
No caso de populações heterogêneas se deve utilizar a amostragem aleatória estratificada, 
garantindo que todos os segmentos da população sejam representados na amostra, reduzindo a 
variância dentro dos estratos e aumentando a precisão das estimativas. 

 

Figura 1.8: Divisão das metodologias utilizadas no Inventário Florestal. 
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A estratificação consiste na identificação da variabilidade da população, permitindo a delimitação 
dos estratos que apresentem variações estruturais. A estratificação é utilizada quando a floresta 
apresenta alto grau de variabilidade na característica de interesse, onde a coleta e o 
processamento de dados por estratos são convenientes para o planejamento e a condução dos 
trabalhos de campo (SCOLFORO & MELLO, 2006). 

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

A distribuição das Unidades amostrais foi realizada visando abranger todas as formações vegetais 
(estratos) presentes na área de estudo, avaliando também o seu estado de conservação. No total, 
foram alocadas 09 parcelas na ADA e 18 na AID do parcelamento de solo Hibisco.  

As coodenadas dos vértices das parcelas, sua numeração e a formação vegetal predominante na 
parcela podem ser visualizadas na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1: Coordenadas dos vértices das parcelas e tipo de formação vegetal. 

Parcela Formação Vértice 
UTM 

X Y 

1 

Mata de Galeria 1 204848 8248194 

Mata de Galeria 2 204849 8248224 

Mata de Galeria 3 204862 8248226 

Mata de Galeria 4 204861 8248200 

2 

Mata de Galeria 1 205044 8248358 

Mata de Galeria 2 205048 8248336 

Mata de Galeria 3 205048 8248360 

Mata de Galeria 4 205043 8248371 

3 

Mata de Galeria 1 204700 8247987 

Mata de Galeria 2 204706 8247979 

Mata de Galeria 3 204710 8247992 

Mata de Galeria 4 204699 8247992 

4 

Mata de Galeria 1 204603 8247808 

Mata de Galeria 2 204611 8247796 

Mata de Galeria 3 204624 8247819 

Mata de Galeria 4 204615 8247826 

5 
Mata de Galeria 1 203955 8246949 

Mata de Galeria 2 203967 8246946 
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Parcela Formação Vértice 
UTM 

X Y 

Mata de Galeria 3 203966 8246962 

Mata de Galeria 4 203956 8246964 

6 

Mata de Galeria 1 204205 8247064 

Mata de Galeria 2 204216 8247059 

Mata de Galeria 3 204214 8247040 

Mata de Galeria 4 204206 8247041 

7 

Mata de Galeria 1 204571 8247770 

Mata de Galeria 2 204572 8247769 

Mata de Galeria 3 204579 8247749 

Mata de Galeria 4 204569 8247746 

8 

Mata de Galeria 1 204424 8247673 

Mata de Galeria 2 204431 8247671 

Mata de Galeria 3 204421 8247690 

Mata de Galeria 4 204410 8247682 

9 

Mata de Galeria 1 204446 8247496 

Mata de Galeria 2 204450 8247495 

Mata de Galeria 3 204454 8247480 

Mata de Galeria 4 204448 8247480 

10 

Mata de Galeria 1 204287 8247201 

Mata de Galeria 2 204291 8247212 

Mata de Galeria 3 204306 8247204 

Mata de Galeria 4 204304 8247203 

11 

Mata de Galeria 1 204120 8246922 

Mata de Galeria 2 204119 8246923 

Mata de Galeria 3 204126 8246903 

Mata de Galeria 4 204116 8246912 

12 

Mata de Galeria 1 204672 8248141 

Mata de Galeria 2 204676 8248130 

Mata de Galeria 3 204686 8248147 

Mata de Galeria 4 204681 8248150 

13 

Mata de Galeria 1 204299 8247764 

Mata de Galeria 2 204312 8247762 

Mata de Galeria 3 204311 8247781 

Mata de Galeria 4 204297 8247778 

14 
Mata de Galeria 1 204499 8246654 

Mata de Galeria 2 204489 8246642 
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Parcela Formação Vértice 
UTM 

X Y 

Mata de Galeria 3 204474 8246649 

Mata de Galeria 4 204483 8246658 

15 

Mata de Galeria 1 204553 8246815 

Mata de Galeria 2 204542 8246813 

Mata de Galeria 3 204544 8246829 

Mata de Galeria 4 204550 8246828 

16 

Mata de Galeria 1 203672 8247069 

Mata de Galeria 2 203679 8247063 

Mata de Galeria 3 203686 8247082 

Mata de Galeria 4 203682 8247087 

17 

Mata de Galeria 1 204379 8246735 

Mata de Galeria 2 204387 8246739 

Mata de Galeria 3 204397 8246728 

Mata de Galeria 4 204387 8246718 

18 

Cerrado sentido restrito 1 204711 8248645 

Cerrado sentido restrito 2 204728 8248642 

Cerrado sentido restrito 3 204725 8248590 

Cerrado sentido restrito 4 204699 8248595 

19 

Cerrado sentido restrito 1 204556 8248532 

Cerrado sentido restrito 2 204575 8248522 

Cerrado sentido restrito 3 204603 8248558 

Cerrado sentido restrito 4 204584 8248574 

20 

Cerrado sentido restrito 1 204700 8247987 

Cerrado sentido restrito 2 204706 8247979 

Cerrado sentido restrito 3 204710 8247992 

Cerrado sentido restrito 4 204699 8247992 

21 

Cerrado sentido restrito 1 204413 8248467 

Cerrado sentido restrito 2 204433 8248473 

Cerrado sentido restrito 3 204447 8248426 

Cerrado sentido restrito 4 204433 8248422 

22 

Cerrado sentido restrito 1 204287 8248192 

Cerrado sentido restrito 2 204304 8248180 

Cerrado sentido restrito 3 204272 8248141 

Cerrado sentido restrito 4 204257 8248159 

23 
Cerrado sentido restrito 1 204120 8248212 

Cerrado sentido restrito 2 204145 8248165 
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Parcela Formação Vértice 
UTM 

X Y 

Cerrado sentido restrito 3 204126 8248159 

Cerrado sentido restrito 4 204136 8248213 

24 

Cerrado sentido restrito 1 205203 8247797 

Cerrado sentido restrito 2 205193 8247811 

Cerrado sentido restrito 3 205228 8247847 

Cerrado sentido restrito 4 205242 8247832 

25 

Cerrado sentido restrito 1 205118 8247974 

Cerrado sentido restrito 2 205138 8247969 

Cerrado sentido restrito 3 205135 8248022 

Cerrado sentido restrito 4 205152 8248014 

26 

Cerrado sentido restrito 1 203906 8248079 

Cerrado sentido restrito 2 203925 8248087 

Cerrado sentido restrito 3 203904 8248131 

Cerrado sentido restrito 4 203886 8248124 

27 

Cerrado sentido restrito 1 204882 8247531 

Cerrado sentido restrito 2 204899 8247542 

Cerrado sentido restrito 3 204880 8247587 

Cerrado sentido restrito 4 204863 8247579 
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Figura 1.9: Localização das parcelas na área do parcelamento.  

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

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

• Pasto Arborizado (Censo Florestal – Classe: Pastagem/Agricultura); 

• Cerrado sentido restrito (Amostragem Aleatória Estratificada – Estrato 01); 

• Mata de Galeria (Amostragem Aleatória Estratificada – Estrato 02). 

Os formatos e dimensões das U.A estabelecidas no processo de amostragem seguem as 
recomendações constantes no Manual de Parcelas Permanentes Cerrado e Pantanal (FELFILLI et 
al., 2005). Sendo assim, utilizou-se o formato retangular para ambos os estratos, porém com 
dimensões diferentes. Para o estrato Mata de Galeria utilizou-se 20 m x 10 m. Já para o estrato 
Cerrado sentido restrito utilizou-se a dimensão 20 m x 50 m. 
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Cabe salientar que, devido a metodologia definida da utilização não padronizada dos tamanhos 
das unidades amostrais para estas duas formações, foi necessária à aplicação do Fator de 
Proporcionalidade (PÉLLICO NETTO & BRENA, 1997; SANQUETTA et al., 2014), possibilitando o 
processamento estatístico da amostragem estratificada utilizando todas as Unidades Amostrais 
(U.A.) alocadas em campo.   

1.3.4 Coleta de Dados em Campo 

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

Buscou-se contemplar toda a AID do projeto, no entanto, alguns pontos não eram acessíveis 
devido às características topográficas locais. Em determinados momentos, dada à grande 
variedade estrutural dos remanescentes de vegetação, a verdade de campo divergiu das 
informações obtidas com auxílio de ferramentas de SIG, sendo necessário redistribuir pontos 
amostrais ao longo da área de estudo. Ademais, a aplicação das U.A. se restringiu à ADA e AID, 
nas regiões de vegetação em bom estado de conservação. Com relação ao Censo Florestal, este 
foi realizado na totalidade do pasto arborizado (16,27 ha), inserido dentro da ADA do 
parcelamento e em um trecho da AII, contíguo a ADA, de aproximadamente 4,1 hectares (Figura 
1.11). Nesse sentido, através da compilação dos dados primários coletados foi possível 
caracterizar os elementos florísticos existentes em toda a área de influência.  

A equipe do trabalho em campo, referente ao levantamento qualitativo e quantitativo da 
vegetação foi composta por um Engenheiro Florestal, um estudante da engenharia florestal da 
Universidade Federal de Brasília e dois auxiliares de campo (mateiros). O trabalho em campo 
referente ao levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação foi realizado em duas 
campanhas, nos seguintes períodos: dia 18 a 23 de junho e 15 a 19 de julho, ambos no ano de 
2019. 

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

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

Sendo assim, para o Estrato 01, Cerrado sentido restrito, foram registradas as informações 
quanto a identificação botânica das espécies e mensurados a altura e diâmetro do tronco de 
todos os indivíduos arbustivo-arbóreos que apresentaram diâmetro da base medido a 30 cm do 
solo - DAB cm ≥ 5 cm, incluindo as monocotiledôneas da família Aracaceae. Para o Estrato 02, 
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Mata de Galeria, registrou-se todos os indivíduos que apresentaram DAP ≥ 5 cm (DAP = diâmetro 
a altura do peito – 1,30 m do solo). 

A coleta dos dados em campo consistiu na mensuração, por meio de suta dendrométrica para o 
Diâmetro à altura da base (DAB) e visualmente para a altura total (Ht) para o Cerrado sentido 
restrito. Já para as Matas de Galeria, a mensuração foi realizada para o (DAP 1,30 m) onde os 
indivíduos que apresentaram DAP maior que 5 e menor que 10 registrou-se sua Altura Total (Ht), 
já para os indivíduos que apresentaram DAP > 10 cm, foi registrado sua altura comercial (Hc), 
medida do solo até o ponto da primeira bifurcação notável.  

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

As informações coletadas em campo foram anotadas em planilha, segundo a ordem de 
ocorrência dos indivíduos nas U.A. Os limites foram delimitados em campo com trenas de 50 
metros, posteriormente foi piqueteado os quatro vértices de cada U.A., com marcos de madeira, 
sinalizados com fita zebrada e registradas suas coordenadas em GPS (Apêndice II - Dados de 
Levantamento de Campo). Todos os indivíduos amostrados foram plaqueteados através de lacres 
sequenciais de plástico amarelo. Já para os indivíduos inseridos no pasto arborizado, além dos 
parâmetros dendrométricos e do lacre sequencial, registrou-se a coordenada de cada um. 

A medição do diâmetro da base (DAB) foi realizada a 0,3 m de altura, tomando o cuidado de 
manter a suta sempre na posição horizontal em relação ao solo, retirando cipós, galhos, 
cupinzeiros ou outros elementos presentes no ponto de medição. A unidade de medida foi 
centímetros.  

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



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 33 006101-310RT-001-01 

  

Foto 1.1: Equipe em campo realizando a 
medição do diâmetro altura da base (DAB) 

(203906,1; 8248079,4 –23 S). 

Foto 1.2: Um dos vértices da unidade 
amostral – U.A. nº 12, fitofisionomia Mata de 

Galeria (204676,5; 8248130,- 23 S). 

  

Foto 1.3: Equipe em campo plaqueteando 
indivíduo com lacre sequencial amarelo 

(205192,5; 8247811,2 – 23S). 

Foto 1.4: Equipe realizando a medição do 
DAP em Mata de Galeria (204386,9; 

8246718,6 - 23S). 

1.3.5 Inventário Florestal Qualitativo 

1.3.5.1 Suficiência amostral qualitativa 

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

A definição de um tamanho ótimo de amostras está baseada na ideia de que, quanto maior o 
tamanho da amostra, maior o número de espécies que será encontrado, mas a uma taxa 
decrescente, até o ponto em que a curva estabiliza e torna-se horizontal, sendo esse ponto, a 
área mínima necessária para representar a comunidade (SCHILLING, 2008). 

A curva espécie-área representa a relação entre o número de espécies inéditas no levantamento 
em função da área amostrada e irá avaliar a representatividade florística da amostra, ou seja, o 
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aumento do número de espécies em função do aumento da área amostrada, indicando o esforço 
amostral ideal quando a curva se estabiliza (MÜLLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974). 

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

1.3.5.2 Parâmetros da estrutura horizontal - Fitossociologia 

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

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

𝐷𝐴𝑖 = (
𝑛𝑖

𝐴
) ∗ 100        𝐷𝑅𝑖 = (

𝑛𝑖

N
) ∗ 100 

Equação 1.1: Densidades absoluta e relativa. 

Onde: 

DAi = densidade absoluta da espécie i; 

DRi = densidade relativa da espécie i; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

A = área amostrada em hectares. 

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

         e       

Equação 1.2: Dominâncias absoluta e relativa. 

Onde: 

DoAi = dominância absoluta da espécie i; 

DoRi = dominância relativa da espécie i; 

Gi = área basal da espécie i; 

A

Gi
DoAi = 100.


=

DoAi

DoAi
DoRi
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A = área amostrada em hectares. 

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

100







=

P

Pi
FAi

     e     

100







=

FA

FAi
FRi

 

Equação 1.3: Frequência absoluta e relativa. 

Onde: 

FAi = frequência absoluta da espécie i; 

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

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

P = número total de unidades amostrais. 

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

𝐼𝑉𝐼 =  𝐷𝑅 +  𝐷𝑜𝑅 +  𝐹𝑅 

Equação 1.4: Índice de Valor de Importância. 

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

nc

A
IC =

 

Equação 1.5: Fórmula para os Intervalos de Classe. 

Onde: 

IC = intervalo de classe; 

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

nc = número de classes. 

𝑛𝑐 = 1 + 3,3 log (𝑛) 
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Equação 1.6: Número de classes. 

Onde:  

n = número de indivíduos; 

log = logaritmo na base 10. 

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

Para avaliar o comportamento da riqueza em função da abundância relativa das espécies 
registradas no inventário florestal, foi usado o Índice de Shannon-Wiener (H’), que leva em 
consideração a uniformidade e riqueza de espécies. Sendo assim, o aumento do número de 
espécies ou aumento da equitabilidade aumenta a diversidade. Além disso, esse Índice confere 
maior peso para as espécies raras (BARROS, 2007). Seu valor usualmente se encontra entre 1,5 e 
3,5, embora, em casos excepcionais, possa exceder a 4,5 (MAGURRAN, 1988). Este índice é dado 
por Kent & Coker (1992): 


=

=
n

i

pipiH
1

)ln(.´

 

Equação 1.7: Índice de Shannon. 

Onde: 

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

N

ni
pi =

 

Equação 1.8: Abundância. 

Onde: 

ni = número de indivíduos da espécie i;  

N = número total de indivíduos; 

ln = logaritmo neperiano. 

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

𝐷 = ∑(𝑝𝑖)² 

Equação 1.9: Índice de Simpson. 

Onde: 
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pi = quantidade de indivíduos da espécie i;  

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

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

)Sln(

H́
J=

 

Equação 1.10: Índice de equabilidade de Pielou. 

Onde: 

H’ = Índice de Shannon; 

S = número de espécies presentes; 

ln = logaritmo neperiano. 

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

𝑄𝑀 =
𝑆

𝑁
 

Equação 1.11: Coeficiente de mistura de Jensch. 

Onde: 

S = número de espécies amostradas; 

N = número total de indivíduos amostrados. 

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

1.3.6 Inventário Florestal Quantitativo 

Inventários Florestais Quantitativos se destinam a quantificar as informações dendrométricas de 
uma comunidade florestal ou arbóreo-arbustiva, a exemplo da área basal, volume madeireiro, 
biomassa e carbono, dentre outros. 
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Essas informações são de grande utilidade para a avaliação de eventuais impactos ambientais, 
bem como para o correto planejamento da supressão vegetacional, que deverá ser realizada 
mediante a otimização do uso e do aproveitamento da madeira, destinação apropriada do 
produto, observância dos requisitos técnicos e ambientais, bem como cumprimento da legislação 
ambiental federal e distrital. 

1.3.6.1 Análise da suficiência amostral quantitativa (Amostragem Aleatória Estratificada) 

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

O processamento estatístico da amostragem seguiu Péllico Netto & Brena (1997), cuja avaliação 
da suficiência amostral, é realizada por meio da avaliação dos parâmetros e padrões de análises 
desta natureza, a saber, variância estratificada, erro padrão da média estratificada, erro amostral 
percentual, intervalos de confiança, dentre outros, conforme apresentado na Tabela 1.2, abaixo: 

Tabela 1.2: Equações utilizadas para o processamento estatístico do inventário florestal 
(adaptado de Péllico Netto & Brena, 1997). 

Parâmetro Fórmula utilizada 

Média por estrato 

 

Média Estratificada 

 

Variância por estrato S2
h 

 

Desvio Padrão por estrato Sh 
 

Coeficiente de Variação por estrato – CV% 
 

Variância Estratificada 
 

Variância da Média Estratificada: População finita 
 

Variância da Média Estratificada: População infinita 
 

Erro padrão 
 

Erro de amostragem absoluto 
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Parâmetro Fórmula utilizada 

Erro de amostragem relativo 
 

Intervalo de Confiança Para a Média 
 

Cálculo do Número de Graus de Liberdade 

 

Gh 

 

Intensidade de amostragem: População finita 

 

Intensidade de amostragem: População infinita 

 

1.3.6.2 Estimativa do material lenhoso  

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

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

A precisão destas equações pode ser confirmada através dos altos coeficientes de determinação 
(R² > 98,0), que expressam a porcentagem da variação da variável dependente (variação dos Yi's 
ou a soma dos quadrados total, SST), explicada pela variável independente(s). Segue abaixo as 
respectivas equações e coeficientes de determinação: 

 

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

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

Equação 1.1: Estimativa volumétrica (m³) para Mata de Galeria e Matas Secas (5<DAP< 10 cm) 
(Fonte: SFB não publicado, 2016). 

Equação utilizada para estimativa do volume (m³) nas Matas de Galeria e Matas Secas para DAP 
≥10 cm: 
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𝐿𝑛 (𝑉𝑜𝑙 𝑚3) = −9,3436 +  2,0437 ×  𝐿𝑛(𝐷𝐴𝑃) +  0,7509 ×  𝐿𝑛(𝐻𝐶)    𝑅² = 98,9  

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

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

𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 0,000109 ×  𝐷𝑏2 +  0,0000451 ×  𝐷𝑏2 ×  𝐻𝑇    𝑅² = 98,01 

Equação 1.3: Estimativa volumétrica (m³) para o Cerrado sensu stricto (Fonte: Rezende, 2002). 

1.3.7 Espécies de Interesse Conservacionista  

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

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

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

CR – Criticamente em perigo; 

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

EN – Em perigo; 

VU – vulnerável. 

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

EX – Extinto; 

EW – Extinto na natureza; 

CR – Criticamente em perigo; 

EN – Em perigo; 

VU – vulnerável; 

NT – Quase ameaçada; 

LC – Pouco preocupante; 
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DD – Dados insuficientes; 

NE – Não avaliado. 

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

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

1.4 RESULTADOS 

1.4.1 Mapeamento e Caracterização da Vegetação 

O mapeamento definitivo das formações vegetais ocorrentes na ADA e AID do parcelamento de 
solo Hibisco apontou que existe um trecho com vegetação alterada, representado por um pasto 
arborizado com espécies do Cerrado, o qual foi inserido na classe pastagem/agricultura apesar 
de não terem sido observadas atividades agrícolas. Esta classificação se deu pelo fato de a área 
apresentar característica produtiva semelhante a outro local da AII, na qual observou-se a 
presença de atividades agrícolas. Além destas foram observadas duas áreas mais extensas, em 
bom estado de conservação, cobertas por duas formações vegetacionais: Cerrado sentido 
restrito (variando de Ralo a Típico) e Matas de Galeria. 

Na ADA, que totaliza cerca de 50,98 ha (Tabela 1.5 e Figura 1.5), 31,6% (16,1 ha) da área total 
correspondem a áreas antropizadas ocupadas por pastagem/agricultura. As áreas com vegetação 
natural (Cerrado Sentido Restrito e Mata de Galeria) respondem por 68,3% (34,8 ha) da área 
total, sendo 66,8% (34 ha) de Cerrado Sentido Restrito e 1,5% (0,79 ha) de Mata de Galeria.  

Na AID (Tabela 1.4 e Figura 1.10), cerca de 66,51 ha, o equivalente a 27,91% da área total, 
correspondem a áreas ocupadas pelas Matas de Galeria que se encontram em bom estado de 
conservação. As áreas de Cerrado sentido restrito ocupam 155,49 ha, o equivalente a 65,26% da 
AID. Por sua vez, a área de pastagem ocupa 16,27 hectares, que correspondem a 6,83% da AID. 
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Na Área de Influência Indireta – AII (Tabela 1.3 e Figura 1.10), que por sua vez possui área muito 
extensa (1.848,92 ha), realizou-se o tratamento dos dados para obter o mapeamento de uso e 
cobertura do solo e será apresentada a caracterização das fitofisionomias identificadas de acordo 
com os caminhamentos realizados e com base em dados secundários. 

A Tabela 1.3, Tabela 1.4 e Tabela 1.5  apresentam a relação de fitofisionomias e respectivas áreas 
ocupadas na ADA, AID e AII, registradas no parcelamento de solo Hibisco. A Figura 1.10 apresenta 
o Mapa esquemático de uso e cobertura do solo da AII na área de estudo e a Figura 1.10, Figura 
1.11 e Figura 1.12 apresentam o mapeamento das fitofisionomias existentes nas áreas de 
influência e localização das Unidades Amostrais (U.A.), respectivamente.  

Tabela 1.3: Resultado do mapeamento de uso e cobertura do solo da AII do futuro parcelamento 
de solo Hibisco. 

Classe Área (ha) Área (%) 

Área Antropizada 544,54 29,45 

Campo Limpo 42,84 2,32 

Campo Sujo 295,46 15,98 

Cerrado sentido restrito 565,88 30,61 

Mata de Galeria 293,12 15,85 

Pastagem/Agricultura 96,92 5,24 

Voçoroca 1,54 0,08 

Floresta Plantada 8,63 0,47 

Total 1848,92 100,00 
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Figura 1.10: Mapa esquemático da delimitação das fitofisionomias na AII e AID. 

Tabela 1.4: Resultado do mapeamento da vegetação da AID do empreendimento. 

Classe Área (ha) Área (%) 

Pasto Arborizado 16,27 6,83 

Cerrado sentido restrito 155,49 65,26 

Mata de Galeria 66,51 27,91 

Total 238,27 100,00 
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Figura 1.11: Mapa esquemático da delimitação das classes de uso do solo, distribuição das 
unidades amostrais e localização dos indivíduos registrados no censo. 

Tabela 1.5: Resultado do mapeamento da vegetação da ADA do empreendimento. 

Classe Área (há) Área (%) 

Pasto Arborizado 16,14 31,64 

Cerrado sentido restrito 34,06 66,81 

Mata de Galeria 0,79 1,55 

Total 50,98 100,00 
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Figura 1.12: Mapa esquemático da delimitação da ADA. 

1.4.1.1 Formações florestais 

As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de vegetação com predominância de 
espécies arbóreas de porte elevado e formação de cobertura pela proximidade das copas das 
árvores (dossel). A Mata de Galeria é a única formação florestal de ocorrência na área de estudo 
e estão associadas a cursos de água, que podem ocorrer em terrenos bem drenados ou mal 
drenados. Esta fifofisionomia ocupa 0,79 hectares na ADA (1,55%), 66,51 hectares (27,91% da 
área total da AID). Em relação a AII, esta fitofisionomia ocupa 293,12 hectares (15,85% da área 
total da AII). 

a) Mata de Galeria 

A Mata de Galeria é a vegetação florestal que acompanha os rios de pequeno porte e córregos, 
formando corredores fechados (galerias) sobre o curso de água (RIBEIRO & WALTER, 2008). 
Geralmente se localizam nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem, onde os cursos 
de água ainda não escavaram um canal definitivo (RIBEIRO & WALTER, 2008). A vegetação 
sempre apresenta folhas, não ocorrendo queda significativa dessas durante a estação seca. A 
altura média do estrato arbóreo varia entre 20 e 30 m, apresentando superposição das copas, 
que fornecem cobertura arbórea de 70 a 95% (RIBEIRO & WALTER, 2008).  

Geralmente são acompanhadas por faixas de vegetação não florestal em ambas as margens, 
ocorrendo uma transição brusca com formações savânicas, conforme é possível verificar na área 
em estudo. Dentre as espécies registradas nas Matas de Galeria do empreendimento destacam-
se: Matayba guianensis, Myrcia splendens, Cupania vernalis, Tapirira guianensis, Casearia 
arbórea, Myrcia tomentosa. 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 46 006101-310RT-001-01 

As Matas de Galeria ocupam 0,79 hectares da ADA (1,55%) e 66,51 hectares (27,91% da área 
total da AID), formando um contínuo florestal que percorre os menores cursos de drenagem que 
contribuem para o córrego Taboquinha. Estas áreas apresentaram bom estado de conservação, 
sendo registradas na maior parte das Áreas de Influência, áreas ocupadas por Matas de Galeria 
bem preservadas, principalmente nas áreas de difícil acesso devido à topografia acidentada. Em 
relação a AII, esta fitofisionomia ocupa 293,12 hectares (15,85% da área total da AII). 

  

Foto 1.5: Vista interna da Unidade Amostral 
(U.A.) nº 5, fitofisionomia Mata de Galeria 

(203956,5 ; 8246964 – 23s). 

Foto 1.6: Vista interna da Unidade Amostral 
(U.A.) nº 10, fitofisionomia Mata de Galeria 

(204286,8; 8247201,3 – 23S). 

  

Foto 1.7: Vista geral de um trecho de Mata 
Galeria (205008,3; 8247494,9 – 23S). 

Foto 1.8: Em primeiro plano: vista geral de 
um trecho de Mata de Galeria (204951,3; 

8248404,4 – 23S). 

1.4.1.2 Formações savânicas 

O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença dos estratos arbóreo e arbustivo-
herbáceo definidos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em diferentes 
densidades, sem a formação de dossel contínuo. Em geral, as árvores são baixas, inclinadas, 
tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Os arbustos e subarbustos encontram-se 
espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que 
permitem a rebrota após queima ou corte (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Os subtipos de Cerrado sentido restrito variam de acordo com a densidade de árvores e arbustos, 
mas também em função do ambiente em que se encontram, englobando desde gradientes mais 
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abertos (quando existe predomínio de gramíneas) até gradientes mais densos compostos por 
vegetação bem estruturada horizontalmente, mas sem formação de dossel continuo. O Cerrado 
sentido restrito corresponde a 34,06 hectares da ADA (66,81%) e 65,26% da AID (155,49 
hectares), variando de ralo a típico conforme a classificação de Ribeiro & Walter (2008). Em 
relação a AII, corresponde a 30,61% (565,88 hectares), onde varia entre os subtipos ralo, típico e 
denso. 

A florística da vegetação pouco se altera entre os subtipos de Cerrado sentido restrito. Sendo 
assim, não existem diferenças significativas nos padrões de riqueza, abundância e distribuição de 
espécies. Sendo observado nestas fitofisionomias destaque para as espécies: Miconia burchelli, 
Qualea parviflora, Miconia ferruginata, Qualea grandiflora, Psidium myrsinites, Erythroxylum 
suberosum, Erythroxylum deciduum, Piptocarpha rotundifolia, Davilla elliptica. Abaixo serão 
caracterizados os subtipos de Cerrado sentido restrito. Nos três próximos itens será feita uma 
caracterização acerca dos subtipos de Cerrado sentido restrito existentes nas áreas de influência 
do empreendimento. 

  

Foto 1.9: Vista geral de um trecho de 
Cerrado sentido restrito (204402,8; 

8248216,0 – 23S). 

Foto 1.10: Vista geral de um trecho de 
Cerrado sentido restrito. 
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Foto 1.11: Vista interna de um trecho de 
Cerrado sentido restrito (204057,1; 

8247990,0 – 23S). 

Foto 1.12: Vista interna de um trecho de 
Cerrado sentido restrito (204153,4; 

8248119,2- 23L). 

a) Cerrado Ralo 

Nessa fitofisionomia a cobertura arbórea é de 5% a 20%, com altura de 2m a 3m. É a forma mais 
baixa e menos densa de Cerrado sentido restrito, sendo que a camada de arbustos e ervas é a 
que mais se destaca, quando comparada aos subtipos anteriores, especialmente pela cobertura 
graminosa (RIBEIRO & WALTER, 2008).  Este subtipo é o de maior ocorrência na ADA e AID, onde 
foi verificada a monodominância da espécie Miconia burchellii, indicando o sucesso na dispersão 
e colonização dessas áreas. 

b) Cerrado Típico 

O Cerrado Típico é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-arbustivo, com 
cobertura arbórea de 20% a 50% e altura de 3m a 6m, sendo a forma mais recorrente de Cerrado, 
intermediária entre o Cerrado Denso e o Cerrado Ralo (RIBEIRO & WALTER, 2008), ocorrendo 
geralmente uma enredosa transição entre estes subtipos. 

Esta vegetação está adaptada à forte sazonalidade no período seco do ano, à incidência de fogo 
e à baixa fertilidade e alta toxidade do solo, atribuindo o caráter retorcido das árvores. A alta 
acidez do solo, causada principalmente pela elevada concentração de alumínio, reduz a 
disponibilidade de nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas.  

A sazonalidade também influencia na disponibilidade de nutrientes e na toxicidade do solo, 
devido à diminuição da umidade na época seca. A combinação da alta toxidade e da baixa 
fertilidade do solo influencia negativamente no crescimento das plantas, tanto em relação ao 
porte quanto à tortuosidade (escleremorfismo oligotrófico). Não obstante, com a alta ocorrência 
de incêndios, o desenvolvimento das plantas é prejudicado devido à destruição das gemas 
apicais, promovendo a rebrota das gemas laterais e, consequentemente, a ramificação das 
plantas e o caráter tortuoso das árvores e arbustos. 

c) Cerrado Denso 

O Cerrado Denso é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo, com cobertura de 
50% a 70% e altura média de 5 m a 8 m, representando a forma mais densa e alta de Cerrado 
sentido restrito (RIBEIRO & WALTER, 2008). 
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O Cerrado Denso não foi observado dentro da ADA ou da AID, apenas na AII, onde ocorre nas 
áreas mais planas do terreno, geralmente na transição entre uma formação florestal e uma 
savânica. Nesta fisionomia apesar de seus indivíduos de grande porte, estes não formam dossel 
continuo. Apresentam bom o estado de conservação da vegetação, mesmo tendo sido verificado 
a ocorrência de fogo, particularmente associadas à proximidade das estradas que, por sua vez, 
cortam os fragmentos deste subtipo vegetacional. 

1.4.1.3 Formações campestres 

Dentre as formações campestres do Cerrado foram encontradas as vegetações de Campo Sujo e 
o Campo Limpo. Enquanto no Campo Limpo a presença de arbustos e subarbustos é 
insignificante, o Campo Sujo é caracterizado pela presença evidente de arbustos e subarbustos 
misturados ao estrato arbustivo-herbáceo. Estas formações vegetais não ocorrem na ADA e AID, 
porém correspondem a 18,30% da AII, ocupando 338,30 hectares. 

a) Campo Limpo 

É um tipo de vegetação com predominância do estrato herbáceo, sendo raros os arbustos e com 
a ausência de árvores. Pode ocorrer em diversas posições topográficas, com diferentes variações 
no grau de umidade, profundidade e fertilidade do solo. Entretanto, é encontrado 
frequentemente nas encostas, nas chapadas, nos olhos d’água, circundando as Veredas e na 
borda das Matas de Galeria (RIBEIRO & WALTER, 2008).  

Esta fitofisionomia não ocorre na ADA ou AID e corresponde a 2,32 % da AII, ocupando 42,84 
hectares, sendo evidente sua expressividade na forma de manchas, em regiões próximas Matas 
de Galeria bem drenadas. 

b) Campo Sujo 

Esta fitofisionomia é exclusivamente arbustivo-herbácea, com a presença de arbustos e 
subarbustos esparsos, constituídos por indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas 
do Cerrado sentido restrito, diante principalmente de restrições edáficas. Em função das 
particularidades ambientais pode-se subdividir em outros três subtipos fisionômicos distintos.  

Na presença de um lençol freático profundo ocorre o Campo Sujo Seco, caso seja alto, há o 
Campo Sujo úmido e na presença de microrelevos, bioturbações (Murundus), tem-se o Campo 
Sujo de Murundus ou Campo de Murundus. Em cada um dos três casos a composição florística 
pode divergir, porém existe o compartilhamento dos principais táxons. A principal família 
encontrada foi a Poaceae (Gramineae), com destaque para os gêneros Aristida, Axonopus, 
Echinolaena, Ichnanthus, Paspalum e Tristachya. 

Esta fitofisionomia não ocorre na ADA ou AID e corresponde a 15,98 % da AII, ocupando 295,46 
hectares.  

1.4.1.4 Pastagem/agricultura 

Esta classe de uso do solo foi definida para as áreas em que há a presença de plantio agrícola ou 
áreas em que apresentam pastagens com a presença de gramíneas exóticas. Esta classe 
corresponde a 31,64% da ADA, aonde ocupa 16,27 hectares, através de um pasto arborizado com 
indivíduos esparsos de espécies nativas do Cerrado. Em relação a AII, ocupa 5,24%, 
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correspondendo a 96,92 hectares, através de uma área de plantio agrícola e um trecho contíguo 
a AID em que ocorre pastagem arborizada similar a citada. 

  
Foto 1.13: Vista geral da pastagem 

arborizada, classe Pastagem/Agricultura 
(Censo Florestal) (204489,9; 8248767,6 – 

23L).  

Foto 1.14: Vista geral da pastagem 
arborizada, classe Pastagem/Agricultura 
(Censo Florestal) (204362,3; 8248819,0 – 

23L). 

1.4.1.5 Área antropizada 

As áreas definidas como antropizadas perfazem principalmente os locais urbanizados através dos 
condomínios da região ou através ocupados através de chácaras. Esta classe corresponde a 
29,45% da AII, ocupando 544,54 hectares. 

1.4.1.6 Floresta plantada 

Á área que se enquadrou nesta classificação possui um plantio florestal de Eucalipto (Eucalyptus 
sp.), espécie que possuí grande destaque em ambientes tropicais, principalmente no Brasil 
devido as características dos nossos solos, geralmente profundos e agricultáveis, passíveis de 
correção, além, é claro, do clima. Esta classe ocorre apenas na AII, ocupa 8,63 hectares e 
corresponde 0,47% da área de influência indireta. 

1.4.2 Inventário Florestal Qualitativo 

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

1.4.2.1 Composição florística 

Para a área em que foi realizado o Censo Florestal, foram registradas 30 famílias, 44 gêneros e 
55 espécies vegetais, perfazendo 1035 indivíduos inventariados, englobando árvores vivas e 
mortas em pé (47 indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram verificadas 85 árvores com uma 
ou mais ramificações abaixo do ponto de medição, totalizando 1120 fustes. Os indivíduos mortos 
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somaram 4,54% do total de árvores. Desses indivíduos, 694 foram registrados na AID, totalizando 
694 fustes. 

Para a área em que foi realizado a amostragem aleatória estratificada, foram registradas 55 
famílias, 106 gêneros e 148 espécies vegetais, perfazendo 1238 indivíduos inventariados, 
englobando árvores vivas e mortas em pé (52 indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram 
verificadas 125 árvores com uma ou mais ramificações abaixo do ponto de medição, totalizando 
1363 fustes. Os indivíduos mortos somaram 4,20% do total de árvores. 

Compilando ambos os grupos de dados coletados para a área em sua totalidade, foram 
registradas 57 famílias, 114 gêneros e 162 espécies vegetais, perfazendo 2273 indivíduos 
inventariados, englobando árvores vivas e mortas em pé (99 indivíduos). Nesse total de 
indivíduos, foram verificadas 210 árvores com uma ou mais ramificações abaixo do ponto de 
medição, totalizando 2483 fustes. Os indivíduos mortos somaram 4,35% do total de árvores. 

Essa elevada riqueza é resultado do bom estado de conservação da vegetação e da 
heterogeneidade de ambientes presente na área do futuro empreendimento. Uma análise 
interessante, que gera dados úteis para ações de manejo, é a distribuição desta riqueza de 
espécies dentro das famílias. Tendo em vista que a área ocupada pelo pasto arborizado sofreu 
interferência antrópica, havendo seleção entre as espécies que ali restaram, esta análise se 
restringiu aos dados obtidos pela amostragem, evitando interpretações equivocadas na 
representatividade das famílias. 

As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae (89 sp.), Myrtaceae (10 sp.), 
Rubiaceae (7 sp.), Malpighiaceae (6 sp.), Melastomataceae (6 sp.) e Vochysiaceae (6 sp.). Outras 
famílias somadas totalizaram 89 espécies vegetais. Cerca de 39,86 % das espécies registradas na 
amostragem estão distribuídas entre estas seis famílias citadas, conforme apresentado na Figura 
1.13, abaixo: 

 

Figura 1.13: Distribuição das espécies nas famílias botânicas registradas na amostragem 
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Outra análise interessante que também pode auxiliar em ações de manejo, mas se adequa 
melhor a áreas em bom estado de conservação, assim como a análise da representatividade da 
riqueza da área distribuída nas famílias, é a distribuição da abundância de indivíduos entre estas 
famílias. Sendo assim, as famílias que merecem destaque na composição florística, em termos 
de abundância de indivíduos, foram: Melastomataceae (238 indiv.), Vochysiaceae (160 indiv.), 
Fabaceae (110 indiv.), Myrtaceae (110 indiv.), Sapindaceae (77 indiv.). Outras famílias 
correspondem a 500 indivíduos inventariados. As famílias citadas acima são responsáveis por 
57,84% da densidade absoluta da área, conforme apresentado na Figura 1.14, abaixo: 

 

Figura 1.14: Número de indivíduos registrados na amostragem, por família botânica. 

A composição florística gerada pela amostragem aleatória estratificada, inventariada por esta 
equipe técnica encontra-se na Tabela 1.6, abaixo: 

Tabela 1.6: Lista da composição florística registrada na ADA e AID, gerada através da amostragem 
aleatória estratificada, do futuro parcelamento de solo (N = Número de indivíduos; % = 
Densidade Relativa). 

Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Anacardiaceae 
Astronium fraxinifolium  2 0,16 15, 20 

Tapirira guianensis  22 1,78 10, 11, 12, 14, 16, 17, 6, 9 

Annonaceae 
Annona crassiflora  7 0,57 18, 19, 25, 26 

Xylopia emarginata  1 0,08 2 

Apocynaceae 

Aspidosperma cylindrocarpon 2 0,16 16, 8 

Aspidosperma parvifolium  1 0,08 8 

Aspidosperma subincanum  8 0,65 14, 15, 5, 9 

Aspidosperma tomentosum  3 0,24 24, 25 
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Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Hancornia speciosa  3 0,24 25, 27 

Araliaceae 
Schefflera macrocarpa  6 0,49 19, 22, 24, 26 

Schefflera morototoni 6 0,49 14, 5, 7 

Arecaceae 
Euterpe edulis 3 0,24 2 

Syagrus romanzoffiana  1 0,08 13 

Asteraceae 
Piptocarpha macropoda  9 0,73 1, 10, 12, 3 

Piptocarpha rotundifolia  25 2,02 18, 20, 24, 26, 27 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica 3 0,24 21, 23 

Handroanthus ochraceus 2 0,16 20 

Handroanthus serratifolius  5 0,4 13, 14, 24, 6 

Zeyheria montana  2 0,16 19, 20 

Boraginaceae Cordia sp. 2 0,16 11, 4 

Burseraceae Protium spruceanum  4 0,32 12, 2 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea  16 1,3 15, 24, 25, 26 

Cannabaceae Trema micrantha  2 0,16 3 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense  5 0,4 24, 26 

Celastraceae Salacia crassiflora  16 1,3 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

Chrysobalanaceae Licania apetala  2 0,16 2 

Combretaceaae Buchenavia tomentosa  3 0,24 15, 8 

Connaraceae Cheiloclinium cognatum  1 0,08 3 

Dichapetalaceae Tapura amazonica  1 0,08 1 

Dilleniaceae Davilla elliptica  20 1,62 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 

Ebenaceae Diospyros lasiocalyx 5 0,4 14, 18, 20, 6 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum deciduum  25 2,02 22, 24, 25, 26 

Erythroxylum suberosum  29 2,35 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27 

Erythroxylum tortuosum  16 1,3 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa  5 0,4 11, 16 
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Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Coussarea hydrangeifolia  8 0,65 10, 12, 13, 16, 17, 8 

Croton urucurana 1 0,08 16 

Maprounea guianensis  3 0,24 26, 6 

Fabaceae 

Acacia polyphylla  5 0,4 4 

Anadenanthera peregrina  12 0,97 13, 14, 16, 17, 5, 7, 8, 9 

Andira fraxinifolia  1 0,08 6 

Apuleia leiocarpa  2 0,16 8 

Bauhinia rufa  12 0,97 13, 14, 15, 5, 9 

Bowdichia virgilioides 13 1,05 20, 21, 23, 25, 26 

Connarus suberosus  7 0,57 18, 19, 23, 24 

Dalbergia densiflora Benth. 3 0,24 14, 5 

Dalbergia miscolobium  2 0,16 19, 24 

Dimorphandra mollis  3 0,24 19, 25 

Enterolobium gummiferum  2 0,16 18, 24 

Hymenaea courbaril  1 0,08 1 

Hymenaea stigonocarpa  1 0,08 25 

Inga sp1 3 0,24 1, 16 

Inga sp2 8 0,65 10, 11, 13, 4, 6 

Inga sp3 1 0,08 14 

Machaerium acutifolium 4 0,32 14, 17, 4 

Machaerium sp. 1 0,08 12 

Mimosa sp. 1 0,08 25 

Piptadenia gonoacantha  5 0,4 14, 5 

Platypodium elegans  2 0,16 15, 9 

Stryphnodendron adstringens  13 1,05 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 

Tachigali subvelutina  1 0,08 12 

Vatairea macrocarpa  3 0,24 25, 27 

Copaifera langsdorffii  11 0,89 11, 13, 15, 17, 3, 6, 9 
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Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Icacinaceae Emmotum nitens  2 0,16 13, 17 

Indeterminada 

Morta 52 4,21 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Ni 1 1 0,08 4 

Ni 2 1 0,08 14 

Ni 3 1 0,08 13 

Lacistemataceae Lacistema hasslerianum  1 0,08 7 

Lamiaceae 

Aegiphila integrifolia 1 0,08 13 

Aegiphila lhotzkiana  5 0,4 20 

Aegiphila sellowiana  1 0,08 10 

Hyptidendron canum  1 0,08 21 

Vitex polygama  4 0,32 13, 15, 6 

Lauraceae 

Aniba heringeri  1 0,08 2 

Ocotea aciphylla 1 0,08 2 

Ocotea spixiana  2 0,16 10, 11 

Magnoliaceae Magnolia ovata 1 0,08 2 

Malpighiaceae 

Banisteriopsis sp. 3 0,24 21, 23, 24 

Byrsonima coccolobifolia  8 0,65 21, 25, 26, 27 

Byrsonima crassifolia  1 0,08 23 

Byrsonima laxiflora  6 0,49 16, 7, 8 

Byrsonima pachyphylla  8 0,65 24, 25, 26 

Byrsonima verbascifolia  4 0,32 18, 20, 24 

Malvaceae 

Eriotheca candolleana  5 0,4 12 

Eriotheca pubescens  4 0,32 19, 23, 25 

Guazuma ulmifolia  1 0,08 5 

Luehea grandiflora  9 0,73 12, 14, 15, 7, 8, 9 

Melastomataceae 
Miconia albicans   3 0,24 19, 20 

Miconia burchellii Triana. 168 13,36 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327• Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 56 006101-310RT-001-01 

Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Miconia cuspidata  9 0,73 10, 7 

Miconia dodecandra  10 0,81 1, 11, 14 

Miconia ferruginata  44 3,56 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27 

Tibouchina candolleana  6 0,49 11, 16, 17 

Meliaceae 
Cabralea canjerana 9 0,73 11, 12, 13, 3, 5, 7 

Guarea guidonia  1 0,08 2 

Moraceae 
Pseudolmedia laevigata 4 0,32 2 

Sorocea bonplandii 1 0,08 2 

Myristicaceae Virola sebifera  9 0,73 17, 5, 6, 8, 9 

Myrtaceae 

Blepharocalyx salicifolius  1 0,08 19 

Calyptranthes clusiifolia  1 0,08 2 

Campomanesia eugenioides 1 0,08 1 

Eugenia dysenterica  1 0,08 18 

Eugenia florida  11 0,89 11, 16, 2, 5, 6, 7 

Myrcia splendens 41 3,32 1, 10, 16, 17, 4, 6, 7, 8, 9 

Myrcia tomentosa  13 1,05 13, 15, 17, 3, 4, 6, 7, 9 

Psidium myrsinites 29 2,35 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27 

Psidium sp. 1 0,08 3 

Campomanesia velutina 3 0,24 5 

Nyctaginaceae 

Guapira graciliflora  2 0,16 27 

Guapira opposita  1 0,08 15 

Neea theifera  2 0,16 27 

Ochnaceae 
Ouratea castaneifolia  2 0,16 13, 6 

Ouratea hexasperma  2 0,16 25, 27 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis 1 0,08 23 

Peraceae Pera glabrata 4 0,32 17, 19, 5, 9 

Phyllanthaceae Richeria grandis 1 0,08 2 
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Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Piperaceae Piper arboreum 2 0,16 1, 3 

Primulaceae Myrsine coriacea  1 0,08 11 

Primulaceae Myrsine guianensis 11 0,89 18, 20, 21, 22, 23, 26 

Proteaceae Roupala montana  16 1,3 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 

Rubiacae 

Palicourea rigida  11 0,89 27 

Alibertia edulis 2 0,16 16 

Amaioua intermedia 2 0,16 2 

Cordiera macrophylla  1 0,08 3 

Faramea hyacinthina  1 0,08 2 

Ferdinandusa speciosa  7 0,57 2 

Rudgea viburnoides 1 0,08 15 

Rutaceae 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 7 0,57 1, 11, 3, 7 

Zanthoxylum riedelianum  1 0,08 12 

Salicaceae 
Casearia arborea  16 1,3 12, 14, 3, 4, 5 

Casearia grandiflora  14 1,13 19, 20, 22, 23, 26, 5, 6, 9 

Sapindaceae 

Cupania vernalis  26 2,11 10, 13, 14, 4, 5, 6, 8, 9 

Matayba guianensis  51 4,13 
10, 11, 12, 13, 14, 17, 4, 5, 6, 
8, 9 

Sapotaceae 
Micropholis venulosa  1 0,08 2 

Pouteria cf guinanesis 1 0,08 1 

Simaroubaceae Simarouba versicolor 1 0,08 16 

Solanaceae Solanum lycocarpum  1 0,08 20 

Styracaceae 
Styrax camporum  2 0,16 14, 19 

Styrax ferrugineus  1 0,08 18 

Symplocaceae Symplocos sp. 1 0,08 12 

Salicaceae Casearia sylvestris  2 0,16 20 

Urticaceae Cecropia pachystachya  1 0,08 20 
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Família Nome Científico N % Unidades Amostrais (U.A.) 

Vochysiaceae 

Qualea grandiflora 32 2,59 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 

Qualea parviflora  95 7,69 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 

Salvertia convallariodora  1 0,08 18 

Vochysia elliptica 21 1,7 19, 23, 24, 25, 27 

Vochysia rufa  6 0,49 18, 20, 24 

Vochysia tucanorum  5 0,4 12, 14, 16, 8 

Logo abaixo, na Tabela 1.7, encontra-se a lista da composição florística compilada para toda a 
área do estudo, com base nas informações obtidas em campo através da amostragem (ADA/AID) 
e do censo florestal (ADA e AII). Sendo assim, obteve-se um catálogo de 162 espécies, distribuídas 
em 114 gêneros e 57 famílias. 

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

Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Anacardiaceae 
Astronium fraxinifolium Schott Gonçalo-alves 

Tapirira guianensis Aubl. Pau-pombo 

Annonaceae 
Annona crassiflora Mart. Araticum 

Xylopia emarginata Mart. Pimenta-de-macaco 

Apocynaceae 

Aspidosperma cylindrocarpon. Müll.Arg. Peroba-poca 

Aspidosperma parvifolium A. DC. Guatambu-branco 

Aspidosperma subincanum Mart. Guatambu-vermelho 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba-do-cerrado 

Hancornia speciosa Gomes. Pau-leite 

Araliaceae 
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin Mandiocão 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Morototó 

Arecaceae 
Euterpe edulis. Mart. Juçara 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá 

Asteraceae 
Piptocarpha macropoda (Less.) Baker Cambará 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Coração-de-negro 

Bignoniaceae 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê-verde 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-amarelo 

Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose Ipê-amarelo 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex 
S.Moore 

Ipê-caraíba 

Zeyheria montana Mart. Bolsa-de-pastor 

Boraginaceae Cordia sp. Cordia 

Burseraceae Protium spruceanum (Benth.) Engl. Almecegueira 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau-santo 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Candiúva 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 

Celastraceae 
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. Bacupari-da-mata 

Salacia crassiflora (Mart. ex Schult.) G.Don Bacupari 

Chrysobalanace
ae 

Licania apetala (E.Mey.) Fritsch Farinha-seca 

Combretaceaae Buchenavia tomentosa Eichler. Tamurã 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. Araruta 

Dichapetalaceae Tapura amazonica Poepp. Manguito 

Dilleniaceae Davilla elliptica A.St.-Hil. Lixeirinha 

Ebenaceae Diospyros lasiocalyx. (Mart.) B.Walln. Olho-de-boi 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Cabelo-de-negro 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil Cabelo-de-negro 

Erythroxylum tortuosum Mart. Muxiba 

Euphorbiaceae 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Iricurana 

Croton urucurana. Baill. Pau-sangue 

Maprounea guianensis Aubl. Bracatinga 

Fabaceae 

Acacia polyphylla DC Manjoleiro 

Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul Angico 

Andira fraxinifolia Benth. Angelim 

Andira vermifuga (Mart.) Benth. Mata-barata 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Garapeira 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Pata-de-vaca 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira-preta 

Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba 

Dalbergia densiflora Benth. Jacarandá-da-mata 

Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá-do-cerrado 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Dimorphandra mollis Benth. Faveiro-do-campo 

Dimorphandra sp. Faveiro 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Orelha-de-macaco 

Hymenaea courbaril L. Jatobá-da-mata 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá-do-cerrado 

Inga sp1 Ingá 

Inga sp2 Ingá 

Inga sp3 Ingá 

Machaerium acutifolium Vogel 
Jacarandá-bico-de-

papagaio 

Machaerium opacum Vogel. Jacarandá-cascudo 

Machaerium sp. Jacarandá 

Mimosa sp. Mimosa 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Cambuí 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Angico 

Platypodium elegans Vogel Cansileiro 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake  Guapuruvú 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho. Carvoeiro 

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Angelim-do-cerrado 

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy. Pau-de-lacre 

Icacinaceae Emmotum nitens (Benth.) Miers Emmotum 

Indeterminada 

Ni 1 Indeterminado 

Ni 2 Indeterminado 

Ni 3 Indeterminado  

Lacistemataceae Lacistema hasslerianum Chodat Guruguva 

Lamiaceae 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Milho-de-grilo 

Aegiphila lhotzkiana Cham. Milho-de-grilo 

Aegiphila sellowiana Cham. Milho-de-grilo 

Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley Hortelã-do-campo 

Vitex polygama Cham. Tarumã 

Lauraceae Aniba heringeri Vattimo-Gil Pau-louro 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Ocotea aciphylla. (Nees & Mart.) Mez. Canela-amarela 

Ocotea spixiana (Nees) Mez. Louro 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 

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

Malpighiaceae 

Banisteriopsis sp. Murici 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici-rosa 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Murici 

Byrsonima laxiflora Griseb. Murici 

Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Murici 

Malvaceae 

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns. Paineira-da-mata 

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

Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 

Melastomatace
ae 

Miconia albicans (Sw.) Triana. Canela-de-velho 

Miconia burchellii Triana. Canela 

Miconia cuspidata Naudin Pixirica-amarela 

Miconia dodecandra Cogn. Pixirica  

Miconia ferruginata DC. Pixirica  

Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) Cogn. Quaresmeira 

Meliaceae 
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjera 

Guarea guidonia (L.) Sleumer  Canjerana-miúda 

Moraceae 

Brosimum gaudichaudii Trécul Mama-cadela 

Pseudolmedia laevigata. Trécul. Larga-galho 

Sorocea bonplandii. (Baill.) W.C.Burger et al. Cincho 

Myristicaceae Virola sebifera Aubl. Bicuíba 

Myrtaceae 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Maria-preta 

Calyptranthes clusiifolia o. Berg. Aaraçarana 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand ex 
Landrum 

Gabiroba 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Gabiroa-miúda 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 

Eugenia florida DC. Guamirim 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Araçazinho 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Araçá 

Psidium laruotteanum Cambess. Araçá-cascudo 

Psidium myrsinites DC. Araçá 

Psidium sp. Araçá 

Nyctaginaceae 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell Maria-mole 

Guapira noxia (Netto) Lundell. Caparrosa-branca 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Caparrosa-branca 

Neea theifera Oerst. Caparrosa-branca 

Ochnaceae 
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Farinha-seca 

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. Cerveja-de-pobre 

Peraceae Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Tamanqueira 

Phyllanthaceae Richeria grandis. Vahl. Jaca-brava 

Piperaceae Piper arboreum. Aubl Fruto-de-morcego 

Primulaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Capororoquinha 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cafezinho 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca 

Rubiaceae 

Palicourea rigida Kunth. Bate-caixa 

Alibertia edulis. (Rich.) A.Rich.  Marmelada 

Amaioua intermedia Mart. Guapiricica 

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Café-bravo 

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. Quina-branca 

Faramea hyacinthina Mart. Limãozinho 

Ferdinandusa speciosa (Pohl) Pohl Marmelada 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Chá-de-bugre 

Rutaceae 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-porca 

Zanthoxylum riedelianum Engl. Mamica-de-porca 

Salicaceae 
Casearia arborea (Rich.) Urb. Guaçatonga 

Casearia grandiflora Cambess. Guaçatonga 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 

Casearia sylvestris Sw. Guaçatonga 

Sapindaceae 
Cupania vernalis Cambess. Camboatã 

Matayba guianensis Aubl. Camboatá 

Sapotaceae 
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre Abiu 

Pouteria cf guinanesis Abiurana 

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

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 

Styracaceae 
Styrax camporum Pohl. Laranjinha-do-mato 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. Laranjinha-do-cerrado 

Symplocaceae 
Symplocos rhamnifolia A.DC. Congonha 

Symplocos sp. Congonha 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 

Vochysiaceae 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terrão 

Qualea parviflora Mart. Pau-terrinha 

Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Chapéu-de-couro 

Vochysia elliptica Mart.  Gomeira 

Vochysia rufa (Spreng.) Mart. Pau-doce 

Vochysia tucanorum Mart. Pau-de-tucano 

1.4.2.2 Suficiência amostral qualitativa 

A curva espécie-área, também conhecida por curva do coletor, foi o parâmetro utilizado para 
avaliar a suficiência amostral qualitativa do levantamento florístico empreendido na ADA e AID 
do futuro parcelamento de solo Hibisco. A Figura 1.15 apresenta a curva do coletor resultante da 
amostragem da flora, em que a suficiência da amostragem é avaliada pela estabilização da curva, 
expressa pela riqueza acumulada em função do esforço amostral. Ressalta-se que este tipo de 
análise não se aplica a área em que foi realizado o censo florestal. 

Foi observada a estabilização a entre a 26ª e 27ª unidades amostrais. Isto indica que a 
representativa florística da área foi atingida, tendendo a não ocorrer a inclusão de novas espécies 
a partir da inclusão de novas unidade amostrais. Ressalta-se que, devemos considerar a área total 
amostrada, área total vegetada, variâncias entre as formações vegetais e o fato de que, em 
florestas tropicais, existem espécies consideradas raras, com densidade igual ou inferior a um 
indivíduo por hectare (ALMEIDA et al., 1993) e mesmo diante desse comportamento de 
ambientes tropicais foi verificada a estabilização da curva do coletor. 
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Figura 1.15: Curva do coletor 

1.4.2.3 Precisão de Determinação Taxonômica 

A avaliação da precisão de determinação taxonômica foi baseada no total de espécies 
amostradas (162), onde 149 espécies (91,98%) foram identificadas em nível de espécie, 10 
espécies (6,17%) ao nível de gênero e apenas 3 espécies (1,85%) não foram identificadas em 
nenhum nível taxonômico. Esta análise foi realizada com base no Censo Florestal e na 
Amostragem, demonstrando o ótimo nível de precisão de determinação taxonômica (Figura 
1.16), alcançado pela equipe técnica deste estudo.  

 

Figura 1.16: Nível de precisão de determinação taxonômica 
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1.4.2.4 Índices de diversidade e equabilidade 

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

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

Formação 
Área 

Amostrada 
(ha) 

Nº de 
árvores* 

S H' D J QM 

Cerrado sentido 
restrito 

1,00 724 61 3,13 0,91 0,76 1 : 4,81 

Mata de Galeria 0,34 462 96 3,88 0,96 0,85 1 : 11,82 

Geral 1,34 1186 130 4,03 0,97 0,85 1 : 7,99 

S – Riqueza de espécies; H’ – Índice de Shannon; D – Índice de Simpson; J – Equabilidade de Pielou e QM - Coeficiente de Mistura 
de Jentsch  *Árvores vivas 

A comunidade arbórea da ADA/AID do empreendimento teve diversidade estimada em 4,03 a 
partir do índice de Shannon (H’), variando entre 3,13 e 3,88 se avaliadas as diferentes formações 
isoladamente. Tal valor é alto, indicando grande diversidade e abundância de espécies na área 
de estudo, fato atribuído ao bom estado de conservação da vegetação como um todo, a 
variedade de ambientes existentes e a diversidade elevada obtida principalmente pelas Matas 
de Galeria. Os valores estimados para o índice de Simpson (D), assim como o valor geral obtido 
(0,97) corroboram com os valores de Shannon, indicando grande diversidade de espécies da área. 
Os valores obtidos para a diversidade (Índice de Shannon), estão próximos dos limites 
observados em áreas similares estudadas no Distrito Federal, tais como uma área de Cerrado 
Denso na Reserva Ecológica do IBGE, que apresentou Índice de Shannon 3,53 e equabilidade 0,85 
(ANDRADE et al., 2002), refletindo o bom estado de conservação da vegetação local.  

Outras áreas de Cerrado sentido restrito e Cerradão do DF apresentam valores de diversidade 
entre 3,17 e 4,25 (ANDRADE et al., 2002). As Matas de Galeria do DF apresentam valores similares 
aos do presente estudo, como as Matas do Riacho Fundo e do Açudinho, iguais a 4,15 e 4,25, 
respectivamente (SAMPAIO et al. 2000). 

Com relação a equabilidade de Pielou, a área em análise encontra-se dentro do intervalo (0,75 a 
0,88) obtido por outros autores ao estudarem a vegetação lenhosa do cerrado sentido restrito 
de 15 áreas em três Unidades fisiográficas do Brasil Central: Chapada da Pratinha, Chapada dos 
Veadeiros e Espigão Mestre do São Francisco (FELFILLI & FAGG, 2007). Esse índice estima se a 
distribuição da abundância das espécies é homogênea para uma dada riqueza. Valores próximos 
a 1 indicam que a abundância das espécies é semelhante entre elas. Esse resultado mostra que 
nos ambientes savânicos e florestais a abundância é mais deslocada para algumas espécies. No 
entanto, o resultado geral para os estratos foi similar (Tabela 1.8). 

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

1.4.2.5 Parâmetros da estrutura horizontal 

Para o censo florestal, inventariou-se 692 indivíduos na AID e 343 indivíduos na AII, perfazendo 
em um total de 1035 indivíduos. Quanto a densidade média para o estrato Cerrado sentido 
restrito estimou-se 720,99 ind./hectares e para Mata de Galeria, estimou-se 1.358,81 
ind./hectares. Já a densidade média estratificada estimada, de árvores por hectare, encontrada 
para área de estudo (414,91 ind.ha-1). Apesar do bom estado de conservação geral da vegetação 
da AID e da grande extensão ocupada pela Mata de Galeria, a densidade sofre grande influência 
das áreas de Cerrado sentido restrito que possuem maior representatividade na AID do 
empreendimento.  

A distribuição do número de árvores em classes diamétricas, visando explicar melhor a estrutura 
horizontal da comunidade, cada fuste foi considerado como um indivíduo, conforme 
apresentado na Figura 1.17. Identificou-se o padrão exponencial negativo da distribuição, 
também conhecido popularmente como “J-invertido”, padrão típico para formações vegetais 
naturais de ocorrência em ambientes tropicais. As duas primeiras classes (até 15 cm de diâmetro) 
computaram 84,52% das árvores registradas, a terceira classe representou 8,36% e árvores com 
diâmetro superior a 20,1 cm somaram apenas 7,11%. 

 

Figura 1.17: Distribuição da densidade de árvores em classes de diâmetro. 

A estrutura horizontal da comunidade arbórea da ADA/AID do empreendimeto foi descrita a 
partir da avaliação das contribuições relativas da frequência, da densidade e da dominância das 
espécies listadas, bem como o Índice de Valor de Importância (IVI). As doze espécies com maior 
Índice de Valor de Importância são representadas na Figura 1.18. A Tabela 1.9 apresenta os 
parâmetros fitossociológicos calculados para as espécies registradas na ADA e AID do futuro 
empreendimento. 
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Figura 1.18: Representação gráfica dos parâmetros que compõem o IVI para as doze espécies 
de maior destaque na ADA e AID do empreendimento. 

A espécie Miconia burchelli obteve o maior IVI registrado na ADA/AID do empreendimento, 
somando 10,58% do valor total. Essa espécie foi predominante na formação savânica, obtendo 
posição de destaque no VI principalmente em função da densidade relativa e elevada área basal 
registrada. 

Na sequência, as espécies que se destacaram em relação ao IVI foram: Qualea parviflora, 
Matayba guianensis, Miconia ferruginata, Qualea grandiflora, Myrcia spledens, Tapirira 
guianensis, Cupania vernalis, Psidium myrsinites, Inga sp.2, Erythroxylum suberosum e 
Anadenanthera peregrina, registrando valores respectivos de 10,58%, 5,76%, 3,42%, 2,98%, 
2,9%, 2,74%, 2,3%, 2,07%, 2,01%, 1,94% e 1,88%. De forma geral, todos os parâmetros 
fitossociológicos foram bem avaliados para estas espécies, refletindo a boa estrutura horizontal 
que estas apresentam. No caso da espécie Inga sp.2 em específico, que registrou IVI equivalente 
a 1,94%, apresentou maior contribuição da dominância relativa, haja vista seus indivíduos que 
apresentam grandes calibres. 

Observou-se ainda que dentre as espécies destacadas como de maiores IVIs, grande parte delas 
são características de formações florestais como Matayba guianensis, Tapirira guianensis, 
Cupania vernalis. Outras apresentam maior ocorrência em ambientes savânicos como: Qualea 
parviflora, Qualea grandiflora e Miconia ferruginata. Uma espécie, Anadenanthera peregrina, 
eventualmente é registrada em ambientes savânicos, sendo registrada principalmente em áreas 
de transição.
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Tabela 1.9: Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de Valor de importância (N = Número de indivíduos, AB = Área Basal, DA = Densidade 
absoluta, DR = Densidade relativa, Fa = Frequência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância Relativa, VI = 
Valor de importância). 

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

Miconia burchellii Triana. 165,00 2,44 123,13 13,95 25,93 1,64 1,82 16,15 15,05 10,58 

Qualea parviflora Mart. 95,00 1,11 70,90 8,03 29,63 1,88 0,83 7,36 7,69 5,76 

Matayba guianensis Aubl. 51,00 0,51 38,06 4,31 40,74 2,58 0,38 3,37 3,84 3,42 

Miconia ferruginata DC. 44,00 0,47 32,84 3,72 33,33 2,11 0,35 3,10 3,41 2,98 

Qualea grandiflora Mart. 32,00 0,62 23,88 2,70 29,63 1,88 0,46 4,10 3,40 2,90 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 41,00 0,40 30,60 3,47 33,33 2,11 0,30 2,64 3,05 2,74 

Tapirira guianensis Aubl. 22,00 0,48 16,42 1,86 29,63 1,88 0,36 3,18 2,52 2,30 

Cupania vernalis Cambess. 26,00 0,32 19,40 2,20 29,63 1,88 0,24 2,12 2,16 2,07 

Psidium myrsinites DC. 29,00 0,22 21,64 2,45 33,33 2,11 0,17 1,47 1,96 2,01 

Inga sp2 8,00 0,60 5,97 0,68 18,52 1,17 0,45 3,97 2,32 1,94 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil 29,00 0,16 21,64 2,45 33,33 2,11 0,12 1,08 1,76 1,88 

Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul 12,00 0,34 8,96 1,01 29,63 1,88 0,25 2,24 1,63 1,71 

Davilla elliptica A.St.-Hil. 23,00 0,19 14,93 1,69 29,63 1,88 0,14 1,27 1,48 1,61 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 7,00 0,48 5,22 0,59 14,81 0,94 0,36 3,18 1,89 1,57 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 25,00 0,21 18,66 2,11 18,52 1,17 0,16 1,39 1,75 1,56 

Salacia crassiflora (Mart. ex Schult.) G.Don 16,00 0,19 11,94 1,35 29,63 1,88 0,14 1,23 1,29 1,49 

Copaifera langsdorffii Desf. 11,00 0,26 8,21 0,93 25,93 1,64 0,20 1,75 1,34 1,44 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. 25,00 0,18 18,66 2,11 14,81 0,94 0,13 1,18 1,65 1,41 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 6,00 0,43 4,48 0,51 11,11 0,70 0,32 2,86 1,68 1,36 

Roupala montana Aubl. 16,00 0,09 11,94 1,35 29,63 1,88 0,07 0,62 0,99 1,28 

Erythroxylum tortuosum Mart. 16,00 0,10 11,94 1,35 25,93 1,64 0,07 0,63 0,99 1,21 

Vochysia elliptica Mart.  21,00 0,09 15,67 1,78 18,52 1,17 0,07 0,59 1,18 1,18 

Bowdichia virgilioides Kunth 13,00 0,19 9,70 1,10 18,52 1,17 0,14 1,26 1,18 1,18 
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Casearia grandiflora Cambess. 14,00 0,07 10,45 1,18 29,63 1,88 0,05 0,45 0,82 1,17 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 16,00 0,14 11,94 1,35 18,52 1,17 0,10 0,92 1,14 1,15 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 9,00 0,19 6,72 0,76 22,22 1,41 0,14 1,26 1,01 1,14 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 13,00 0,06 9,70 1,10 29,63 1,88 0,05 0,43 0,76 1,13 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 13,00 0,10 9,70 1,10 25,93 1,64 0,07 0,64 0,87 1,13 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 16,00 0,09 11,94 1,35 14,81 0,94 0,07 0,58 0,97 0,96 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 11,00 0,06 8,21 0,93 22,22 1,41 0,05 0,42 0,68 0,92 

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. 12,00 0,08 8,96 1,01 18,52 1,17 0,06 0,54 0,78 0,91 

Eugenia florida DC. 11,00 0,04 8,21 0,93 22,22 1,41 0,03 0,29 0,61 0,88 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 9,00 0,05 6,72 0,76 22,22 1,41 0,04 0,35 0,56 0,84 

Virola sebifera Aubl. 9,00 0,07 6,72 0,76 18,52 1,17 0,06 0,49 0,62 0,81 

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. 8,00 0,03 5,97 0,68 22,22 1,41 0,02 0,20 0,44 0,76 

Piptocarpha macropoda (Less.) Baker 9,00 0,09 6,72 0,76 14,81 0,94 0,07 0,58 0,67 0,76 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. 4,00 0,18 2,99 0,34 11,11 0,70 0,13 1,19 0,76 0,74 

Protium spruceanum (Benth.) Engl. 4,00 0,20 2,99 0,34 7,41 0,47 0,15 1,34 0,84 0,72 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. 5,00 0,18 3,73 0,42 7,41 0,47 0,14 1,21 0,82 0,70 

Annona crassiflora Mart. 7,00 0,08 5,22 0,59 14,81 0,94 0,06 0,53 0,56 0,69 

Caryocar brasiliense Cambess. 5,00 0,17 3,73 0,42 7,41 0,47 0,13 1,16 0,79 0,68 

Aspidosperma subincanum Mart. 8,00 0,06 5,97 0,68 14,81 0,94 0,05 0,41 0,54 0,67 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 8,00 0,05 5,97 0,68 14,81 0,94 0,04 0,33 0,50 0,65 

Miconia dodecandra Cogn. 10,00 0,05 7,46 0,85 11,11 0,70 0,04 0,36 0,60 0,64 

Vochysia tucanorum Mart. 5,00 0,08 3,73 0,42 14,81 0,94 0,06 0,52 0,47 0,63 

Connarus suberosus Planch. 7,00 0,05 5,22 0,59 14,81 0,94 0,04 0,34 0,47 0,62 

Byrsonima pachyphylla A.Juss 8,00 0,06 5,97 0,68 11,11 0,70 0,04 0,38 0,53 0,59 

Diospyros lasiocalyx. (Mart.) B.Walln. 5,00 0,06 3,73 0,42 14,81 0,94 0,04 0,39 0,40 0,58 

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin 6,00 0,05 4,48 0,51 14,81 0,94 0,03 0,30 0,40 0,58 
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Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) Cogn. 6,00 0,08 4,48 0,51 11,11 0,70 0,06 0,53 0,52 0,58 

Miconia cuspidata Naudin 9,00 0,07 6,72 0,76 7,41 0,47 0,05 0,45 0,60 0,56 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 4,00 0,06 2,99 0,34 14,81 0,94 0,05 0,40 0,37 0,56 

Dalbergia densiflora Benth. 3,00 0,14 2,24 0,25 7,41 0,47 0,11 0,95 0,60 0,56 

Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose 5,00 0,04 3,73 0,42 14,81 0,94 0,03 0,25 0,34 0,54 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. 5,00 0,11 3,73 0,42 7,41 0,47 0,08 0,72 0,57 0,54 

Palicourea rigida Kunth. 11,00 0,06 8,21 0,93 3,70 0,23 0,04 0,36 0,65 0,51 

Platypodium elegans Vogel 2,00 0,13 1,49 0,17 7,41 0,47 0,10 0,87 0,52 0,50 

Vochysia rufa (Spreng.) Mart. 6,00 0,03 4,48 0,51 11,11 0,70 0,02 0,21 0,36 0,47 

Byrsonima laxiflora Griseb. 6,00 0,02 4,48 0,51 11,11 0,70 0,02 0,15 0,33 0,45 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 4,00 0,03 2,99 0,34 11,11 0,70 0,03 0,22 0,28 0,42 

Machaerium acutifolium Vogel 4,00 0,03 2,99 0,34 11,11 0,70 0,02 0,21 0,27 0,42 

Vitex polygama Cham. 4,00 0,03 2,99 0,34 11,11 0,70 0,02 0,19 0,27 0,41 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 2,00 0,09 1,49 0,17 7,41 0,47 0,07 0,59 0,38 0,41 

Dalbergia miscolobium Benth. 2,00 0,09 1,49 0,17 7,41 0,47 0,06 0,57 0,37 0,40 

Acacia polyphylla DC 5,00 0,07 3,73 0,42 3,70 0,23 0,06 0,48 0,45 0,38 

Banisteriopsis sp. 3,00 0,02 2,24 0,25 11,11 0,70 0,02 0,16 0,21 0,37 

Miconia albicans  (Sw.) Triana. 3,00 0,06 2,24 0,25 7,41 0,47 0,04 0,37 0,31 0,36 

Buchenavia tomentosa Eichler. 3,00 0,05 2,24 0,25 7,41 0,47 0,04 0,35 0,30 0,36 

Ferdinandusa speciosa (Pohl) Pohl 7,00 0,04 5,22 0,59 3,70 0,23 0,03 0,24 0,42 0,36 

Dimorphandra mollis Benth. 3,00 0,05 2,24 0,25 7,41 0,47 0,04 0,32 0,29 0,35 

Eriotheca candolleana (K. Schum.) A. Robyns. 5,00 0,06 3,73 0,42 3,70 0,23 0,04 0,37 0,40 0,34 

Pseudolmedia laevigata. Trécul. 4,00 0,07 2,99 0,34 3,70 0,23 0,05 0,43 0,39 0,34 

Licania apetala (E.Mey.) Fritsch 2,00 0,09 1,49 0,17 3,70 0,23 0,07 0,58 0,38 0,33 

Aegiphila lhotzkiana Cham. 5,00 0,05 3,73 0,42 3,70 0,23 0,04 0,31 0,37 0,32 

Styrax camporum Pohl. 2,00 0,05 1,49 0,17 7,41 0,47 0,04 0,31 0,24 0,32 
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Ocotea spixiana (Nees) Mez. 2,00 0,05 1,49 0,17 7,41 0,47 0,03 0,30 0,23 0,31 

Maprounea guianensis Aubl. 3,00 0,03 2,24 0,25 7,41 0,47 0,02 0,19 0,22 0,30 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 3,00 0,03 2,24 0,25 7,41 0,47 0,02 0,18 0,22 0,30 

Inga sp1 3,00 0,03 2,24 0,25 7,41 0,47 0,02 0,17 0,21 0,30 

Hancornia speciosa Gomes. 3,00 0,02 2,24 0,25 7,41 0,47 0,02 0,15 0,20 0,29 

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke 3,00 0,02 2,24 0,25 7,41 0,47 0,02 0,13 0,19 0,28 

Piper arboreum. Aubl 2,00 0,03 1,49 0,17 7,41 0,47 0,02 0,18 0,18 0,27 

Aspidosperma tomentosum Mart. 3,00 0,01 2,24 0,25 7,41 0,47 0,01 0,09 0,17 0,27 

Aspidosperma cylindrocarpon. Müll.Arg. 2,00 0,02 1,49 0,17 7,41 0,47 0,02 0,14 0,15 0,26 

Cordia sp. 2,00 0,02 1,49 0,17 7,41 0,47 0,02 0,14 0,15 0,26 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. 2,00 0,05 1,49 0,17 3,70 0,23 0,04 0,35 0,26 0,25 

Amaioua intermedia Mart. 2,00 0,05 1,49 0,17 3,70 0,23 0,04 0,34 0,26 0,25 

Astronium fraxinifolium Schott 2,00 0,01 1,49 0,17 7,41 0,47 0,01 0,07 0,12 0,24 

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. 2,00 0,01 1,49 0,17 7,41 0,47 0,01 0,07 0,12 0,24 

Zeyheria montana Mart. 2,00 0,01 1,49 0,17 7,41 0,47 0,01 0,07 0,12 0,24 

Emmotum nitens (Benth.) Miers 2,00 0,01 1,49 0,17 7,41 0,47 0,01 0,05 0,11 0,23 

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. 2,00 0,01 1,49 0,17 7,41 0,47 0,01 0,05 0,11 0,23 

Euterpe edulis. Mart. 3,00 0,02 2,24 0,25 3,70 0,23 0,02 0,16 0,21 0,22 

Faramea hyacinthina Mart. 
1,00 0,04 0,75 0,08 3,70 0,23 0,03 0,28 0,18 0,20 

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg 3,00 0,02 2,24 0,25 3,70 0,23 0,01 0,10 0,18 0,20 

Richeria grandis. Vahl. 1,00 0,04 0,75 0,08 3,70 0,23 0,03 0,24 0,16 0,19 

Xylopia emarginata Mart. 1,00 0,04 0,75 0,08 3,70 0,23 0,03 0,23 0,16 0,18 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho. 1,00 0,03 0,75 0,08 3,70 0,23 0,03 0,22 0,15 0,18 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 1,00 0,03 0,75 0,08 3,70 0,23 0,02 0,20 0,14 0,17 

Salvertia convallariodora A.St.-Hil. 1,00 0,03 0,75 0,08 3,70 0,23 0,02 0,19 0,14 0,17 

Symplocos sp. 1,00 0,03 0,75 0,08 3,70 0,23 0,02 0,18 0,13 0,17 
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Guarea guidonia (L.) Sleumer  1,00 0,03 0,75 0,08 3,70 0,23 0,02 0,18 0,13 0,17 

Psidium sp. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,02 0,15 0,12 0,16 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 2,00 0,01 1,49 0,17 3,70 0,23 0,01 0,06 0,11 0,15 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell 2,00 0,01 1,49 0,17 3,70 0,23 0,01 0,05 0,11 0,15 

Neea theifera Oerst. 2,00 0,01 1,49 0,17 3,70 0,23 0,01 0,05 0,11 0,15 

Simarouba versicolor A. St.-Hil. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,02 0,14 0,11 0,15 

Trema micrantha (L.) Blume 2,00 0,01 1,49 0,17 3,70 0,23 0,01 0,05 0,11 0,15 

Croton urucurana. Baill. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,12 0,10 0,15 

Alibertia edulis. (Rich.) A.Rich.  2,00 0,01 1,49 0,17 3,70 0,23 0,00 0,03 0,10 0,15 

Casearia sylvestris Sw. 2,00 0,01 1,49 0,17 3,70 0,23 0,00 0,03 0,10 0,15 

Hymenaea courbaril L. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Aegiphila sellowiana Cham. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Inga sp3 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Ni 2 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Cecropia pachystachya Trécul 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Guazuma ulmifolia Lam. 1,00 0,02 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,10 0,09 0,14 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,09 0,09 0,14 

Ni 1 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,08 0,08 0,13 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,07 0,08 0,13 

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,07 0,08 0,13 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,06 0,07 0,13 

Machaerium sp. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,06 0,07 0,12 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,05 0,07 0,12 

Aspidosperma parvifolium A. DC. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,01 0,05 0,07 0,12 

Calyptranthes clusiifolia o. Berg. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,04 0,06 0,12 
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Pouteria cf guinanesis 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,04 0,06 0,12 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,03 0,06 0,12 

Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng. 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,03 0,06 0,12 

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze 1,00 0,01 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,03 0,06 0,12 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,03 0,06 0,12 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,03 0,06 0,11 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Mimosa sp. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Tapura amazonica Poepp. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Lacistema hasslerianum Chodat 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) Harley 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Andira fraxinifolia Benth. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand ex Landrum 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Sorocea bonplandii. (Baill.) W.C.Burger et al. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,01 0,05 0,11 

Ocotea aciphylla. (Nees & Mart.) Mez. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,02 0,05 0,11 

Aniba heringeri Vattimo-Gil 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,01 0,05 0,11 

Ni 3 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,01 0,05 0,11 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 1,00 0,00 0,75 0,08 3,70 0,23 0,00 0,01 0,05 0,11 

Total 1186,00 15,09 882,84 100,00 1577,78 100,00 11,26 100,00 100,00 100,00 
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1.4.3 Espécies de Interesse Conservacionista 

No inventário florestal realizado na área do futuro parcelamento de solo, foram identificadas 21 
espécies (Tabela 1.10) citadas nas listas de proteção especial e/ou na lista de espécies tombadas 
do Distrito Federal, ou seja, são espécies de interesse conservacionista.  

Ocorrem na área seis espécies citadas na Lista vermelha das espécies da flora ameaçadas de 
extinção da IUNC. As espécies Bauhinia rufa, Copaifera langsdorffii, Hymenaea courbaril, 
Lafoensia pacari e Platypodium elegans são classificadas como Pouco Preocupantes (LC). A 
espécie Apuleia leiocarpa é classificada como vulnerável (VU) pela Lista vermelha, apresentando 
elevado risco de extinção na natureza. Estas espécies demandam manejo adequado, objetivando 
sua conservação in situ. 

A espécie Apuleia leiocarpa foi a única listada na Portaria MMA nº 443/2014, classificada como 
vulnerável ao risco de extinção. A lista da CITES não apresenta nenhuma das espécies presentes 
na área.  

Também foram registradas duas espécies tombadas pela Lista Oficial das Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção (IN 06/2008 MMA): Astronium fraxinifolium (Gonçalo-Alves) e 
Euterpe edulis (Jussara). 

Com relação as espécies tombadas pelo patrimônio do Distrito Federal, através do Decreto 
39.469/2018 na área foram registradas as seguintes espécies: copaiba (Copaifera langsdorffíi), 
pequi (Caryocar brasiliense), cagaita (Eugenia dysenterica), pau-doce (Vochysia tucanorum), as 
perobas (Aspidosperma tomentosum, A. parvifolium, A. subincanum, A. cylindrocarpon), 
jacarandás (Dalbergia miscolobium e D. densiflora), ipês (Tabebuia aurea, Handroanthus 
ochraceus e H. serratifolius). 

Tabela 1.10: Espécies de interesse conservacionistas identificadas na área de estudo. 

Espécie N. ind. 
Densidade 

(ind/hec) 

Ind. AID 
(238 hec) 

IUCN 
Portaria 

MMA 
433/14 

IN 06/08 
MMA 

Decreto 
39469/18 

Apuleia leiocarpa 2 1,49 354,62 VU VU   

Aspidosperma cylindrocarpon 2 1,49 354,62    X 

Aspidosperma parvifolium 1 0,75 178,5    X 

Aspidosperma subincanum 8 5,97 1420,86    X 

Aspidosperma tomentosum 3 2,24 533,12    X 

Astronium fraxinifolium 2 1,49 354,62   X  

Bauhinia rufa 12 8,96 2132,48 LC    

Caryocar brasiliense 5 3,73 887,74    X 

Copaifera langsdorffii 11 8,21 1953,98 LC   X 

Dalbergia densiflora 3 2,24 533,12    X 

Dalbergia miscolobium 2 1,49 354,62    X 

Eugenia dysenterica 1 0,75 178,5    X 

Euterpe edulis 3 2,24 533,12   X  
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Espécie N. ind. 
Densidade 

(ind/hec) 

Ind. AID 
(238 hec) 

IUCN 
Portaria 

MMA 
433/14 

IN 06/08 
MMA 

Decreto 
39469/18 

Handroanthus ochraceus 2 1,49 354,62    X 

Handroanthus serratifolius 5 3,73 887,74    X 

Hymenaea courbaril 1 0,75 178,5 LC    

Lafoensia pacari* 2 *   LC    

Platypodium elegans 2 1,49 354,62 LC    

Protium spruceanum 4 2,99 711,62     

Tabebuia aurea* 2 *      X 

Vochysia tucanorum 5 3,73 887,74    X 

Total 78 55,23 13144,74     

* registrada somente no censo da AII. 

1.4.4 Inventário Florestal Quantitativo 

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

1.4.4.1 Precisão do inventário quantitativo (amostragem aleatória estratificada) 

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

O número de unidades amostrais aplicadas em cada estrato foi distribuído para atender a 
proporcionalidade e a variabilidade fitofisionômica relativa à área de cada estrato em todo limite 
vegetado da ADA/AID do empreendimento e ao erro determinado pelo órgão ambiental. 
Totalizando 222 hectares, onde 155,49 hectares são representados pelo Estrato 01, Cerrado 
sentido restrito e 66,51 hectares pelo Estrato 02, Mata de Galeria. Ressalta-se que a área com 
pastagem arborizada (16,27 hectares) foi retirada deste cômputo, pois, não se aplica este tipo de 
análise para este tipo de Inventário Florestal. 

Para o estrato florestal utilizou-se 20 m x 10 m (200 m²), sendo alocadas 17 unidades amostrais 
(U.A.), totalizando 0,34 hectares. Já para o estrato savânico utilizou-se a dimensão 20 m x 50 m 
(1000m²), sendo alocadas 10 unidades amostrais (U.A.), totalizando 1 (um) hectare (Tabela 1.11). 
O mapeamento dos estratos e distribuições das unidades amostrais foi previamente apresentado 
na Figura 1.11. 
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Tabela 1.11: Distribuição do número de parcelas e área amostrada em cada um dos estratos 
categorizados na AID do empreendimento 

Parâmetros Área (ha) 

Área ocupada pela vegetação* 222,00  

Área do Estrato E1 – Cerrado sentido restrito 155,49  

Área do Estrato E2 – Mata de Galeria 66,51  

Unidade amostral E1 (20 m x 50 m) 1,00  

Unidade amostral E2 (20 m x 10 m) 0,02  

Total amostrado 1,34  

*Valor referente a área em que foi realizada a amostragem (excluindo 16,27 hectares do pasto arborizado) 

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

Na Tabela 1.12 pode-se observar a relação entre a quantidade de amostras coletadas em campo 
e a quantidade ótima de amostras (NEYMAN, 1934) em cada estrato com base na variável 
volume. A análise da intensidade amostral, evidenciou que, para atender ao limite de erro de 
20% com base no parâmetro volume, conforme estabelece o Termo de Referência para 
Inventário Florestal (V. Junho/2019) do IBRAM, seriam necessárias 6 U.A. para o estrato 01 
(Cerrado sentido restrito) e 13 U.A. para o estrato 02 (Mata de Galeria), totalizando 19 U.A. Dessa 
maneira, considerando o número de unidades amostradas (27 U.A.), a amostragem foi suficiente 
(erro amostral 16,42%) para contemplar toda a variabilidade ocorrente na área do estudo, 
considerando as fitofisionomias existentes, não havendo, por exemplo, a necessidade de 
aumentar o número de estratos. 

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

Parâmetro \ Estrato Cerrado sentido restrito Mata de Galeria Estratificada 

Área Total (ha) 155,49 66,51 222,00 

Nº U.A. alocadas 10 17 27 

n - ótimo (Neyman) 6 13 19 

Volume Medido 27,01 60,13 87,14 

Média * 2,70 3,54 3,27 

Desvio Padrão * 0,99 1,45 1,30 

Variância * 0,98 2,09 1,74 

Variância da Média * 0,10 0,12 0,07 

Erro Padrão da Média* 0,31 0,35 0,26 

Coef. de Variação % 36,66 40,88 39,77 

Valor de t Tabelado 2,26 2,12 2,08 

Erro Amostral Abs.* 0,71 0,74 0,54 
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Parâmetro \ Estrato Cerrado sentido restrito Mata de Galeria Estratificada 

Erro Amostral % 26,22 21,02 16,42 

IC para a Média (95%) * 1,99 ≤ X ≥ 3,40 2,79 ≤ X ≥ 4,28 2,73 ≤ X ≥ 3,80 

IC méd. por ha ( 95 %) 19,92 ≤ X ≥ 34,09 139,68 ≤ X ≥ 214,03 27,33 ≤ X ≥ 38,07 

Volume Estimado (m³) 4200,30 11761,13 15961,55 

IC para o Total ( 95 %) 3098,89 ≤ X ≥ 5301,72 
9289,18 ≤ X 

≥4233,08 
13340,67 ≤ X ≥18582,44 

*Valores referentes a área de uma Unidade Amostral (0,1 ha para o Cerrado sentido restrito e 0,02 ha para a Mata de Galeria) 

Considerando o parâmetro densidade, foi obtido erro amostral estratificado estimado em 9,62%, 
inferior ao limite de 20% em consonância com o estabelecido pelo órgão ambiental para o 
parâmetro volume. Assim, a intensidade amostral seria atingida com a amostragem de 9 U.A. 
Como foram amostradas 27 U.A. e o erro amostral ficou abaixo do limite imposto, a intensidade 
amostral foi suficientemente atingida para esse parâmetro. A Tabela 1.13 apresenta a síntese 
dos resultados da análise estatística para o parâmetro densidade. 

Tabela 1.13: Análise estatística do erro amostral da variável densidade, calculada com base nos 
dados amostrais coletados na AID do futuro empreendimento. 

Parâmetro \ Estrato Cerrado sentido restrito Mata de Galeria Estratificada 

Área Total (ha) 155,49 66,51 222,00 

Nº U.A. alocadas 10 17 27 

n - ótimo (Neyman) 3 6 9 

Indivíduos medidos 724,00 462,00 1183,00 

Média * 72,40 27,18 41,49 

Desvio Padrão * 16,02 5,94 9,15 

Variância * 256,77 35,28 105,86 

Variância da Média * 25,68 2,08 3,55 

Erro Padrão da Média* 5,07 1,44 1,88 

Coef. de Variação % 22,22 21,86 22,06 

Valor de t Tabelado 2,26 2,12 2,12 

Erro Amostral Abs.* 11,46 3,05 3,99 

Erro Amostral % 15,90 11,24 9,63 

IC para a Média (95%) 
* 

60,63 ≤ X ≥ 83,56 24,12 ≤ X ≥ 30,23 37,49 ≤ X ≥ 45,48 

IC méd. por ha ( 95 %) 606,37 ≤ X ≥ 835,62 1206,12 ≤ X ≥ 1511,51 374,9772 ≤ X ≥ 454,8481 

Número de indivíduos 112115,50 90361,76 202477,36 

IC para o Total ( 95 %) 94290,7 ≤ X ≥129940,2 80207,6 ≤ X ≥100515,9 182988,8 ≤ X ≥221965,8 

*Valores referentes a área de uma Unidade Amostral (0,1 ha para o Cerrado sentido restrito e 0,02 ha para a Mata de Galeria) 
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1.4.4.2 Estimativas volumétricas por formação vegetacional 

Diante da amostragem aleatória estratificada realizada, define-se as seguintes volumetrias por 
formação vegetacional: Cerrado sentido restrito 27,01 m³/ha-¹, Mata de Galeria 176,86 m³/ha-¹ 
e para a área com pastagem arborizada 5,60 m³/ha-¹. 

1.4.5 Estimativas de supressão na Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA), ou seja, a região onde estão previstas as intervenções 
necessárias para a instalação do parcelamento, tais como supressão vegetal, possui uma área de 
50,98 hectares (Tabela 1.14). Deste total, 31,6% (16,13ha) são áreas antropizadas ocupadas por 
pastagem/agricultura; 66,8% (34,06ha) correspondem a áreas de Cerrado Sentido Restrito e 
somente 1,55% (0,79ha) correspondem a áreas de Mata de Galeria. Portanto, das áreas passíveis 
de supressão na ADA (50,98ha), 68,3% (34,8ha) possuem vegetação nativa, sendo o restante 
31,6% (16,1ha) ocupado por área antropizada.  

Importante ressaltar que dos 50,98 hectares que compõem a ADA, existem áreas que serão 
utilizadas como jardins e áreas verdes, portanto, dentro da ADA a supressão da vegetação não 
irá alcançar a totalidade da área. Todavia, o tamanho exato e a delimitação final das áreas 
suprimidas serão apresentadas durante o processo de Licença de Instalação. 

Em uma situação hipotética e superestimada onde ocorreria a supressão total dentro da ADA, ou 
seja, todos os seus 50,98 hectares seriam suprimidos, a estimativa de indivíduos suprimidos e o 
volume de madeira são apresentados na Tabela 1.14. 

Para a área de pastagem e agricultura, onde foi realizado o censo da vegetação, estima-se que 
seriam suprimidos 692 indivíduos, totalizando um volume de 91,26m3. Para a área de Cerrado 
Sentido Restrito estima-se a supressão de 26.321 indivíduos, totalizando 919,96 m3 e para a área 
de Mata de Galeria estima-se a supressão de 1.073 indivíduos cujo volume totaliza 139m3. 

Ressalta-se que os números apresentados na discussão acima são hipotéticos e superestimados 
e não refletem os dados reais de supressão que serão apresentados durante o processso de 
Licença de Instalação e requerimento de ASV. Certamente os números reais serão inferiores, 
tendo em vista que a supressão não irá ocorrer na totalidade da área da ADA. 

Tabela 1.14: Uso do solo dentro da Área Diretamente Afetada (ADA) e estimativa do número de 
indivíduos suprimidos e da volumetria. 

Classe Área (ha) Área (%) 
Densidade 

média 
(ind/ha) 

Estimativa 
de 

indivíduos 
suprimidos 

Volumetria 
(m3/ha) 

Estimativa de 
Volume 

suprimido 

Pastagem/Agricultura 16,13 31,64% * 692 5,6 m3/ha 91,26 m3 

Cerrado sentido restrito 34,06 66,81% 720,99 24.556 27,01 m3/ha 919,96 m3 

Mata de Galeria 0,79 1,55% 1.358,81 1.073 176,8 m3/ha 139 m3 

Total 50,98 100,00% -- 26.321 -- 1.150,22 m3 

* foi realizado censo total na área de pastagem. 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 79 006101-310RT-001-01 

De acordo com as estimativas apresentadas na Tabela 1.14, serão suprimidos 26.321 indivíduos 
e um volume total de 1.150,22 m3. 

Deste total de área de supressão, apenas 0,79 ha correspondem a supressão dentro de Área de 
Preservação Permanente (APP). 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento realizado nas áreas de influência do futuro parcelamento de solo, denominado 
Hibisco, foi adequado, uma vez que os resultados provenientes do levantamento de campo, 
avaliados por meio de amostragem estratificada implicou em erro de amostragem aceitável 
(16,42%), inferior ao limite de erro máximo admissível de 20% adotado pelo IBRAM. Além disso, 
para a área coberta por pastagem arborizada foi realizada o censo, registrando todos os 
indivíduos.  

Com relação a suficiência amostral, em termos de representatividade das espécies, verificou-se 
a que a curva espécie-área apresentou estabilização, indicando que a composição florística da 
área foi amostrada com 27 unidades amostrais (U.A.). Já para a área de censo, todos os 
espécimes foram registrados, obtendo-se a totalidade da composição florística deste trecho. 
Sendo assim, a amostragem atingiu a suficiência amostral quantitativa e qualitativa.  

O estudo apresentou bom grau taxonômico de identificação botânica, onde 149 espécies 
(91,98%) foram identificadas em nível de espécie, 10 espécies (6,17%) ao nível de gênero e 
apenas 3 espécies (1,85%) não foram identificadas em nenhum nível taxonômico. O estudo 
florístico da vegetação registrou elevada diversidade taxonômica, onde foram registradas 57 
famílias, 114 gêneros e 162 espécies vegetais, perfazendo 2.273 indivíduos inventariados, 
englobando árvores vivas e mortas em pé (99 indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram 
verificadas 210 árvores com uma ou mais ramificações abaixo do ponto de medição, totalizando 
2.483 fustes.  

As espécies com maior dominância ecológica na ADA/AID, organizadas em ordem decrescente 
de Índice de Valor de Importância, foram Qualea parviflora, Matayba guianensis, Miconia 
ferruginata, Qualea grandiflora, Myrcia spledens, Tapirira guianensis, Cupania vernalis, Psidium 
myrsinites, Inga sp.2, Erythroxylum suberosum e Anadenanthera peregrina, registrando valores 
respectivos de 10,58%, 5,76%, 3,42%, 2,98%, 2,9%, 2,74%, 2,3%, 2,07%, 2,01%, 1,94% e 1,88%. 

Foi possível estimar, com nível de confiança de 95%, o volume médio estratificado de 32,71 
m³.ha-1. Considerando toda AID do empreendimento, o valor total foi estimado em 16.052,83 m³, 
dos quais 15961,56 m³ estão divididos entre as duas fitofisionomias e 91,27 m³ ao trecho de 
pastagem arborizada. Ressalta-se que esta estimativa volumétrica para a área com vegetação em 
bom estado de conservação, foi calculada para atingir o erro amostral do órgão ambiental, 
realizada para toda a Área de Influência Direta (238 ha). Este volume não retrata a realidade a 
ser extraída, tendo em vista que prevê-se a ocupação de 42,49 hectares da Área Diretamente 
Afetada, dos quais apenas 26,22ha estão cobertos por vegetação nativa e 16,27 ha são de 
Pastagem Arborizada. 

A determinação da compensação florestal do empreendimento no momento da instalação, após 
definição das áreas parceláveis (ausentes de restrições ambientais) e determinação dos locais de 
infraestrutura básica do empreendimento, será calculada nos moldes da legislação vigente (Dec. 
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nº 39.469/2018), baseada na caracterização fitofisionômica, seus respectivos quantitativos em 
área, informações volumétricas estimadas para cada fitofisionomia e no Mapa de Áreas 
Prioritárias para Conservação. Sendo assim, finda-se as seguintes volumetrias: Cerrado sentido 
restrito 27,01 m³/ha-¹, Mata de Galeria 176,86 m³/ha-¹ e para a área com pastagem arborizada 
5,60 m³/há-¹.  

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

Ressalta-se a existência de restrições ambientais contidas na gleba do futuro parcelamento de 
solo Hibisco: Zoneamento da APA BRSB (ZCVS e ZOEIA), Áreas de Preservação Permanente de 
curso d’água, áreas com declividade acentuada (>30°). Estas restrições serão levadas em 
consideração no momento da definição das áreas parceláveis e de infraestrutura do 
empreendimento. 

A futura destinação para a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN será 
uma medida de grande importância, visando assegurar a manutenção da biodiversidade e do 
equilíbrio ambiental da área a serem ocupadas pelo empreendimento. Sugere-se que as áreas 
destinadas a esta Reserva deverão estar bem preservadas e deverão estar justapostas às APPs 
do empreendimento. Dessa maneira, a RPPN em conjunto às APPs conectarão remanescentes 
florestais, por meio da formação de corredores ecológicos. Uma vez formados, os referidos 
corredores permitirão a continuidade do fluxo gênico das espécies da fauna e flora, bem como a 
conservação do solo e dos recursos hídricos regionais. Depois de criada, essa Reserva não poderá 
ser desconstituída e deverá ser averbada à margem da inscrição da propriedade no Registro 
Público de Imóveis. 

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

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

2.1 INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1 Áreas de Influência 

2.2.1.1 Área Diretamente Afetada (ADA) 

A Área Diretamente Afetada (ADA) é aquela onde há interferência direta pelas obras e outras 
atividades decorrentes da implantação e operação do empreendimento. 

 

Figura 2.1: Área Diretamente Afetada (ADA) do Meio Biótico - Fauna. 

2.2.1.2 Área de Influência Direta (AID)  

A Área de Influência Direta (AID) é a área correspondente a poligonal de estudo, ou seja, a 
totalidade da gleba em estudo, contemplando as áreas edificáveis e não edificáveis. 
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Figura 2.2: Área de Influência Direta (AID) do Meio Biótico - Fauna 

2.2.1.3 Área de Influência Indireta (AII)  

A Área de Influência Indireta (AII) é aquela, real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 
indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas 
aquáticos e terrestres que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de influência 
direta, (Figura 2.5). No caso do meio biótico – Fauna, trata-se da bacia hidrográfica do córrego 
Taboquinha até a sua confluência com o ribeirão Taboca. 
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Figura 2.3. Área de Influência Indireta (AII) do Meio Biótico - Fauna 

2.2.2 Pontos de Amostragem 

2.2.2.1 Fauna Terrestre 

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

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

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

Tabela 2.1: Pontos de amostragem da fauna terrestre. 

Ponto de 
Amostragem 

Grupo 
amostrado 

Coordenadas UTM 23S Área de 
Influência 

Fitofisionomia 
X Y 

01 Mastofauna, 
Herpetofauna, 
Ornitofauna e 

204450 8248488 ADA Cerrado Sentido Restrito 

02 205183 8247744 ADA Cerrado Sentido Restrito 

03 204864 8248224 AID Mata de Galeria 
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Ponto de 
Amostragem 

Grupo 
amostrado 

Coordenadas UTM 23S Área de 
Influência 

Fitofisionomia 
X Y 

04 Entomofauna 
terrestre 

204455 8246619 AID Mata de Galeria 

05 205361 8248205 AII Cerrado Sentido Restrito 

06 204983 8246678 AII 
Cerrado Sentido Restrito 

/ Campo Limpo 

 

Figura 2.4: Pontos de amostragem da Fauna terrestre. 

Os seis pontos de amostragem (Foto 2.1 a Foto 2.4) possuem estrita relação entre si no que se 
refere a cobertura vegetal e estágio sucessional, assim como mencionado no Diagnóstico do 
Meio Biótico – Flora, a região apresenta cobertura vegetal bastante heterogênea, composta por 
diversos tipos de fitofisionomias do Bioma Cerrado, tais como formações savânicas, florestais e 
campestres. 
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Foto 2.1: Visão geral do ponto 1. Foto 2.2: Visão geral do ponto 2. 

  

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

  

Foto 2.5: Visão geral do ponto 5. Foto 2.6: Visão geral do ponto 6. 

2.2.2.2 Fauna Aquática 

O levantamento da fauna aquática foi realizado no córrego Taboquinha, onde foram alocados 
cinco pontos de amostragem, conforme demonstrado na Tabela 2.2 e Figura 2.5. 
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Tabela 2.2: Pontos de amostragem da fauna aquática. 

Ponto de 
Amostragem 

Grupo amostrado 
Coordenadas UTM 23S 

Área de Influência 
X Y 

1 Ictiofauna e Zoobentos 203136,2 8247395 AII 

2 Ictiofauna e Zoobentos 203538,9 8247137 AID 

3 Ictiofauna e Zoobentos 204139,5 8246842 AID 

4 Ictiofauna e Zoobentos 204319,8 8246757 AID 

5 Ictiofauna e Zoobentos 204881,2 8246402 AII 

 

Figura 2.5: Pontos de amostragem da Fauna Aquática. 
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Foto 2.7: Ponto 01 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.8: Ponto 01 de amostragem da fauna 
aquática. 

  

Foto 2.9: Ponto 02 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.10: Ponto 02 de amostragem da 
fauna aquática. 

  

Foto 2.11: Ponto 03 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.12: Ponto 03 de amostragem da 
fauna aquática. 
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Foto 2.13: Ponto 04 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.14: Ponto 04 de amostragem da 
fauna aquática. 

 

 

Foto 2.15: Ponto 05 de amostragem da fauna 
aquática. 

Foto 2.16: Ponto 05 de amostragem da 
fauna aquática. 

2.2.3 Análise e Tratamento dos Dados 

2.2.3.1 Riqueza (S’) 

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

2.2.3.2 Histograma de abundância  

Foi elaborado um histograma utilizando a abundância das espécies, com o objetivo de verificar 
se há dominância de algumas espécies sobre as outras. Através desta figura é possível observar 
a distribuição da abundância das espécies da fauna na região do empreendimento. 

2.2.3.3 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.  

2.2.3.4 Curvas de rarefação baseada em indivíduos 

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.  

2.2.3.5 Índices de diversidade e equitabilidade 

Na ecologia, os índices mais utilizados são parâmetros de diversidade baseados nas abundâncias 
proporcionais das espécies. Tais índices consideram a uniformidade (equitabilidade) e o número 
de espécies. O aumento da diversidade se dá com o aumento do número de espécies ou com o 
aumento da uniformidade das abundâncias (BARROS, 2007). Para os cálculos de diversidade 
foram utilizados os Índices Shannon-Wiener (H’) e o Índice de Equitabilidade de Pielou (J’).  

O Índice de Shannon-Wiener (H’) foi calculado por meio da fórmula: 


=

=
n

i

pipiH
1

)ln(.´

 

Equação 2.1: Cálculo do Índice de Shannon-Wiener. 

Onde: 

H’= Índice de Shannon-Wienner; 

pi = a proporção da espécie em relação ao número total de espécimes; 

ln = logaritmo neperiano. 

A equitabilidade de Pielou (J’) foi calculada por meio da fórmula: 

𝐸𝑃 =
𝐻′

log(𝑠)
 

Equação 2.2: Cálculo da equitabilidade. 

Onde: 

 EP = Equitabilidade de Pielou; 

 H´ = Índice de Shannon-Wiener; 

ln = logaritmo neperiano; 

 S = riqueza (número total de espécies). 
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2.2.3.6 Índices de similaridade e agrupamento 

Diversidade-beta (Whittaker 1972) 

A variação na composição de espécies de cada ponto de amostragem foi calculada utilizando a 
proposta de Whittaker (1972) para o cálculo de diversidade-beta entre pares de áreas. Para 
calcular estes valores é utilizada a fórmula: 

(a + b + c)  ⁄ ((2a + b + c) /2) 

Equação 2.3: Diversidade-beta de Whittaker. 

Onde: 

 A = total de espécies em ambos os pontos; 

 B = total de espécies exclusivas de um ponto; 

 C = são as espécies exclusivas do outro ponto; 

Os valores do índice variam de 0 a 1, onde quanto maior o valor, maiores são as diferenças na 
composição de espécies entre as áreas. 

Para o cálculo da diversidade-beta são utilizados apenas registros de presença ou ausência (não 
levando em conta a abundância). Por isso, os registros de vocalização e de buscas ativas foram 
incluídos nesta análise. 

2.2.3.7 ANOVA 

O teste de variância compara resultados de diferentes populações verificando a similaridade 
entre suas respectivas médias, permitindo que vários grupos sejam comparados 
concomitantemente. Este teste é utilizado para distinguir se as diferenças amostrais observadas 
são reais (causadas por diferenças significativas nas populações observadas) ou casuais 
(decorrentes da mera variabilidade amostral).   

2.2.3.8 Constância e Índice Ponderal de Dominância (apenas para ictiofauna) 

As espécies também serão verificadas quanto à constância de ocorrência pelo índice de Silveira-
Neto et al. (1976), descrito abaixo: 

𝑃. 𝑂. =  
𝑁𝐴

𝑁𝐶
 𝑥 100 

Equação 2.4: Constância e Índice Ponderal de Dominância. 

Onde:  
𝑁𝐴 = número de amostras na qual a espécie A ocorreu; 
𝑁𝐶 = número total de amostras (dias, campanha ou etapas).  
 

As espécies serão separadas por categorias, conforme proposto por Marchiori e Linhares (1999) 
e Santos et al. (2008), onde “X” refere-se a espécies constantes (presentes com P.O > 50%); “Y”, 
a espécies acessórias (presentes com P.O. de 25% a 50%); e “Z”, a espécies acidentais (presentes 
com P.O. < 25%).  
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2.2.3.9 Índice pontual de abundância (IPA) (apenas de avifauna) 

O IPA é calculado dividindo-se o número total de indivíduos registrados de determinada espécie, 
pela quantidade de unidades amostrais (número de pontos de escuta), representado pela 
Equação 2.5. Desta forma, para se calcular o IPA de uma espécie que foram quantificados 10 
indivíduos em 30 unidades amostrais, é só dividir 10 por 30, e o resultado é o IPA. Para maiores 
detalhes sobre a padronização da metodologia, ver Vielliard et al. (2010). O esforço amostral 
utilizado durante o censo está disponível na  Tabela 2.18. 

IPA = n (i)/n (PE) 

Equação 2.5: Cálculo do índice pontual de abundância da avifauna. 

Onde n (i) é o número total de indivíduos registrados de determinada espécie e n (PE) é o número 
total de pontos de escuta. 

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

Para estimar o esforço de pesca, foi utilizada a Captura por Unidade de Esforço (CPUE). Esta 
corresponde ao número (ou peso) de indivíduos capturados em 24 h por área de rede(s) 
armada(s). A área da rede por seu tempo de imersão corresponde à unidade de esforço. 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑛 =  [(𝑛 / 𝐴𝑟. 𝑇𝑖). (24 . 10)] 

ou 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑚 =  [(𝑚 / 𝐴𝑟. 𝑇𝑖). (24 . 10)] 

Equação 2.6: Captura por Unidade de Esforço 

Onde:  
𝑛 = n° de indivíduos capturados;  
𝑚 = peso dos indivíduos capturados;  
𝐴𝑟 = área de uma rede individual ou das várias redes como um todo (m²);  
𝑇𝑖 = tempo de imersão de uma rede individual ou das várias redes como um todo (h). 

2.2.3.11 BMWP (apenas para os Macroinvertebrados bentônicos) 

Para avaliação da qualidade da água foi utilizado o índice BMWP (Biological Monitoring Working 
Party) adaptado por Monteiro et al (2008), para a Bacia do rio Meia Ponte, Goiás - Brasil. 

Através dos índices bióticos existentes e os índices obtidos nesse trabalho, foi possível identificar 
as faixas de pontuação, para determinar classes de qualidade de água, conforme apresentado 
por Alba – Tercedor & Sanchez-Ortega (1988) e estabelecer um Sistema de classificação. Esse 
sistema de classificação é dividido em cinco classes (graus de contaminação), de acordo com o 
somatório da pontuação das famílias encontradas no local.  

Cada classe recebe uma classificação quanto à qualidade de suas águas, que são: excelente, boa, 
satisfatória, ruim e muito ruim. E consequentemente, cada classe recebe uma cor referente ao 
seu grau de contaminação, que são: azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, respectivamente. 
Essa classificação está descrita na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.3: Valores atribuídos a cada família de invertebrado, utilizando o índice BWMP. 

Família Pontuação 

Siphlonuridae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Potamanthidae, Ephemeridae - 

Taeniopterygidae, Leuctridae, Capniidae, Perlodidae, Perlidae, Chloroperlidae 10 

Aphelocheiridae - 

Phryganeidae, Molannidae, Beraeidae, Odontoceridae, Leptoceridae, Goeridae - 

Lepidostomatidae, Brachycentridae, 
Sericostomatidae, Calamoceratidae, Helicopsychidae 

- 

Megapodagrionidae - 

Athericidae, Blephariceridae - 

Astacidae - 

Lestidae, Calopterygidae, Gomphidae, Cordulegastridae, Aeshnidae 8 

Corduliidae, Libellulidae - 

Psychomyiidae, Philopotamidae, Glossosomatidae - 

Ephemerellidae, Prosopistomatidae - 

Nemouridae, Gripopterygidae 7 

Rhyacophilidae, Polycentropodidae, Limnephelidae, Ecnomidae, Hydrobiosidae - 

Pyralidae, Psephenidae - 

Neritidae, Viviparidae, Ancylidae, Thiaridae - 

Hydroptilidae - 

Unionidae, Mycetopodidae, Hyriidae 6 

Corophilidae, Gammaridae, Hyalellidae, Atyidae, Palaemonidae, Trichodactylidae - 

Platycnemididae, Coenagrionidae - 

Leptohyphidae - 

Oligoneuridae, Polymitarcyidae - 

Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydraenidae, Clambidae - 

Hydropsychidae 5 

Tipulidae, Simuliidae - 

Planariidae, Dendrocoelidae, Dugesiidae - 

Aeglidae - 

Baetidae, Caenidae - 

Haliplidae, Curculionidae, Chrysomelidae - 

Tabanidae, Stratyiomyidae, Empididae, Dolichopodidae, Dixidae, Ceratopogonidae 4 

Anthomyidae, Limoniidae, Psychodidae, Sciomyzidae, Rhagionidae - 

Sialidae, Corydalidae - 

Piscicolidae - 

Hydracarina - 
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Família Pontuação 

Mesoveliidae, Hydrometridae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae (Limnocoridae), Pleidae, - 

Notonectidae, Corixidae, Veliidae - 

Helodidae, Hydrophilidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Gyrinidae - 

Valvatidae, Hydrobiidae, Lymnaeidae, Physidae, Planorbidae 3 

Bithyniidae, Bythinellidae, Sphaeridae - 

Glossiphonidae, Hirudidae, Erpobdellidae - 

Asellidae, Ostracoda - 

Chironomidae, Culicidae, Ephydridae, Thaumaleidae 2 

Oligochaeta (toda a classe), Syrphidae 1 

Tabela 2.4: Sistema de classificação da qualidade da água pelo BMWP adaptado por Monteiro et 
al. (2008). 

Classe 
Somatório da 

pontuação 
Qualidade Cor 

I > 150 Excelente Azul 

II 149-100 Boa Verde 

III 99-60 Satisfatória Amarelo 

IV 59-20 Ruim Laranja 

V <19 Muito Ruim Vermelho 

2.2.4 Status de conservação das espécies 

Para a classificação das espécies quanto ao status de conservação foram utilizados o Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio/MMA, 2018) e as Listas da IUCN 
(União Internacional para a Conservação da Natureza). 

2.2.4.1 IUCN 

International Union for Conservation of Nature (IUCN), órgão que reúne 1.250 organizações, 
incluindo 84 governos nacionais, 112 agências de governo e um grande número de organizações 
não-governamentais (ONG) nacionais e internacionais e tem por objetivo avaliar o estado de 
conservação de espécies, subespécies, variedades e até subpopulações selecionadas em escala 
global nos últimos 50 anos para destacar taxa ameaçada de extinção, e assim promover a sua 
conservação. 
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IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

Categoria Definição 

EN (em perigo) 

Quando a melhor evidência disponível indica que se está enfrentando um risco 
muito alto de extinção em estado silvestre (grande redução da população, 
populações pequenas, pequenas áreas geográficas ocupadas, ou a análise 
quantitativa da probabilidade de extinção durante os próximos 20 anos é >20%)  

VU (vulnerável) 

Quando a melhor evidência disponível indica que está enfrentando um alto risco 
de extinção em estado silvestre (redução substancial da população, populações 
pequenas, área geográfica ocupada bastante pequena, ou a análise quantitativa 
da probabilidade de extinção durante os próximos 100 anos é >10%)  

NT (quase 
ameaçado) 

Um táxon está Quase Ameaçado quando está próximo a satisfazer os critérios de 
vulnerável ou em perigo. 

LC (menos 
preocupante) 

Quando após a avaliação não segue nenhum dos critérios que definem as 
categorias de Em Perigo Crítico, Em Perigo, Vulnerável ou Quase Ameaçado. Se 
incluem nesta categoria taxa abundante e de ampla distribuição.  

DD (Dados 
insuficientes) 

Quando não tem informação adequada para fazer uma avaliação, direta ou 
indireta, de seu risco de extinção baseado na distribuição e/ou condição da 
população. Um táxon nesta categoria pode estar bem estudado, e sua biologia 
ser bem conhecida, mas faltam dados apropriados sobre sua abundância e/ou 
distribuição. Dados Insuficientes não é, portanto, uma categoria de ameaça. Ao 
incluir o táxon nesta categoria, indica que necessita mais informações, e se 
reconhece a possibilidade de que pesquisas futuras demonstrem que uma 
classificação de ameaça poderá ser apropriada. 

2.2.4.2 ICMBio/MMA 

Entre 2009 e 2014 o ICMBio conduziu o processo de avaliação da fauna brasileira, utilizando o 
método criado pela União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), que atribui 
categorias de risco de extinção de acordo com critérios que consideram informações sobre 
distribuição geográfica, dados populacionais, características da espécie que possam interferir em 
sua resposta às alterações do ambiente, ameaças que a afetam e medidas de conservação já 
existentes 

2.3 MASTOFAUNA 

2.3.1 Introdução 

O Brasil possui mais de 13% da biota do mundo, incluindo 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, 
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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 12 ordens e até 2014, eram conhecidas 
244 espécies de Rodentia (ratos, preás, capivaras, etc.), 177 de Chiroptera (morcegos), 119 de 
Primates (macacos e micos), 56 de Didelphimorphia (gambás e cuícas), 45 de Cetacea (baleias, 
botos e golfinhos), 35 de Carnivora (canídeos, felinos, focas, etc.), 11 de Artiodactyla (porcos e 
veados), 11 de Cingulata (tatus), 8 de Pilosa (tamanduás, preguiças), duas de Sirenia (peixe-boi), 
uma de Perissodactyla (anta) e uma de Lagomorpha (coelhos) (ICMBIO, 2018b). Mas, a cada ano, 
ocorrem novos registros de distribuição dentro do território brasileiro e novas espécies são 
descritas (PERCEQUILLO et al., 2017). 

Durante a última avaliação nacional do status de conservação das espécies de mamíferos que 
ocorrem no Brasil, foram avaliados 732 táxons (incluindo subespécies de veados-campeiros e 
primatas e um marsupial não descrito à época) (ICMBIO, 2018b). Desses, 110 táxons foram 
oficialmente considerados ameaçados (MMA, 2014) e 61% deles são endêmicos do país (ICMBIO, 
2018b). A perda de habitat e a fragmentação resultantes de atividades agropecuárias são as 
principais ameaças aos mamíferos continentais no Brasil (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). Nesse bioma, os mamíferos correspondem 
ao segundo grupo mais diversificado entre os vertebrados terrestres, sendo representado por 
aproximadamente, 15% das espécies conhecidas para o Brasil (AGUIAR et al., 2004). Das 227 
espécies de mamíferos registradas no Cerrado (CARMIGNOTTO et al., 2012), 22 são consideradas 
endêmicas exclusivamente do bioma (GUTIÉRREZ & MARINHO-FILHO, 2017). O Cerrado 
encontra-se atrás apenas da Mata Atlântica, em número de espécies de mamíferos continentais 
ameaçadas (41 contra 53, respectivamente), o correspondente a 40% do total de espécies de 
mamíferos ameaçadas no Brasil (102) e a perda de habitat e a fragmentação resultantes de 
atividades agropecuárias também são as principais ameaças aos mamíferos do bioma (ICMBIO, 
2018b). 

Este estudo tem como objetivo realizar o diagnóstico da Mastofauna das áreas de influência do 
Parcelamento de Solo Urbano Hibisco, localizado em Brasília, Distrito Federal. 

2.3.2 Materiais e Métodos 

Preliminarmente à obtenção de dados primários na área de estudo, foi realizado o levantamento 
de dados secundários, para elaboração de uma lista de espécies de mamíferos com provável 
ocorrência na área de estudo. Foram consultadas publicações especializadas, dissertações, teses, 
planos de manejo, relatórios não publicados e dados da Coleção de Mamíferos da Universidade 
de Brasília. 

O levantamento primário de dados da Mastofauna nas áreas de influência do Parcelamento de 
Solo Urbano Hibisco consistiu em atividades de: a) Procura ativa - observação direta e indireta 
padronizada, b) Vistoria de armadilhas fotográficas, c) Revisão de armadilhas Sherman, d) 
Utilização de redes de neblina, e) Vistoria de armadilhas de interceptação e queda, além de 
entrevistas não padronizadas (AURICCHIO, 2002; SANTOS-FILHO et al., 2006). 

Todos os métodos empregados foram realizados em duas campanhas, sendo a 1ª na estação 
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chuvosa (abril de 2019) e a 2ª durante a estação seca (entre junho e julho de 2019). Os métodos 
de armadilhagem foram aplicados em 06 pontos de amostragem (Figura 2.4, Tabela 2.1), já as 
observações diretas e indiretas padronizadas (diurnas e noturnas) foram realizadas também, em 
suas adjacências. Também foram considerados qualitativamente, todos os registros oportunos, 
não sistematizados, obtidos durante os deslocamentos entre os sítios amostrais e para a área de 
estudo. Porém os dados obtidos desta forma não foram analisados estatisticamente 

Como material de apoio para a identificação dos animais, foram utilizados as seguintes 
referências, Rastros de Mamíferos Silvestres Brasileiros (BECKER & DALPONTE, 1991); Guia de 
campo dos Felinos Brasileiros (OLIVEIRA & CASSARO, 2005); Mammals of South America, Vol.1: 
Marsupials, Xenarthrans, Shrews, and Bats (GARDNER, 2007); Mammals of South America, Vol.2: 
Rodents (PATTON et al., 2015); Morcegos do Brasil (REIS et al., 2007); Morcegos do Brasil – Guia 
de campo (REIS et al., 2013); Guia dos Roedores do Brasil (BONVICINO et al., 2008); e Marsupiais do 
Brasil (CÁCERES et al., 2006). 

Foram considerados como bioindicadores de qualidade ambiental:  

1) espécies com qualquer grau de ameaça de extinção;  

2) espécies de valor cinegético, cujas populações sofram riscos de extinção local; 

3) espécies especialistas de habitat; 

4) espécies de predadores de topo de cadeia.  

2.3.2.1 Busca ativa 

Para a amostragem de busca ativa da Mastofauna, foram utilizadas transecções aleatórias 
limitadas por tempo, com comprimento variável – definidos de acordo com o interesse do 
pesquisador e dificuldade de locomoção no terreno. As transecções foram percorridas em meio 
à vegetação, trilhas, estradas e margens de corpos d’água, com o intuito de registrar mamíferos 
por meio de observação, vocalização e vestígios (rastros, fezes, carcaças, tocas, etc.). Uma 
mesma transecção não foi percorrida mais de uma vez, durante um mesmo período do dia, para 
evitar a contagem de um mesmo indivíduo ou vestígio e superestimar os registros de alguma 
espécie. Os dados obtidos por esse método não entraram nas análises estatísticas. 

As transecções aleatórias foram percorridas por pelo menos 02 horas/homem por campanha, 
em cada um dos 06 sítios amostrais, o que totalizou 12 horas, no mínimo, de busca ativa para 
cada campanha (Foto 2.17, Foto 2.18).  
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Foto 2.17:  Foto ilustrativa de busca ativa. Foto 2.18: Rastro de saruê (Didelphis 
albiventris) encontrado durante Busca ativa, 
na fitofisionomia de mata de galeria, no Sítio 

04 (23L 204623 8246657). 

2.3.2.2 Armadilhas fotográficas 

Foram utilizadas 06 armadilhas fotográficas (TOMÁS & MIRANDA, 2003) no total, sendo 01 em 
cada um dos 06 sítios amostrais, instaladas em locais considerados mais apropriados para os 
registros fotográficos e considerando também, a segurança do equipamento. As armadilhas 
ficaram ligadas durante todos os 15 dias de amostragem em cada campanha, totalizando 90 
armadilhas/dia por campanha (Foto 2.19, Foto 2.20). Para potencializar os registros 
qualitativamente, foram empregados como iscas, manga, muxiba e caldo de galinha em cubos, 
de modo a compreender uma maior amplitude de dietas. As armadilhas fotográficas foram 
revisadas a cada sete dias, para verificar as condições dos cartões de memória e das baterias e 
para reposição das iscas. 
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Foto 2.19:  Armadilha Fotográfica instalada 
na fitofisionomia de mata de galeria, no 

Sítio 04 (23L 204614 8246675). 

Foto 2.20: Armadilha Fotográfica instalada, 
com iscas, na fitofisionomia de mata de 

galeria, no Sítio 03 (23L 204883 8248267). 

2.3.2.3 Live traps (Sherman e Pitfall) 

Para a fauna de pequenos mamíferos não voadores, empregou-se armadilhas de captura, do tipo 
Sherman, dispostas em linhas (AURICCHIO, 2002). Foram instaladas 20 armadilhas em todos os 
06 sítios amostrais. As armadilhas permaneceram armadas durante seis noites, em três sítios e 
depois foram realocadas para os três sítios restantes, permanecendo mais seis noites ativas. As 
armadilhas foram vistoriadas todas as manhãs e iscadas novamente, quando necessário, 
totalizando um esforço de 720 armadilhas x noite, por campanha. As armadilhas foram dispostas 
a aproximadamente 10 metros uma da outra, formando uma linha com comprimento total de 
aproximadamente 200 m em cada sítio. As armadilhas foram instaladas no nível do solo e em 
cipós ou galhos de árvores a uma altura entre 50 cm - 2 m acima do solo, para captura de 
pequenos mamíferos de hábitos terrestres e arborícolas (Foto 2.21, Foto 2.22) e foram iscadas 
com uma massa feita da mistura de pasta de amendoim, fubá, banana e sardinha em lata. 

Para complementar a amostragem de pequenos mamíferos não voadores, foram utilizados os 
dados provenientes das capturas por armadilhas de queda instaladas para o levantamento da 
herpetofauna (para metodologia e esforço, ver tópico de Herpetofauna).  
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Foto 2.21: Armadilha do tipo Sherman 
instalada no solo, na fitofisionomia de 

cerrado sentido restrito, no Sítio 02 (23L 
205204 8247885). 

Foto 2.22: Armadilha do tipo Sherman 
instalada em galhos de árvore, na 

fitofisionomia de cerrado sentido restrito, 
no Sítio 01 (23L 204541 8248518). 

2.3.2.4 Redes de Neblina 

Para o levantamento dos mamíferos voadores (quirópteros), foram utilizadas 06 redes neblina 
(PERACCHI & NOGUEIRA, 2010) de 12 metros de comprimento, por 03 metros de altura, 
totalizando 216 m2 de rede por sítio de amostragem (Foto 2.23, Foto 2.24). As capturas foram 
conduzidas por duas noites não consecutivas, em todos os 06 sítios de amostragem, com um 
total de 12 noites de amostragem. As redes foram abertas às 18 horas e fechadas às 22 horas, 
totalizando 10.368 m2 x horas por campanha. As redes foram vistoriadas a cada 20 minutos, para 
evitar óbitos dos morcegos capturados e minimizar danos às redes. 

  

Foto 2.23: Rede de neblina instalada na 
fitofisionomia de cerrado sentido restrito, 

no Sítio 02 (23L 205233 8247791). 

Foto 2.24: Carollia perspicillata capturada em 
rede de neblina instalada na fitofisionomia 

de mata de galeria, Sítio 03 (23L 204888 
8248252). 
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A seguir, encontra-se detalhado, o esforço amostral para cada método empregado (Tabela 2.5).  

Tabela 2.5: Esforço amostral da Mastofauna para cada método. 

Métodos 
Esforço por 

sítio 

Nº 

de 

sítios 

Cálculo do Esforço 

por Campanha 

Esforço por 

Campanha 
Esforço Total 

Busca ativa 2 horas 6 2 horas x 6 sítios 12 horas 24 horas 

Armadilhas 

fotográfica 
1 armadilha 6 

1 armadilha x 6 

sítios x 15 dias 

90 

armadilhas/dia 

180 

armadilhas/dia 

Sherman 
20 

armadilhas 

6 

(3+3) 

20 armadilhas x 3 

sítios x 12 noites 

720 

Shermans/dia 

1.440 

Shermans/dia 

Redes de 

neblina 

6 redes 12 x 

3 metros x 2 

noites 
6 

6 redes x 36 m2 x 6 

sítios x 4 horas x 2 

noites 

10.368 m2 x 

hora 

20.736 m2 x 

hora 

Pitfall traps 
2 conjuntos 

de 4 baldes 
6 

8 baldes x 6 sítios x 

12 dias 
576 baldes/dia 

1.152 

baldes/dia 

2.3.3 Resultados e discussão 

2.3.3.1 Dados secundários 

O levantamento de dados secundários apontou a provável ocorrência de 44 espécies de 
mamíferos para a área de estudo (Apêndice II - Dados de Levantamento de Campo). Dentre elas, 
uma é endêmica do Cerrado, duas são endêmicas do Cerrado e Caatinga conjuntamente e outras 
duas são endêmicas do Brasil. Seis espécies são consideradas ameaçadas, seja pelo MMA ou 
IUCN, três estão quase ameaçadas e três têm dados insuficientes. 

2.3.3.2 Dados primários 

Durante o levantamento da Mastofauna, foram obtidos 180 registros de mamíferos (mais cinco 
recapturas), resultando na identificação de 36 espécies (Tabela 2.6), distribuídas em 17 famílias, 
divididas em oito ordens. Treze espécies foram registradas apenas na campanha chuvosa, oito 
na seca e 15 em ambas. Duas espécies são consideradas endêmicas do Cerrado (Callithrix 
penicillata e Lonchophylla dekeyseri) e uma é endêmica do Cerrado e da Caatinga, conjuntamente 
(Sapajus libidinosus). Sete espécies são consideradas cinegéticas. As seguintes espécies de 
mamíferos exóticas foram registradas: cão (Canis familiaris), gato (Felis catus) e cavalo (Equus 
caballus) (IBRAM, 2018). 

O grupo de pequenos mamíferos não voadores teve mais espécies registradas (S' = 14), seguido 
pelos médios e grandes mamíferos (S' = 13) e quirópteros (S' = 9). As famílias com maior riqueza 
foram as dos roedores cricetídeos e morcegos filostomídeos (S’ = 7), seguidas pela dos marsupiais 
didelfídeos (S’ = 6). A espécie mais registrada foi a do marsupial Didelphis albiventris, o saruê, 
com 23% (n = 41) dos registros de mamíferos, sendo registrada por todos os métodos utilizados 
para mamíferos não voadores (armadilha fotográfica, pitffall, Sherman, busca ativa e registros 
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oportunos). Os ambientes florestais (matas de galeria) apresentaram riquezas maiores do que 
ambientes abertos (cerrado e campos). 

O método de armadilhas fotográficas, empregado para registrar médios e grandes mamíferos, 
somou, em 71 registros (sucesso de 39%), 11 espécies, sendo que uma não foi incluída nas 
análises, por se tratar de um pequeno mamífero não voador (Nectomys sp.). Na estação chuvosa 
foram realizados 37 registros e na seca, 34. Duas espécies de pequenos mamíferos foram 
registradas, o roedor rato-d‘água (Nectomys sp.) e o saruê (Didelphis albiventris), sendo que 
somente a última foi considerada nas análises para esse método, por conta da facilidade de 
identificação, quantidade de registros e porque alguns indivíduos desse marsupial podem pesar 
mais de 1 kg (critério adotado aqui, para classificar as espécies de médios e grandes mamíferos).  

As buscas ativas, também empregadas para registrar médios e grandes mamíferos, resultaram 
em 15 registros (sucesso de 29%) de oito espécies, entretanto, três delas são de pequenos 
mamíferos não voadores (Chironectes minimus, Didelphis albiventris e Gracilinanus agilis). 

O método de captura por armadilhas de queda (pitffall traps) empregado para a amostragem da 
herpetofauna capturou 17 indivíduos (sucesso de 1,5%) de nove espécies de pequenos 
mamíferos não voadores, sendo que três delas foram registradas somente por esse método 
(Monodelphis kunsi, Necromys lasiurus e Oligoryzomys nigripes). 

O método de amostragem de pequenos mamíferos por armadilhas Sherman registrou 27 
capturas (sucesso de 1,9%) de 22 indivíduos, pertencentes a nove espécies, duas delas 
registradas somente por esse método (Monodelphis domestica e Proechimys roberti). 

O método de amostragem de quirópteros por redes de neblina capturou 21 indivíduos (sucesso 
de 0,2%) de nove espécies de morcegos, pertencentes a três famílias. 

Registros oportunos proporcionaram 34 registros de nove espécies, entre elas, o pequeno 
mamífero (Didelphis albiventris), encontrado atropelado às margens de uma rodovia. As 
restantes foram de médios e grandes mamíferos, sendo Callithrix penicillata (mico-estrela) a mais 
registrada (n = 23). 

Tabela 2.6: Lista de espécies de mamíferos registradas na região do Parcelamento de Solo Urbano 
Hibisco. 

Espécie 
Nome 

popular 

Sítio 

amostral 

Tipo de 

registro 

Status de 

Conservação 
Camp 

Info. 

adic. 
Fitof. Diet. 

IUCN 
ICMBi

o 

DIDELPHIMORPHIA (6) 

Didelphidae 

Chironectes minimus 
Cuíca 

d’água 
4 BA (RA) LC LC 1  Fl Pi 

Didelphis albiventris Saruê 
1,2,3,4,5,

6 

AF, BA 

(RA), PIT, 

RO 

LC LC 1,2  
Ce, 

Fl,Ca 
On 
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Espécie 
Nome 

popular 

Sítio 

amostral 

Tipo de 

registro 

Status de 

Conservação 
Camp 

Info. 

adic. 
Fitof. Diet. 

IUCN 
ICMBi

o 

(CA,OB), 

SH 

Gracilinanus agilis Cuíca 2,4,6 
BA(OB), 

SH 
LC LC 1,2  

Ce, 

Fl,Ca 
In 

Monodelphis 

americana 

Catita-de-

listras 
4,6 PIT, SH LC LC 1  Fl, Ca In 

Monodelphis 

domestica 
Catita 6 SH LC LC 1  Ca In 

Monodelphis kunsi Catita 5 PIT LC LC 1  Ce In 

PILOSA (2) 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga 

tridactyla 

Tamanduá-

bandeira 
1,3,4,6 

AF, 

BA(RA), 

RO(FE) 

VU VU 1,2 C Ce In 

Tamandua 

tetradactyla 

Tamanduá-

mirim 
5 AF LC LC 1 C Ce In 

CINGULATA (1) 

Dasypodidae 

Dasypus 

novemcinctus 

Tatu-

galinha 
5 AF LC LC 1 C Ce In 

ARTIODACTYLA (1) 

Cervidae 

Mazama americana 
Veado-

mateiro 
4 

BA (RA), 

RO (RA) 
DD DD 1,2 C Fl He 

PRIMATES (2) 

Callitrichidae 

Callithrix penicillata* 
Mico-

estrela 
3,4,5 

BA 

(OB,VO), 

RO 

(OB,VO) 

LC LC 1,2  Fl, Ce On 

Cebidae 

Sapajus libidinosus** 
Macaco-

prego 
3,4,5 

AF, RO 

(VO) 
NT LC 1,2  Fl, Ce On 

CARNIVORA (5) 

Canidae 
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Espécie 
Nome 

popular 

Sítio 

amostral 

Tipo de 

registro 

Status de 

Conservação 
Camp 

Info. 

adic. 
Fitof. Diet. 

IUCN 
ICMBi

o 

Cerdocyon thous 
Cachorro-

do-mato 
1,5 

AF, RO 

(FE) 
LC LC 2  Ce On 

Felidae 

Leopardus pardalis Jaguatirica 4 RO (RA) LC LC 1  Fl Ca 

Mustelidae 

Eira barbara Irara 1,6 AF LC LC 2  Ce On 

Procyonidae 

Nasua nasua Quati 1,3,4,6 
AF, 

BA(RA) 
LC LC 1,2 C Ce, Fl On 

Procyon cancrivorus 
Mão-

pelada 
3,4 

AF, 

RO(RA) 
LC LC 1  Fl Ca 

CHIROPTERA (9) 

Molossidae 

Molossops 

temminckii 
Morcego 5 RN LC LC 2  Ce In 

Phyllostomidae 

Artibeus lituratus Morcego 5 RN LC LC 2  Ce Fr 

Artibeus planirostris Morcego 3 RN LC LC 1  Ce Fr 

Carollia perspicillata Morcego 2,3,5,6 RN LC LC 1  Ce Fr 

Dermanura cinerea Morcego 4 RN LC DD 1  Fl Fr 

Glossophaga soricina 
Morcego-

beija-flor 
1,5,6 RN LC LC 1,2  Ce Fr 

Lonchophylla 

dekeyseri* 

Morceguin

ho-do-

cerrado 

2,5 RN EN EN 1,2  Ce Fr 

Platyrrhinus lineatus Morcego 1,2 RN LC LC 2  Ce Fr 

Vespertilionidae 

Myotis nigricans Morcego 3 RN LC LC 2  Fl In 

RODENTIA (10) 

Caviidae 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Capivara 3,6 AF LC LC 2 C Fl He 

Cricetidae 
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Espécie 
Nome 

popular 

Sítio 

amostral 

Tipo de 

registro 

Status de 

Conservação 
Camp 

Info. 

adic. 
Fitof. Diet. 

IUCN 
ICMBi

o 

Calomys tener 
Rato-do-

chão 
1,2,5 PIT, SH LC LC 1,2  Ce He 

Hylaeamys 

megacephalus 

Rato-do-

mato 
3,4 PIT, SH LC LC 1  Fl He 

Necromys lasiurus 
Rato-do-

mato 
1,2 PIT LC LC 1,2  Ce 

He, 

In 

Nectomys sp. 
Rato-

d’água 
3 AF LC LC 2  Fl On 

Oecomys bicolor 
Rato-da-

árvore 
4 PIT, SH LC LC 1,2  Fl He 

Oligoryzomys nigripes 
Rato-da-

árvore 
1,3,4 PIT LC LC 1,2  Ce, Fl On 

Rhipidomys macrurus 
Rato-da-

árvore 
3,4 PIT, SH LC LC 1,2  Fl Fr 

Echimyidae 

Proechimys roberti 
Rato-de-

espinho 
6 SH LC LC 1,2  Ca Fr 

Cuniculidae 

Cuniculus paca Paca 4 RO (RA) LC LC 1 C Fl He 

Legendas: (*) - endêmica do Cerrado; (**) - endêmica do Cerrado e Caatinga (Gutiérrez & Marinho-Filho, 2017). Tipo de 

Registro: (AF) - armadilha fotográfica; (BA) - busca ativa; (CA) - carcaça; (OB) - observação; (PIT) - captura em armadilha de 

queda; (RA) - rastro; (RN) - rede de neblina; (RO) - registro oportuno; (SH) - captura em armadilha Sherman; (VO) - vocalização; 

Status de conservação: (DD) - dados insuficientes; (EN) - em perigo; (LC) - menos preocupante; (VU) - vulnerável. Informação 

adicional: (C) - cinegética. Fitof (Fitofisionomias): (Ce) – cerrado sentido restrito; (Fl) - Floresta; (Ca) – campo limpo; Diet (Dieta): 

(In) - insetívoro; (On) - Onívoro; (Ca) - Carnívoro; (Fr) - Frugívoro; (He) - Herbívoro; (Pi) – Piscívoro. 

 

2.3.3.3 Riqueza regional (S’) e composição da Mastofauna 

As famílias com mais espécies registradas foram Cricetidae e Phyllostomidae (S’ = 7), seguidas 
por Didelphidae (S’ = 6) (Figura 2.6). O grupo com maior riqueza foi o de pequenos mamíferos 
não voadores (S’ = 14), seguido pelos médios e grandes mamíferos (S’ = 13) e quirópteros (S’ = 9) 
(Tabela 2.7). 
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Figura 2.6: Representatividade de espécies da Mastofauna por família.  

Pequenos mamíferos não voadores: verde escuro; médios e grandes mamíferos: verde oliva; 
Quirópteros: verde claro. 

2.3.3.4 Riqueza local (s’) 

O Sítio 04, composto por mata de galeria e localizado no encontro do córrego Taboquinha com 
um de seus tributários, foi o que apresentou a maior riqueza de espécies de mamíferos (S’ = 17) 
(Figura 2.7). O Sítio 04 apresentou as maiores riquezas dos grupos de pequenos mamíferos não 
voadores e médios e grandes mamíferos, enquanto que o Sítio 05 apresentou maior riqueza de 
espécies de quirópteros (Tabela 2.7). O Sítio 02, localizado em cerrado sentido restrito alterado, 
apresentou a menor riqueza (S’ = 7). As áreas amostrais localizadas na fitofisionomia de mata de 
galeria apresentaram as maiores riquezas de espécies de mamíferos (Figura 2.7). 
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Figura 2.7: Riqueza de espécies por sítio amostral (NA – número de espécies encontradas fora 
dos sítios amostrais). Verde escuro: ambientes abertos. Verde claro: ambientes florestais. 

Verde oliva: ambientes naturais e antropizados. 

Tabela 2.7: Dados de riqueza por área amostral para o grupo Mastofauna.  

Grupo 
Riqueza Local (S’) Riqueza 

Total Sítio 1 Sítio 2 Sítio 3 Sítio 4 Sítio 5 Sítio 6 

Médios e Grandes 4 0 5 8 4 5 13 

Pequenos não voadores 4 4 5 8 3 5 14 

Voadores 2 3 3 1 5 2 9 

TOTAL 10 7 13 17 12 12 36 

2.3.3.5 Curva do coletor 

A curva do coletor não indicou uma estabilização no número de espécies de mamíferos existentes 
na área de estudo, visto que oito novas espécies, quase um quarto do total, foram registradas 
durante a segunda campanha, inclusive com incremento de novas espécies nos últimos dias de 
amostragem, e espera-se que este incremento ocorra principalmente na área de mata de galeria, 
onde não haverá intervenções de infraestrutura (Figura 2.8). 
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Figura 2.8: Curva de acumulação de espécies da Mastofauna (espécies x dias de amostragem).  

2.3.3.6 Curva de rarefação 

As curvas de rarefação baseadas em indivíduos, resultantes das amostragens (armadilhas 
fotográficas, live traps e pitfalls e redes de neblina) para os três grupos analisados (médios e 
grandes mamíferos, pequenos mamíferos não voadores e quirópteros) não tenderam às 
assíntotas horizontais, indicando que a suficiência amostral ainda não foi atingida para nenhum 
desses grupos (Figura 2.9, Figura 2.10 e Figura 2.11).   

 

Figura 2.9: Curva de rarefação baseada em indivíduos e respectivo desvio padrão (linha 
tracejada), para armadilhas fotográficas, para as espécies de médios e grandes mamíferos. 
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Figura 2.10: Curva de rarefação baseada em indivíduos e respectivo desvio padrão (linha 
tracejada), para capturas com armadilhas Sherman e de queda, para as espécies de pequenos 

mamíferos. 

 

Figura 2.11: Curva de rarefação baseada em indivíduos e respectivo desvio padrão (linha 
tracejada), para capturas com redes de neblina, para as espécies de quirópteros. 

2.3.3.7 Abundância 

A espécie mais registrada foi Didelphis albiventris (saruê), correspondendo a 23% dos registros 
de mamíferos silvestres na área de estudo, seguida por Callithrix penicillata (14%) (Figura 2.12). 
Buracos de tatus (Dasypodidae) foram encontrados em seis oportunidades (3%), porém as 
espécies que os escavaram não puderam ser identificadas com segurança. O morcego mais 
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registrado foi Carollia perspicillata (n = 6), um frugívoro que auxilia na dispersão de algumas 
espécies de plantas pioneiras. 

  

Figura 2.12: Abundância da Mastofauna (total e relativa). 

2.3.3.8 Índices de diversidade e equitabilidade 

Para o método de armadilhas fotográficas, o Sítio 06 apresentou os maiores índices de 
diversidade e equitabilidade da abundância de registros entre as espécies, puxando os valores 
de diversidade geral para cima, também com a contribuição do Sítio 01 (Tabela 2.8). No Sítio 02 
apenas uma espécie foi registrada (D. albiventris), por isso, os índices de diversidade foram iguais 
a zero e não foi possível calcular a equitabilidade. 

Os métodos empregados para captura de pequenos mamíferos não voadores registraram 
elevados índices de diversidade, considerando-se todas as áreas, assim como uma elevada 
equitabilidade entre as espécies (Tabela 2.8). O sítio 04 apresentou os maiores índices de 
diversidade e o 02 os menores. Os locais de amostragem apresentaram, em geral, elevados 
valores de equitabilidade e apesar de apresentar o valor máximo de equitabilidade, o Sítio 02 
teve apenas duas espécies registradas, com um indivíduo cada. 

O método de redes de neblina apresentou elevados índices de diversidade para o grupo dos 
quirópteros, assim como um alto valor de equitabilidade entre as espécies capturadas (Tabela 
2.8). O Sítio 05 foi o que apresentou os maiores valores dos índices de diversidade, enquanto que 
o 01 foi o que apresentou os menores valores. Os valores de equitabilidade foram, em geral, altos 
para todos os sítios amostrais, uma vez que poucos indivíduos de poucas espécies foram 
capturados em cada sítio. 
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Tabela 2.8: Índices de diversidade de Shannon, Simpson e equitabilidade de Pielou para 
Mastofauna. 

Sítio amostral 
Índice de Diversidade 

de Shannon (H’) 

Índice de Diversidade 

de Simpson (1-D) 

Equitabilidade de 

Pielou (J’) 

Armadilhas fotográficas 

01 1,42 0,72 0,88 

02 0 0 - 

03 0,95 0,44 0,59 

04 0,61 0,42 0,88 

05 0,88 0,49 0,64 

06 1,64 0,78 0,92 

GERAL 1,67 0,71 0,72 

Live traps 

01 1,04 0,63 0,95 

02 0,69 0,5 1 

03 1,35 0,73 0,98 

04 1,68 0,79 0,94 

05 0,95 0,56 0,87 

06 1,23 0,61 0,77 

GERAL 2,31 0,88 0,93 

Quirópteros 

01 0,64 0,44 0,92 

02 1,10 0,67 1 

03 1,10 0,67 1 

04 0 0 - 

05 1,49 0,75 0,93 

06 0,69 0,5 1 

GERAL 2,00 0,84 0,91 

2.3.3.9 Similaridade e agrupamento 

A análise de agrupamento para o grupo de médios e grandes mamíferos amostrados por meio 
de armadilhas fotográficas indicou que os ambientes florestais são mais parecidos em 
composição de espécies. Porém, também com grande similaridade do Sítio 01, situado em área 
de vegetação aberta, com os sítios 03 e 06, possivelmente por conta da proximidade de grotas 
(Tabela 2.9 e Figura 2.13). 

A similaridade na composição de espécies entre os sítios localizados em mata de galeria fica ainda 
mais evidente ao utilizarmos como parâmetro, as espécies de pequenos mamíferos não voadores 
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(Tabela 2.9 e Figura 2.14). O mesmo pode ser observado para os sítios localizados em ambientes 
abertos.  

O grupo dos quirópteros aparentemente não apresentou um padrão para a similaridade na 
composição de espécies, possivelmente pelo fato de que, em geral, os sítios amostrais tiveram 
baixa riqueza registrada e aqueles mais similares compartilharam apenas duas espécies de 
morcegos (Tabela 2.9 e Figura 2.15). 

Tabela 2.9: Similaridade de Jaccard para a Mastofauna, por área amostral. 

Sítios 01 02 03 04 05 06 

Armadilhas fotográficas 

01 

 

0,2 0,43 0,17 0,29 0,57 

02 

 

0,2 0 0,25 0,17 

03 

 

0,4 0,13 0,57 

04 

 

0 0,14 

05 

 

0,11 

06  

Live traps 

01  0,67 0,13 0,17 0,2 0 

02 

 

 0 0 0,25 0 

03 

  

0,43 0 0,22 

04 

 

0,17 0,13 

05 

 

0,14 

06  

Quirópteros 

01  0,25 0 0 0,17 0,33 

02   0,2 0 0,33 0,25 

03  

 

 0 0,14 0,25 

04 

   

0 0 

05 

 

0,4 

06  

 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 113 006101-310RT-001-01 

 

Figura 2.13: Análise de agrupamento para a riqueza de espécies dos sítios, com índice de 
similaridade de Jaccard, para a amostragem de médios e grandes mamíferos por meio de 

armadilhas fotográficas. 

 

Figura 2.14: Análise de agrupamento para a riqueza de espécies dos sítios, com índice de 
similaridade de Jaccard, para a amostragem de pequenos mamíferos não voadores. 
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Figura 2.15: Análise de agrupamento para a riqueza de espécies dos sítios, com índice de 
similaridade de Jaccard, para a amostragem de quirópteros. 

2.3.3.10 ANOVA 

As análises de variância executadas para o grupo de médios e grandes mamíferos amostrados 
por meio de armadilhas fotográficas não detectou diferenças significativas entre: abundância x 
sítios amostrais (p = 0,599), abundância x sazonalidade (p = 0,878) e riqueza x sazonalidade (p = 
0,355). 
O mesmo foi observado para o grupo de pequenos mamíferos não voadores para os parâmetros 
analisados: abundância x sítios amostrais (p = 0,475), abundância x sazonalidade (p = 0,68) e 
riqueza x sazonalidade (p = 0,292). 
Também não foram encontradas diferenças significativas para as análises do grupo de 
quirópteros: abundância x sítios amostrais (p = 0,307), abundância x sazonalidade (p = 0,644) e 
riqueza x sazonalidade (p = 1,00). 

2.3.3.11 Espécies ameaçadas de extinção 

Foram registradas apenas duas espécies ameaçadas de extinção: Myrmecophaga tridactyla 
(tamanduá-bandeira) e Lonchophylla dekeyseri (morceguinho-do-cerrado). A revisão sobre 
Sylvilagus brasiliensis, que determina que a espécie ocorre apenas em parte do estado de 
Pernambuco e encontra-se ameaçada (RUEDAS & SMITH, 2019), não será considerada para esse 
estudo, em vista da falta de definição e avaliação do estado de conservação da espécie ocorrente 
no DF. 

Myrmecophaga tridactyla – esse tamanduá é considerado Vulnerável (VU) pela IUCN, pois 
houveram diversos registros de declínio e extirpação de populações, em função da perda e 
degradação de habitat, atropelamentos, mortes por queimadas, em associação com a 
especialização na sua dieta, baixa taxa reprodutiva e grande tamanho corporal (MIRANDA et al., 
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2014). O MMA também o considera Vulnerável, principalmente em função da deterioração, 
redução e desconexão de habitat, incêndio na vegetação nativa, agricultura, pecuária, 
desmatamento, aumento da matriz rodoviária e, secundariamente, em função da caça, 
perseguição, envenenamento indireto por inseticidas aplicados para o controle de formigas e 
cupins em áreas de plantios e de pecuária e enfermidades infecciosas reprodutivas (MIRANDA et 
al., 2018). 

Lonchophylla dekeyseri – morcego nectarívoro considerado Em Perigo (EN) pela IUCN, pois seu 
tamanho populacional é estimado em menos de 2.500 indivíduos maduros, com uma distribuição 
limitada e desigual e a área de habitat adequado está diminuindo rapidamente (AGUIAR & 
BERNARD, 2016). O MMA a considera Em Perigo, em função da baixa diversidade genética, 
provavelmente oriunda de declínio populacional, como consequência da perda de hábitat, 
métodos de controle de populações do morcego hematófago Desmodus rotundus e atividades 
espeleológicas desordenadas (ICMBIO, 2018b). 

2.3.3.12 Espécies endêmicas do Cerrado 

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). 

Lonchophylla dekeyseri – o morceguinho-do-cerrado é considerado por Gutiérrez e Marinho-
Filho (2017) como endêmico do Cerrado, porém com indicação de revisão de espécimes 
capturados no ecótono Cerrado-Caatinga e na Caatinga, atribuídos a essa espécie. 

Sapajus libidinosus – considerado endêmico dos biomas Cerrado e Caatinga por Gutiérrez e 
Marinho-Filho (2017), esse macaco-prego está presente nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantins 
e Distrito Federal, habitando ambientes florestais e de vegetação aberta. 

2.3.3.13 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. 
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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. 

Foi ainda, registrado um roedor cricetídeo, em uma das armadilhas fotográficas. Esse grupo pode 
ser reservatório de hantaviroses (Hantavirus spp.) e peste (Yersinia pestis), que também pode 
estar presente em marsupiais como saruê. 

2.3.3.14 Espécies de interesse econômico e científico  

Nenhuma espécie de mamífero de interesse econômico foi registrada. Embora qualquer espécie 
possa ser alvo de interesse científico, aquelas menos conhecidas necessitam de maiores esforços 
para elucidar questões biológicas e ecológicas, para fins de conservação.  Todas as espécies de 
mamíferos registradas na área do empreendimento já foram amplamente estudadas, quer seja 
in situ ou ex situ, mesmo aquelas que se encontram ameaçadas. Portanto, nenhuma dessas 
espécies de mamíferos cabe ser listada como de interesse científico. 

2.3.3.15 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Oito espécies foram consideradas bioindicadores da qualidade do ambiente na área do 
Parcelamento de Solo Urbano Hibisco, duas delas por serem consideradas ameaçadas de 
extinção pelo MMA e IUCN, Lonchophylla dekeyseri (morceguinho-do-cerrado) e Myrmecophaga 
tridactyla (tamanduá-bandeira) (Tabela 2.10). Sete espécies são cinegéticas (incluindo M. 
tridactyla). Três espécies são especialistas de habitat: L. dekeyseri se abriga em cavernas (AGUIAR 
& BERNARD, 2016), Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) ocorre somente em habitats próximos 
a corpos d’água (REID, 2016) e Cuniculus paca (paca) habita florestas em áreas úmidas (EMMONS, 
2016). Não foram registradas espécies de mamíferos predadores de topo de cadeia. 

 Tabela 2.10: Espécies Bioindicadoras da Mastofauna levantadas para a região do estudo. 

Táxon Nome Popular Cinegética 
Ameaçadas 

Bioindicação 

EA 
IUCN ICMBio 

PILOSA 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira X VU VU  

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim X LC LC  

CINGULATA 

Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha X LC LC  

ARTIODACTYLA 

Cervidae 

Mazama americana Veado-mateiro X DD DD  

CARNIVORA 

Procyonidae 

Nasua nasua Quati X LC LC  
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Táxon Nome Popular Cinegética 
Ameaçadas 

Bioindicação 

EA 
IUCN ICMBio 

CHIROPTERA 

Phyllostomidae 

Lonchophylla dekeyseri Morceguinho-do-cerrado  EN EN X 

RODENTIA 

Caviidae 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara X LC LC X 

Cuniculidae 

Cuniculus paca Paca X LC LC X 

Legenda: Ameaçadas: (DD) - dados insuficientes; (EN) - em perigo; (LC) - menos preocupante; (VU) - vulnerável. Características 
de ecológicas de bioindicação: (EA) - especialista de habitat.  

2.3.4 Considerações finais e recomendações para a conservação da Mastofauna 

Após duas campanhas, foram registradas 36 espécies de mamíferos. A mastofauna encontrada 
nas áreas de influência do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco é característica do bioma 
Cerrado. Entretanto, três espécies de mamíferos exóticas foram registradas. Duas espécies são 
consideradas endêmicas do Cerrado e outra é concomitantemente, endêmica do Cerrado e da 
Caatinga. Sete espécies são consideradas cinegéticas. Duas espécies são consideradas ameaçadas 
pelo MMA e IUCN, uma é considerada Quase Ameaçada e duas têm Dados Insuficientes.  

As curvas do coletor e de rarefação não indicaram estabilização após duas campanhas de 
amostragem e apontam incremento de novas espécies na lista de mamíferos, visto que oito 
novas espécies foram registradas durante a segunda campanha, algumas nos últimos dias de 
amostragem. As famílias registradas na área de estudo, com maior riqueza, pertencem aos 
pequenos mamíferos, não voadores (roedores e marsupiais) e voadores (quirópteros), seguindo 
a tendência da mastofauna brasileira, onde Cricetidae é aquela com maior riqueza (S’ = 132), 
seguida por Phyllostomidae (S’ = 92), Echimyidae (S’ = 65) e Didelphidae (S’ = 58) (ICMBIO, 2018a). 

Inventários de médios e grandes mamíferos em áreas não protegidas no Cerrado têm encontrado 
riqueza variando entre 10 a 39 espécies, utilizando-se de diversos métodos amostrais (GOMES et 
al., 2015). Por exemplo, GOMES et al. (2015) encontraram 21 espécies em 231 registros, com um 
esforço de 604,5 armadilhas fotográficas*dia (sucesso de 38%), em comparação com as 11 
espécies encontradas nesse estudo (10 do grupo de médios e grandes mamíferos), com um 
esforço de 180 armadilhas fotográficas*dia (sucesso de 39%). Uma espécie desse grupo, 
encontrada na área do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco, é considerada ameaçada, o 
tamanduá-bandeira. 

Para pequenos mamíferos não voadores, o sucesso de captura, a riqueza e os índices de 
diversidade não ficaram muito distantes e, em alguns casos, foram até superiores aos resultados 
obtidos em outros estudos realizados em matas de galeria e outras fitofisionomias, no DF e em 
outras localidades do Cerrado, mesmo considerando-se que o presente estudo empregou um 
esforço menor (MARINHO-FILHO & GUIMARÃES, 2001; RIBEIRO, 2015). O presente estudo 
apresentou uma riqueza média de 3,8 espécies de pequenos mamíferos não voadores, por sítio 
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amostral e 12 espécies no total. Uma compilação de diversos estudos no Cerrado registrou, ao 
menos, 110 espécies de pequenos mamíferos não voadores (famílias Didelphidae, Caviidae, 
Cricetidae, Echimyidae), com riqueza média de 5,82 espécies nos locais amostrados, nos quais 
86,10% deles possuem riqueza de duas a 10 espécies (MENDONÇA et al., 2018). Todas as espécies 
desse grupo, encontradas nas áreas de influência do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco estão 
classificadas com o status de Menos Preocupante (LC), em relação ao risco de extinção.  

Embora o grupo de quirópteros possua maior riqueza de espécies no Cerrado, do que o de 
médios e grandes mamíferos e até de pequenos mamíferos não voadores (MARINHO-FILHO et 
al., 2002), a distribuição de recursos como abrigos e alimento, entre outras características da 
área de estudo, podem ter influenciado no menor registro de espécies desse grupo na área 
amostrada. De acordo com levantamento bibliográfico realizado por Sousa et al. (2013), 
inventários de morcegos no Cerrado registraram entre 11 e 25 espécies. Esses mesmos autores 
registraram 17 espécies (de um total de 25) com um esforço de 20,736 m2.h (esforço total: 41,472 
m2.h) em quatro sítios amostrais no Cerrado de Nova Xavantina, MT. A diversidade encontrada 
no presente estudo (H’ = 2,00) é tipicamente encontrada em outras regiões Neotropicais, 
incluindo áreas de Cerrado e a elevada equitabilidade (J’ = 0,91) contribuiu para esse valor 
(PEDRO & TADDEI, 1997; ESBERÁRD et al., 2003; SOUSA et al., 2013; LIMA et al., 2016). 

As áreas amostrais com maior riqueza foram aquelas compostas por vegetação de mata de 
galeria, conforme o esperado, já que esta fitofisionomia abriga cerca de 80% das espécies do 
Cerrado e aproximadamente, 80 espécies no DF (MARINHO-FILHO & GUIMARÃES, 2001; 
MACHADO et al., 2018), demonstrando mais uma importância ecológica da conservação dessa 
fitofisionomia, desde as áreas de cabeceira, conhecidas como “grotas”, onde essas formações 
florestais se iniciam, permeando áreas de formação vegetacional aberta e funcionando como 
corredores ecológicos. 

O estabelecimento de um loteamento na região, terá como consequência, impactos sobre a 
mastofauna residente, portanto, se faz necessário empregar medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias, como por exemplo, a exigência da criação de RPPN de no mínimo, 40,12 
hectares, prevista no zoneamento da APA do São Bartolomeu. Porém, é importante ressaltar 
que, dos 238 hectares da poligonal da área do empreendimento, apenas 42,49 ha (17,9%) serão 
ocupados, e destes 238 ha, 222 ha são cobertos por vegetação nativa e o resto é ocupado por 
pastagem. Desses 222 ha, serão suprimidos para a instalação do empreendimento, apenas cerca 
de 26 hectares (11,7%). 

As espécies consideradas ameaçadas, cinegéticas e especialistas de habitat, que ocorrem na 
região do Parcelamento de Solo Urbano Hibisco devem ser consideradas prioritárias para 
monitoramento e como foco de programas de Educação Ambiental, durante as fases de 
instalação e operação do empreendimento. As espécies de pequenos roedores também devem 
ser monitoradas, pois são consideradas hospedeiros primários de diversas zoonoses (FUNASA, 
2002). 

2.3.5 Acervo fotográfico 

2.3.5.1 Mamíferos de médio e grande porte 

a) Busca ativa 
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Foto 2.25: Registro de rastro de Mazama 

americana encontrado durante busca 

ativa no Sítio 04 (23L 204632 8246640). 

Foto 2.26: Registro de buraco de tatu 

(Dasypodidae) encontrado durante busca 

ativa no Sítio 02 (23L 205150 8247846). 

 

Foto 2.27: Registro de rastro de Myrmecophaga tridactyla encontrado durante busca 

ativa no Sitio 04 (23L 204632 8246640). 

b) Registros oportunos 

  

Foto 2.28: Registro de Didelphis 

albiventris encontrado atropelado, às 

margens de rodovia, no entorno do 

Parcelamento de solo Urbano Hibisco 

(23L 203737 8249062). 

Foto 2.29: Registro de rastro de Procyon 

cancrivorus encontrado em mata de 

galeria do Parcelamento de solo Urbano 

Hibisco (23L 204476 8247633). 
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Foto 2.30: Registro de fezes de 

Myrmecophaga tridactyla encontradas 

no Sítio 06 (23L 205016 8246728). 

Foto 2.31: Registro de indivíduos de 

Callithrix penicillata encontrados no Sítio 

05 (23L 205785 8248050). 

c) Armadilhas fotográficas 

  

Foto 2.32: Registro de quati (Nasua 

nasua) no Sítio 01 (23L 204564 8248558). 

Foto 2.33: Registro de saruê (Didelphis 

albiventris) no Sítio 01 (23L 204564 

8248558). 

  

Foto 2.34: Registro de cachorros-do-mato 

(Cerdocyon thous) no Sítio 01 (23L 

204564 8248558). 

Foto 2.35: Registro de irara (Eira barbara) 

no Sítio 01 (23L 204564 8248558). 
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Foto 2.36: Registro de tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla) no 

Sítio 03 (23L 204883 8248267). 

Foto 2.37: Registro de capivara 

(Hydrochoerus hydrochaeris) no Sítio 03 

(23L 204883 8248267). 

  

Foto 2.38: Registro de mão-pelada 

(Procyon cancrivorus) no Sítio 03 (23L 

204883 8248267). 

Foto 2.39: Registro de macacos-prego 

(Sapajus libidinosus) no Sítio 06 (câmera 

sofreu reboot em campo) (23L 205055 

8246751). 

  

Foto 2.40: Registro de tatu-galinha 

(Dasypus novemcinctus) no Sítio 05 (23L 

205444 8248264). 

Foto 2.41: Registro de tamanduá-mirim 

(Tamandua tetradactyla) no Sítio 05 (23L 

205444 8248264). 
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2.3.5.2 Pequenos mamíferos não voadores 

  

Foto 2.42: Registro de Gracilinanus agilis 

encontrada durante busca ativa no Sítio 

02 (23L 205181 8247703). 

Foto 2.43: Registro de rato-d’água 

(Nectomys sp.), em armadilha 

fotográfica, no Sítio 03 (23L 204883 

8248267). 

  

Foto 2.44: Registro de Monodelphis 

americana capturada no Sítio 04 (23L 

204651 8246658). 

Foto 2.45: Registro de Monodelphis 

domestica capturada no Sítio 06 (23L 

205013 8246734. 

  

Foto 2.46: Registro de Monodelphis kunsi 

capturada no Sítio 05 (23L 205408 

8248275). 

Foto 2.47: Registro de Gracilinanus agilis 

capturada no Sítio 04 (23L 204715 

8246701). 
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Foto 2.48: Registro de Calomys tener 

capturado no Sítio 05 (23L 205481 

8248261. 

Foto 2.49: Registro de Rhipidomys 

macrurus capturado no Sítio 03 (23L 

2048878248233). 

  

Foto 2.50: Registro de Proechimys roberti 

capturado no Sítio 06 (23L 205032 

8246743). 

Foto 2.51: Registro de Hylaeamys 

megacephalus capturado no Sítio 03 (23L 

204887 8248233). 

  

Foto 2.52: Registro de Oecomys bicolor 

capturado no Sítio 04 (23L 204520 

8246693). 

Foto 2.53: Registro de Oligoryzomys 

nigripes capturado no Sítio 03 (23L 

204907 8248257). 
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2.3.5.3 Mamíferos voadores (quirópteros) 

  

Foto 2.54: Registro de Platyrrhinus lineatus 

capturado no Sítio 01 (23L 204440 8248530) 

(27/06/2019). 

Foto 2.55: Registro de Glossophaga soricina 

capturado no Sítio 06 (23L 205019 

8246774) (28/6/2019). 

  

Foto 2.56: Registro de Myotis nigricans 

capturado no Sítio 03 (23L 204888 8248252) 

(29/06/2019). 

Foto 2.57: Registro de Molossops 

temminckii capturado no Sítio 05 (23L 

205539 8248183) (08/07/2019). 

  

Foto 2.58: Registro de Artibeus lituratus 

capturado no Sítio 05 (23L 205539 8248183) 

(08/07/2019). 

Foto 2.59: Registro de Lonchophylla 

dekeyseri capturado no Sítio 05 (23L 205539 

8248183). 
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Foto 2.60: Registro de Dermanura cinerea 

capturado no Sítio 04 (23L 205019 8246774). 

Foto 2.61: Registro de Artibeus planirostris 

capturado no Sítio 03 (23L 204888 

8248252). 

2.3.6 Dados secundários 

Tabela 2.11: Espécies de provável ocorrência para a área de estudo, baseada em outro estudo 
realizado na mesma bacia hidrográfica (adaptado de Progeplan, 2017). 

Taxa Nome Popular Endêmica 
STATUS 

MMA IUCN 

DIDELPHIMORPHIA (4) 

Didelphidae 

Chironectes minimus Cuíca-d’água  DD LC 

Didelphis albiventris Gambá, saruê  LC LC 

Gracilinanus agilis Cuíca  LC LC 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-listras BR LC LC 

PILOSA (1) 

Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira  VU VU 

CINGULATA (4) 

Dasypodidae 

Cabassous unicinctus Tatu-rabo-de-couro  LC LC 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha  LC LC 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba  LC LC 

Tolypeutes tricinctus Tatu-bola Ce/Ca EN VU 

PERISSODACTYLA (1) 

Tapiridae 

Tapirus terrestris Anta  VU VU 

ARTIODACTYLA (1) 
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Taxa Nome Popular Endêmica 
STATUS 

MMA IUCN 

Cervidae 

Mazama americana Veado-mateiro  DD DD 

PRIMATES (3) 

Atelidae 

Alouatta caraya Bugio  NT LC 

Callitrichidae 

Callithrix penicillata Mico-estrela Ce LC LC 

Cebidae 

Sapajus libidinosus Macaco-prego Ce/Ca NT LC 

CARNIVORA (11) 

Canidae 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato  LC LC 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará  VU NT 

Felidae 

Herpailurus yagouaroundi Gato-mourisco  VU LC 

Leopardus pardalis Jaguatirica  LC LC 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato  EN VU 

Mustelidae 

Eira barbara Irara  LC LC 

Galictis cuja Furão  LC LC 

Lontra longicaudis Lontra  NT NT 

Procyonidae 

Nasua nasua Quati  LC LC 

Procyon cancrivorus Mão-pelada, guaxinim  LC LC 

CHIROPTERA (9) 

Phyllostomidae 

Artibeus lituratus Morcego-das-frutas  LC LC 

Carollia perspicillata Morcego  LC LC 

Dermanura cinerea Morcego  DD LC 

Glossophaga soricina Morcego-beija-for  LC LC 

Phyllostomus discolor Morcego  LC LC 

Phyllostomus hastatus Morcego  LC LC 

Platyrrhinus lineatus Morcego  LC LC 

Sturnira lilium Morcego  LC LC 
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Taxa Nome Popular Endêmica 
STATUS 

MMA IUCN 

Vespertilionidae 

Myotis nigricans Morcego  LC LC 

RODENTIA (10) 

Caviidae 

Cavia aperea Preá  LC LC 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara  LC LC 

Cricetidae 

Calomys tener Rato-do-chão  LC LC 

Hylaeamys megacephalus Rato-do-mato  LC LC 

Necromys lasiurus Rato-do-mato  LC LC 

Nectomys rattus Rato-d’água  LC LC 

Oecomys bicolor Rato-da-árvore  LC LC 

Oligoryzomys mattogrossae Rato-do-mato  LC LC 

Rhipidomys macrurus Rato-do-mato BR LC LC 

Erethizontidae 

Coendou prehensilis Porco-espinho  LC LC 

LAGOMORPHA (1) 

Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti, coelho  LC LC 

Legendas: (BR) - endêmica do Brasil (Rylands & Kierulff, 2015, Astua et al., 2016; Patton et al., 2016); (Ce) - endêmica do Cerrado; 
(Ce/Ca) - endêmica do Cerrado e Caatinga (Gutiérrez & Marinho-Filho, 2017). Tipo de Registro: (AF) - armadilha fotográfica; (BA) 
- busca ativa; (OB) - observação; (PIT) - captura em armadilha de queda; (RA) - rastro; (RN) - rede de neblina; (RO) - registro 
oportuno; (SH) - captura em armadilha Sherman; (VO) - vocalização; Status de conservação: (LC) - menos preocupante; (NE) - não 
avaliada; (VU) - vulnerável. Informação adicional: (C) - cinegética; (E) - importância econômica. 

2.4 HERPETOFAUNA 

2.4.1 Introdução 

Segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia, até fevereiro de 2018, foram catalogadas 795 
espécies de répteis, sendo seis de jacarés, 37 testudines (tartarugas), 75 anfisbênias (cobras-de-
duas-cabeças), 282 lagartos e 442 serpentes no Brasil (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
HERPETOLOGIA, 2018). Desta forma, o país ocupa a terceira colocação mundial na relação de 
países com maior diversidade de répteis, atrás apenas da Austrália, com cerca de 1.057 espécies 
e do México com 942 espécies (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA, 2018). 

Com relação aos anfíbios, o Brasil ocupa a primeira posição em número de espécies, com 1.080 
anuros, sendo 1.039 anuros, cinco salamandras e 36 cecílias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
HERPETOLOGIA, 2016). 
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Pesquisas iniciais da diversidade no Cerrado caracterizavam a herpetofauna como pobre e com 
baixo endemismo (VANZOLINI, 1976; VITT 1991). Toda via, o desenvolvimento do conhecimento 
ao longo dos anos mostrou que as comunidades naturais no Cerrado são extremamente ricas, 
diversas e com altos níveis de endemismo, tanto de répteis, quanto de anfíbios (COLLI et al. 2002; 
NOGUEIRA et al. 2011; VALDUJO et al. 2012). 

A diversidade e distribuição da herpetofauna no Cerrado são altamente associadas à variação 
horizontal e à alta sazonalidade do bioma (VITT & CALDWELL, 1993; COLLI et al. 2002; NOGUEIRA 
et al. 2005, 2009, 2010). A herpetofauna do Cerrado concentra a maior parte da sua diversidade 
em formações abertas ao longo do bioma, diferente dos padrões encontrados para mamíferos e 
aves (SAWAYA et al. 2008; NOGUEIRA et al. 2011; SANTORO & BRANDÃO, 2014).  

Mesmo os anfíbios, que possuem grande dependência de ambientes úmidos, especialmente para 
reprodução, apresentam riqueza e endemismo maiores em áreas campestres no Cerrado. Anuros 
apresentam especializações para garantir o sucesso reprodutivo em ambientes com baixa 
disponibilidade de água e a heterogeneidade horizontal possibilita a colonização de diversos 
microhabitats distribuídos ao logo da paisagem (SANTORO & BRANDÃO, 2014). 

A fauna terrestre de répteis do Cerrado é composta por 76 lagartos, 158 serpentes e 33 
anfisbenas (NOGUEIRA et al. 2011). Apesar da expressiva riqueza, a descrição de espécies de 
répteis do Cerrado cresceu entre 2000 e 2009, com 3,54 espécies descritas ao ano (NOGUEIRA et 
al. 2010). Isto demonstra que a herpetofauna do Cerrado ainda é pouco conhecida e a riqueza 
de espécies no bioma deve aumentar com o acréscimo de informações e amostragens intensivas 
em áreas distantes dos grandes centros urbanos. 

Em relação aos anuros, o Cerrado também apresenta uma alta riqueza de espécies, apresentando 
211 espécies, sendo 52% de espécies endêmicas (VALDUJO et al. 2012) e, assim como répteis, 
existem diversas espécies sendo descritas nos últimos anos (NOGUEIRA et al. 2010). 

O Distrito Federal apresenta uma composição bastante complexa de formações vegetacionais e 
possui áreas consideradas prioritárias para a conservação do Cerrado. Em termos de diversidade 
da herpetofauna nativa, a região do DF apresenta alta riqueza de espécies. A comunidade de 
Squamatas do DF é composta por 26 lagartos, 61 serpentes e quatro anfisbenas, além de três 
quelônio nativos (BRANDÃO et al. 2002) e dois crocodilianos (COLLI et al. 2011). Em relação aos 
anfíbios, a compilação mais recente de dados no DF apontou a ocorrência de 58 espécies de 
anfíbios, sendo 57 espécies de anuros, pertencentes a sete famílias e uma espécie de cecília 
(BRANDÃO et al. 2016). 

O número de Unidades de Conservação de Proteção Integral no DF é pequeno, tornando ainda 
mais importante que novas ocupações no território ocorram de forma organizada e com 
responsabilidade ambiental, pois a perda de hábitats é a maior ameaça para a conservação da 
herpetofauna (RODRIGUES, 2005). O conhecimento da riqueza e diversidade de espécies em um 
local é imprescindível para garantir a conservação e tomada de medidas mitigadoras efetivas em 
atividades danosas ao meio ambiente.  

Anuros são diretamente afetados por agressões ambientais e diversos relatos de declínio de 
populações e extinção de espécies têm sido feitos ao longo dos anos (ETEROVICK et al. 2005). 
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Anfíbios são altamente dependentes da estrutura do seu hábitat, sendo assim, considerados 
ótimos indicadores do estado de conservação destes hábitats (CUSHMAN, 2006). A alta 
permeabilidade da pele, a qual permite trocas com o ambiente, tornam os anfíbios muito 
sensíveis a mudanças de qualidade água e à poluição atmosférica.  

A dependência de ambientes úmidos dificulta a sobrevivência de muitas espécies em hábitats 
alterados pelo homem, condicionando a estrutura das comunidades de anfíbios ao estado de 
conservação de seus hábitats (IZECKSOHN & SILVA, 2001). Similarmente a anfíbios, lagartos e 
serpentes podem apresentar declínios gerados por processos de degradação ambiental. Além 
disso, lagartos são excelentes modelos de estudos em ecologia (RICKLEFS et al. 1981; PIANKA & 
VITT, 2003), e muito do que sabemos sobre teoria ecológica foi testado e desenvolvido utilizando 
lagartos. 

O presente estudo visa caracterizar a comunidade de répteis e anfíbios na área de influência do 
Parcelamento de Solo Hibisco. Além disso, foram levantadas atividades potencialmente 
impactantes já estabelecidas na área do futuro empreendimento e gerados dados sobre a 
herpetofauna nas diferentes fitofisionomias presentes na região do proposto parcelamento.  

Por meio deste estudo poderão ser determinadas formações sensíveis ou prioritárias para a 
conservação da biodiversidade na região do empreendimento, assim como propostas de 
mitigação e monitoramento dos impactos do parcelamento nas comunidades naturais. 

2.4.2 Materiais a métodos 

As amostragens realizadas foram concentradas em seis sítios de amostragem na região do 
parcelamento Hibisco (Figura 2.5). Os sítios foram escolhidos visando amostrar a maior parte das 
formações vegetacionais presentes na localidade, sendo composta majoritariamente por 
ambientes savânicos e florestais. 

O levantamento da herpetofauna na região do empreendimento foi realizado, principalmente, 
através da utilização de armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps). Para complementar 
os dados provenientes das armadilhas de queda foram realizadas buscas ativas próximas aos 
sítios de amostragem, descritos no item 2.2.2.  

Os levantamentos noturnos foram realizados por meio de buscas visuais e auditivas por répteis 
e, especialmente, por anfíbios em atividade reprodutiva. Estas buscas foram realizadas não só 
nos sítios de amostragem determinados, mas também em outros ambientes na região do 
empreendimento, visando representar a maior riqueza possível de espécies e ambientes 
presentes na região.  

Todos os métodos empregados foram realizados em duas campanhas, sendo a 1ª na estação 
chuvosa (abril de 2019) e a 2ª durante a estação seca (entre junho e julho de 2019). Os métodos 
utilizados são descritos abaixo. Além dos registros gerados através de armadilhagem, registros 
oportunísticos de espécies (animais atropelados, termorregulando em estradas, dentre outros) 
foram incorporados à lista final. 

Foram considerados como bioindicadores de qualidade ambiental:  
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1) espécies com qualquer grau de ameaça de extinção;  

2) espécies mais sensíveis a impactos ambientais; 

3) espécies especialistas, de nicho restrito.  

2.4.2.1 Armadilha de interceptação e queda 

Armadilhas de queda são amplamente utilizadas em estudos de diversos organismos, 
possibilitando abordar padrões de abundância, riqueza, sazonalidade e outras pesquisas 
envolvendo marcação e recaptura (CECHIN & MARTINS, 2000). Além disso, este método permite 
amostragens sem vieses gerados pela experiência dos pesquisadores em visualizar e capturar os 
animais (CECHIN & MARTINS, 2000).  

Amostragens padronizadas são extremamente importantes em estudos ecológicos, 
especialmente em áreas com alta riqueza de espécies (UMETSU et al. 2006) e armadilhas de 
queda são muito eficientes para a captura da herpetofauna, especialmente lagartos e anfíbios 
terrestres (CECHIN & MARTINS, 2000). 

Foram instalados dois conjuntos de armadilhas de queda (pitfall) em cada um dos seis sítios de 
amostragem, separados por cerca de 25 metros entre cada conjunto. Cada pitfall é composto por 
quatro baldes de 35 a 60 litros, enterrados até o nível do solo, distribuídos comumente em 
formato de “Y”, interligados por uma barreira de lona plástica (50 cm de altura) e uma distância 
de cinco metros entre cada balde (Figura 2.16). Podendo se utilizar em formato de linha, 
dependendo das condições locais. Essas disposições não interferem no sucesso de captura das 
espécies (RIBEIRO-JÚNIOR et al. 2011).  

Todos os baldes foram furados para evitar o acúmulo de água durante as chuvas e o afogamento 
dos animais. No total foram instaladas 12 armadilhas de queda (48 baldes) em cada campanha 
realizada. 

 
Figura 2.16: Desenho esquemático das armadilhas de interceptação e queda (Pittfall traps). 
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Foto 2.62: Instalação das armadilhas de 
interceptação e queda – Sítio 02 (23L 

205183 8247744). 

Foto 2.63: Instalação das armadilhas de 
interceptação e queda – Sítio 02 (23L 

205183 8247744). 

As armadilhas de queda (Foto 2.64 a Foto 2.69) permaneceram ativas ininterruptamente por 12 
dias em cada campanha e foram vistoriadas diariamente no período da manhã (Foto 2.70 e Foto 
2.71). O cálculo do esforço amostral de armadilhas foi utilizado o número de baldes x número de 
sítios amostrais x dias de amostragem. Ao final do estudo, todo o material foi retirado e os 
buracos deixados pelos baldes foram preenchidos com terra. 

  

Foto 2.64: Armadilhas de interceptação e 
queda – Sítio 01 (23L 204449 8248488). 

Foto 2.65: Armadilhas de interceptação e 
queda - Sítio 02 (23L 205183 8247744). 

  

Foto 2.66: Armadilhas de interceptação e 
queda - Sítio 04 (23L 204455 8246619). 

Foto 2.67: Armadilhas de interceptação e 
queda - Sítio 03 (23L 204907 8248257). 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 132 006101-310RT-001-01 

  

Foto 2.68: Armadilhas de interceptação e 
queda - Sítio 05 (23L 205361 8248205). 

Foto 2.69: Armadilhas de interceptação e 
queda - Sítio 06 (23L 204983 8246678). 

  

Foto 2.70: Revisão das armadilhas com 
auxílio de gancho herpetológico (23L 

205225 8247789).  

Foto 2.71: Manuseio de espécime 
capturado na armadilha de queda (23L 

205225 8247789).   

2.4.2.2 Busca ativa 

Foram realizadas buscas noturnas por anfíbios vocalizando ou por répteis em atividade de 
forrageamento, especialmente serpentes, em todos os sítios de amostragem. A busca ativa 
ocorreu em cada campanha por, no mínimo, 0,5 km por noite e 1 km de dia em cada ponto de 
amostragem, totalizando esforço mínimo de 1,5km /homem em cada ponto e 9km /homem no 
total, por campanha.  

Além das buscas noturnas foi realizada a busca ativa durante o dia por animais em potenciais 
abrigos (serrapilheira, cupinzeiros, troncos, dentre outros) (Foto 2.72 e Foto 2.73). As buscas 
ativas diurnas foram realizadas por 30 minutos, todos os dias, em cada um dos sítios, totalizando 
06 horas/homem em cada ponto amostral, em cada campanha. Ao final os esforços de buscas 
ativas diurnas totalizaram 72 horas/homem por ponto. 

A soma do esforço da busca ativa diurna e noturna resultou no total de 84 horas/homem de 
procura por espécimes (Tabela 2.12). 

 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 133 006101-310RT-001-01 

 

  

Foto 2.72: Busca ativa com auxílio de 
gancho herpetológico (23L 204365 

8248433).  

Foto 2.73: Busca ativa com auxílio de 
gancho herpetológico (23L 204365 

8248433). 

Esta amostragem foi realizada em locais próximos às armadilhas de queda e teve como objetivo 
encontrar répteis e anfíbios com menores taxas de captura ou espécies mais raras. Grandes 
serpentes, lagartos maiores, anfíbios arborícolas e animais com baixa taxa de movimentação, por 
exemplo, podem ser sub-amostrados ou não serem capturados em armadilhas de queda (CECHIN 
& MARTINS, 2000). Assim, a busca ativa visou registrar espécies não capturadas em armadilhas 
de queda e contribuir com incremento da riqueza ao final das amostragens. 

Tabela 2.12: Esforço amostral da herpetofauna por campanha. 

Metodologia Esforço por sítio 
Nº de 
sítios 

Cálculo do Esforço 
por Campanha 

Esforço Total por 
Campanha 

Pitfall traps 
2 conjuntos de 4 

baldes cada 
6 8 baldes x 6 sítios x 12 

dias 
576 baldes/dia 

Busca ativa diurna 
+ noturna 

1,5 km  6 1,5 km x 6 sítios 9km 

Vale lembrar que os dados gerados através das buscas ativas não fazem parte da maioria das 
análises, porém o registro das espécies foi incorporado à lista final na caracterização da 
herpetofauna na região do empreendimento. 

As espécies registradas foram classificadas como endêmicas ou de ampla distribuição e em quais 
categorias de ameaça estão classificadas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN e o 
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBIO, 2018). 

2.4.3 Resultados e discussão 

2.4.3.1 Dados primários 

Durante os 24 dias de levantamento da Herpetofauna, foi registrado um total de 23 espécies 
(Tabela 2.13), divididas em dez espécies de anfíbios e 13 de répteis. Os anfíbios encontrados 
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pertencem a cinco famílias: Craugastoridae (1 espécie), Hylidae (04), Leptodactylidae (03), 
Microhylidae (01) e Odontophrynidae (01).  

Oito espécies de lagartos pertencentes a cinco famílias: Dactyloidae (1), Gymnophthalmidae (02), 
Mabuyidae (01), Teiidae (02) e Tropiduridae (02), quatro espécies de serpentes das famílias 
Dipsadidae (03) e Viperidae (01) e uma espécie de cágado da família Chelidae. 

Tabela 2.13: Lista de espécies de anfíbios e répteis registrados na região do empreendimento 
Hibisco.   

Espécie 
Nome 

popular 
Tipo de 
registro 

Ponto de 
registro 

Camp. IUCN 
ICMBIO 
(2018) 

Fitof. Dieta 

Anura (10) 

Craugastoridae (1) 

Barycholos ternetzi*  
Desconhe

cido 
PIT, VI e 

VO 
P1, P3, P4, P5 

e P6 
1 e 2 LC LC Ce, Fl In 

Hylidae (4) 

Hypsiboas lundii*  
Desconhe

cido 
VO P5 1 LC LC Ce In 

Scinax fuscovarius  
Perereca-

de- 
banheiro 

VI P3 1 e 2 LC LC Fl In 

Scinax similis  Perereca VI P3 1 LC LC Fl In 

Scinax sp.  Perereca VI P3 2     Fl In 

Leptodactylidae (3) 

Adenomera 
juikitam*  

Desconhe
cido 

PIT P5 1 NC LC Ce In 

Physalaemus cuvieri  
Rã-

cachorro 
PIT 

P2, P3, P4 e 
P6 

1 LC LC Ce, Fl In 

Physalaemus 
nattereri* 

Rã-
quatro-
olhos 

PIT P6 1 LC LC Ce In 

Microhylidae (1) 

Chiasmocleis 
albopunctata*  

Desconhe
cido 

PIT P2 1 LC LC Ce In 

Odontophrynidae (1) 

Odontophrynus 
cultripes  

Desconhe
cido 

PIT P4 1 LC LC Fl In 

Squamata (12) 

Dactyloidae (1) 

Norops 
meridionalis*  

Papa-
vento 

PIT P2 2 NC LC Ce In, Fr 

Dipsadidae (3) 

Oxyrhopus sp.1 
Coral-
falsa 

VI P5 1     Ce Ca 

Oxyrhopus sp.2 
Coral-
falsa 

VI P6 1     Ce Ca 

Sibynomorphus 
mikanii  

Desconhe
cido 

VI P2 1 NC LC Ce Ca 
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Espécie 
Nome 

popular 
Tipo de 
registro 

Ponto de 
registro 

Camp. IUCN 
ICMBIO 
(2018) 

Fitof. Dieta 

Gymnophthalmidae (2) 

Cercosaura ocellata  
Desconhe

cido 
PIT P1 1 NC LC Ce In 

Micrablepharus 
atticolus* 

Lagarto-
do-rabo- 

azul 
PIT P2 1 e 2 LC LC Ce In 

Mabuyidae (1) 

Notomabuya 
frenata 

Lagartixa PIT P5 2 LC LC Ce In 

Teiidae (2) 

Ameiva ameiva  
Calango, 

bico-doce 
VI e PIT 

P1, P2 e 
Entorno 

1 e 2 NC LC Ce In 

Salvator merianae  Teiu VI P6 1 LC LC Ce On 

Tropiduridae (2) 

Tropidurus sp. 
Desconhe

cido 
PIT P5 1     Ce In 

Tropidurus 
torquatus 

Calango PIT P5 2 LC LC Ce In 

Viperidae (1) 

Bothrops moojeni Jararaca VI P3 1 NC LC Fl Ca 

Testudines (1) 

Chelidae (1) 

Mesoclemmys 
vanderhaegei 

Cágado VI P5 2 NT LC Ce Ca 

Legendas: (VO) - vocalizando; (VI) - visualização; (PIT) - captura em armadilha; (*) – endêmica do Cerrado (NE) - não avaliado; 
(LC) – menos preocupante. Fitof (Fitofisionomias): (Ce) – cerrado sentido restrito; (Fl) - Floresta; (Ca) – campo limpo; Diet 
(Dieta): (In) - insetívoro; (On) - Onívoro; (Ca) - Carnívoro; (Fr) - Frugívoro; (He) - herbívoro; 

2.4.3.2 Riqueza  

A riqueza de espécies entre os sítios amostrais foi similar, com exceção dos sítios 01 e 04, que 
apresentaram valores inferiores às das demais áreas (Figura 2.17). Os sítios 02, 03 e 06 
apresentaram valores intermediários e o sítio 05 foi identificado como o mais diverso.  
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Figura 2.17: Riqueza de espécies registrada em cada ponto amostral ao longo das duas 
campanhas. 

A família com o maior número de espécies registradas foi Hylidae, fato comum em 
levantamentos de herpetofauna. Seguidas por Dipsadidae e Leptodactylidae (Figura 2.18).  

 

Figura 2.18: Riqueza de espécies distribuída por famílias. Os répteis são representados pelas 
barras escuras e as claras representam os anfíbios. 

2.4.3.3 Abundância Absoluta e Relativa 

As espécies mais abundantes durante as duas campanhas de levantamento foram os anfíbios 
Barycholos ternetzi e Physalaemus cuvieri. Somente essas duas espécies representam mais de 
91% dos registros (Figura 2.19).   
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Essas espécies são comuns tanto em áreas preservadas quanto antropizadas. A abundância das 
demais espécies foi muito similar.   

 

Figura 2.19: Abundância da herpetofauna registrada até a 2a campanha. A abundância absoluta 
é representada pelas barras escuras e as claras representam a abundância relativa. 

2.4.3.4 Curva do coletor 

A curva apresentou uma leve tendência à estabilização durante a 2ª campanha, mas essa 
tendência não se confirmou ao final da mesma (Figura 2.20). Segundo o resultado da curva, a 
maioria das espécies locais foi registrada, mas como a assíntota não foi atingida, certamente 
algumas espécies não foram contempladas durantes as duas campanhas. Seja por características 
intrínsecas da espécie, como a baixa detectabilidade, atividade ou fatores imprevisíveis que 
influenciam no registro da mesma.   



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 138 006101-310RT-001-01 

 

Figura 2.20: Curva do coletor resultante das duas campanhas de levantamento. 

2.4.3.5 Curva de Rarefação 

Deve ser ressaltado que para essa análise só foram utilizados os dados de registros por meio de 
armadilhas de queda (pitfalls), principalmente por ser um método padronizado e suas capturas 
serem independentes da experiência do pesquisador.  

A curva realizada (Figura 2.21) sinalizou a mesma tendência de crescimento da curva de coletor 
(Figura 2.20), indicando que ainda existem espécies na região que não foram registradas neste 
estudo. Sempre existe a possibilidade de que algumas espécies da herpetofauna não estejam 
ativas durante alguma época da amostragem. Inclusive algumas espécies muito comuns e 
resistentes a ambientes degradados, que não foram registradas e certamente habitam a 
localidade. 
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Figura 2.21: Curva de rarefação para as duas campanhas de levantamento.  

A linha preta representa uma curva média gerada a partir de permutações aleatórias dos dados 
e as linhas pontilhadas as possíveis variações desta curva (erro padrão da estimativa). 

2.4.3.6 Índices de Diversidade e equitabilidade 

Os resultados dos índices de Shannon (H’ = 1,61) e Simpson (1-D = 0,80) indicam o sítio 05 como 
o mais diverso e a menor equitabilidade foi encontrada no sítio amostral P03 (J´ = 0,17), 
apresentando poucas espécies altamente dominantes (Tabela 2.14).  

Tabela 2.14: Resultados dos índices de diversidade e equitabilidade para os seis sítios amostrais. 

índices P1 P6 P2 P4 P3 P5 

Diversidade de Simpson (1-D) 0,50 0,53 0,78 0,45 0,05 0,80 

Diversidade de Shannon (H') 0,69 0,85 1,55 0,74 0,12 1,61 

Equabilidade de Pielou (J') 1,00 0,77 0,96 0,67 0,17 1,00 

2.4.3.7 Similaridade e Agrupamento 

O Dendrograma de similaridade (índice de Jaccard) indicou maior semelhança entre os sítios 03 
e 06 (Figura 2.22). Ambos apresentam hábitats florestais muito similares e são áreas conectadas.  
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Figura 2.22: Dendrograma de similaridade de Jaccard para os seis sítios amostrais do estudo. 

2.4.3.8 ANOVA 

A análise de variância (ANOVA) foi realizada com o intuito de avaliar se houve diferença 
significativa na abundância das espécies entre os seis sítios amostrais. Além da avaliação da 
riqueza de espécies entre as campanhas de seca e chuva (sazonalidade).  

Segundo os resultados não houve diferença na abundância x sítios amostrais (p = 0,72) e riqueza 
x sazonalidade (p = 0,09). 

2.4.3.9 Espécies ameaçadas de extinção 

Durante o levantamento das duas campanhas não houve registro de espécies ameaçadas de 
extinção. 

2.4.3.10 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Os répteis e anfíbios podem carregar bactérias como a Salmonella, além de outros germes, 
mesmo que o animal esteja em ótimo estado de saúde. Apesar desse potencial patogênico, 
poucos são os casos clínicos de contaminação em humanos. Também podem carregar ovos de 
geo-helmintos em seus intestinos e posteriormente liberá-los no ambiente (BRASIL, 2017).  

2.4.3.11 Espécies de interesse econômico e científico 

Todas as espécies da herpetofauna são de interesse científico, mas uma em especial também é 
de interesse econômico e médico. A espécie de anuro Pithecopus azureus (Hylidae) apresenta 
secreções em sua pele que contém peptídeos com amplo espectro de atividade antimicrobiana, 
as chamadas phylloseptinas. Além da capacidade de inibir o crescimento de bactérias, também 
exercem atividade sobre protozoários parasitas de mamíferos, como os que causam a malária 
(Plasmodium falciparum) e a leishmaniose (Leishmania amazonensis) (KÜCKELHAUS et al., 2009).  
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Apesar do evidente potencial farmacológico das substâncias encontradas na pele desses animais, 
as pesquisas ainda são escassas. 

Além disso, a jararaca Bothrops moojeni registrada no ponto amostral 3 é uma espécie 
peçonhenta, de interesse científico e de saúde, em função necessidade de prevenção e 
assistência em acidentes ofídicos, visto que os acidentes botrópicos correspondem a cerca de 
70% dos casos no país (BRASIL 2001). 

2.4.3.12 Espécies endêmicas do Cerrado 

Ao longo das duas campanhas foram registradas sete espécies endêmicas do Cerrado, os anfíbios 
Barycholos ternetzi (Craugastoridae), Chiasmocleis albopunctata (Microhylidae), Hypsiboas lundii 
(Hylidae), Adenomera juikitam (Leptodactylidae) e Physalaemus nattereri (Leptodactylidae). 
Essas espécies são comuns em algumas regiões menos degradadas do Distrito Federal.  

Os répteis identificados como endêmicos foram os lagartos Micrablepharus atticolus 
(Gymnophthalmidae) e Norops meridionalis (Dactyloidae). 

2.4.3.13 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Grande parte das espécies de répteis e anfíbios são consideradas bioindicadores, cada uma com 
seu grau de tolerância às alterações ambientais. Praticamente todas as espécies registradas 
durante o estudo podem ser utilizadas para diagnósticos ambientais, caso seja realizado um 
esforço amostral mais intenso durante os períodos de seca e chuva característicos do DF, mais 
fidedigno será o resultado do diagnóstico. 

O anuro Hypsiboas lundii, registrado na 1ª campanha, utiliza matas ciliares e de galeria para sua 
reprodução. Caso ocorra o desflorestamento desses hábitats, provavelmente essa espécie seria 
extinta localmente.  

Por outro lado, lagartos como Ameiva ameiva e espécies do gênero Tropidurus spp. são muito 
resistentes a ambientes degradados e podem ser encontrados convivendo sem grandes 
problemas junto a habitações humanas. 

2.4.4 Considerações finais e recomendações para a conservação da Herpetofauna 

O parcelamento Hibisco está localizado em uma região que apesar do seu considerável nível de 
antropização, ainda abriga remanescentes de vegetação típica do Cerrado e espécies 
importantes para a conservação da herpetofauna da região, inclusive sete endêmicas do bioma.  

Algumas espécies registradas neste estudo não são mais tão comuns no território do DF, 
principalmente em áreas urbanizadas (ex: Physalaemus nattereri, Adenomera juikitam, 
Odontophrynus cultripes, Chiasmocleis albopunctata, Norops meridionalis e Micrablepharus 
atticolus). Esses registros podem ser um indicador da relevância dessa região para a conservação 
dessas e outras espécies da fauna. 

Segundo o projeto do empreendimento, o uso e ocupação do solo será inferior a 18% do total da 
área em questão. E de acordo com o Zoneamento da APA do São Bartolomeu, deverá 
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impreterivelmente ser criada uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) de ao menos 
40,12 hectares, praticamente o mesmo valor de área que será ocupada efetivamente.  

Em teoria, o parcelamento Hibisco pode ser benéfico à conservação da fauna local, 
principalmente devido ao histórico caótico de desflorestamento e ocupação irregular do Distrito 
Federal.  

2.4.5 Acervo Fotográfico 

  

Foto 2.74: Physalaemus cuvieri (23L 
204907 8248257). 

Foto 2.75: Oxyrhopus sp1 (23L 205361 
8248205). 

  

Foto 2.76: Barycholos ternetzi (23L 204983 
8246678). 

Foto 2.77: Tropidurus sp (23L 205361 
8248205). 
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Foto 2.78: Scinax fuscovarius (23L 204907 
8248257). 

Foto 2.79: Micrablepharus atticolus (23L 
205183 8247744). 

  

Foto 2.80:  Sibynomorphus mikanii. Animal 
escontrado com sinais de predação (23L 

205183 8247744).  

Foto 2.81: Cercosaura ocellata (23L 204449 
8248488). 

  

Foto 2.82: Odontophrynus cultripes (23L 
204455 8246619). 

Foto 2.83: Chiasmocleis albopunctata (23L 
205183 8247744).  

  

Foto 2.84: Physalaemus nattereri (23L 
204983 8246678). 

Foto 2.85: Oxyrhopus sp2 (23L 204983 
8246678). 
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Foto 2.86: Adenomera juikitam (23L 
205361 8248205). 

Foto 2.87: Scinax similis (23L 204907 
8248257). 

2.4.6 Dados secundários 

Tabela 2.15: Espécies de provável ocorrência para a área de estudo, baseada em outro estudo 
realizado na mesma bacia hidrográfica (adaptado de Progeplan, 2017). 

Táxon Nome Popular 
ICMBio 

2018 

GYMNOPHIONA 

Siphonopidae Siphonops paulensis Cecília LC 

ANURA 

Bufonidae Rhinella rubescens Sapo cururu LC 

Craugastoridae Barycholos ternetzi Rã LC 

Hylidae 

Dendropsophus minutus Perereca LC 

Dendropsophus rubicundulus Perereca grilo LC 

Hypsiboas albopunctatus Perereca LC 

Hypsiboas lundii Perereca LC 

Pithecopus azureus Rã macaco LC 

Leptodactylidae 

Adenomera juikitan Rã LC 

Leptodactylus mystacinus Rã LC 

Physalaemus cuvieri Rã cachorro LC 

Mycrohylidae Chiasmocleis albopunctata Sapinho LC 

SQUAMATA 

Mabuyidae 
Copeoglossum nigropunctatum Lagarto liso LC 

Notomabuya frenata Lagarto liso LC 

Teiidae Ameiva ameiva Calango verde LC 

Tropiduridae Tropidurus oreadicus Lagartixa LC 

Amphisbaenidae Amphisbaena sp. Cobra de duas cabeças - 

Anomalepididae Liotyphlops sp. Cobra cega - 
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Táxon Nome Popular 
ICMBio 

2018 

Dipsadidae Philodryas agassizi Cobra LC 

2.5 AVIFAUNA 

2.5.1 Introdução 

As aves têm sido consideradas bons indicadores das perdas de biodiversidade no mundo 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Alguns estudos mencionam que as aves são indicadas para 
avaliar as consequências provenientes das alterações ambientais (GARDNER et al., 2008). Entre 
os principais fatores que ameaçam a conservação da avifauna estão a perda, a fragmentação e a 
degradação do habitat, além da remoção de indivíduos da natureza, sejam através da caça ou 
pela retirada de indivíduos para utilização como animal doméstico (MARINI; GARCIA, 2005). 
Atualmente, 234 espécies de aves encontram-se ameaçadas de extinção (ICMBIO, 2018). 

Com relação às aves, o Cerrado é altamente diverso, totalizando 856 espécies, das quais 30 são 
consideradas endêmicas (SILVA & SANTOS 2005, SILVA 1997). Por se localizar na região central 
da América do Sul, fazendo limites com a Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, e o Chaco, o 
Cerrado recebe influência de outros grandes biomas na composição de sua avifauna, (SILVA 
1995). Esta grande diversidade de aves do Cerrado também pode ser consequência da extensiva 
permuta de espécies com os biomas adjacentes durante as flutuações climáticas e de vegetação 
ao longo do Quaternário (SILVA 1997). A maioria das espécies de aves do Cerrado (82,6%) 
depende em algum grau de ambientes florestais, sendo 51,8% dependentes e 20,8% semi-
dependentes desses ambientes (SILVA 1995). Isto indica que Florestas de Galeria e Florestas 
Secas são necessárias para manter uma grande porção da biodiversidade regional, sendo que tais 
ambientes florestais formam uma importante rede de corredores, que conecta as diversas 
formações vegetacionais vizinhas (SILVA & BATES, 2002). 

Neste contexto, o objetivo deste estudo é inventariar a avifauna na área de influência do 
Parcelamento Hibisco, além de apresentar parâmetros quantitativos sobre a comunidade de 
aves, permitindo definir ações que visem o manejo e a conservação da biodiversidade na região. 

2.5.2 Materiais e métodos 

Os dados secundários sobre a avifauna da região foram obtidos através de pesquisa na literatura 
existente, buscando por estudos que tenham sido realizados na área de influência do 
empreendimento, ou que possuam características semelhantes ao empreendimento em questão 
(PROGEPLAN, 2017). 

Para obtenção de dados primários foi realizado o trabalho de campo entre 01 e 12 de abril de 
2019, no fim da estação chuvosa e entre 10 e 21 de junho de 2019, durante o período seco. 

2.5.2.1 Listas de Mackinnon 

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 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 146 006101-310RT-001-01 

e auditivos. Espécies repetidas não são registradas na mesma lista, mas quando completa-se dez 
espécies, uma nova lista é iniciada. Esta metodologia foi utilizada durante toda a amostragem, 
de forma que todas as espécies registradas foram detectadas através desta metodologia. 

As observações foram realizadas entre 5:00 h e 22:00 h, com o auxílio de binóculo (Foto 2.88), e 
o esforço amostral encontra-se na  

 

Figura 2.23: Gravação de vocalizações durante a realização do estudo 

Para documentação das espécies foi utilizado câmera fotográfica digital (Foto 2.18) e gravador 
digital, acoplado a microfone direcional (Foto 2.90). 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 (GREGORY et al., 2004), facilitando a documentação 
por meio de fotografia. 

A nomenclatura e a classificação taxonômica das aves estão de acordo com o Comitê Brasileiro 
de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015), assim como as informações sobre espécies 
que realizam migrações intercontinentais.  

  

Foto 2.88: Técnica de observação direta com 
auxílio de binóculo. 

Foto 2.89: Documentação de indivíduos por 
meio de fotografia. 
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Foto 2.90: Gravação de vocalizações durante a realização do estudo. 

Tabela 2.16: Esforço empreendido para a realização do levantamento. 

Método 
Nº de dias de 
amostragem 

Nº de horas de 
observação por dia 

Cálculo do esforço 
amostral  

Esforço 
amostral 

Listas de 
Mackinnon 

24 dias 6 horas 
24 dias x 6 horas x 
1 homem 

144 
h/homem 

2.5.2.2 Censo por pontos de escuta 

Para se obter parâmetros quantitativos sobre a comunidade de aves, foi realizado o censo por 
pontos de escuta, sendo estabelecidos 30 pontos de amostragem na área de estudo (Tabela 
2.17). Os pontos foram percorridos somente uma vez em cada estação, totalizando 60 pontos 
amostrais no fim do estudo (períodos seco e chuvoso).  

Os pontos foram alocados a uma distância de, pelo menos, 200 metros entre si e a amostragem 
foi realizada no período da manhã (entre 6:00 h e 09:00 h), com o censo iniciando ao amanhecer 
(VIELLIARD et al., 2010). Durante o censo, o observador permaneceu durante 10 minutos em 
cada ponto de escuta, registrando quantitativamente todas as espécies detectadas (registros 
auditivos e visuais), em um raio de 100 metros (VIELLIARD et al., 2010). Através desta 
metodologia obtém-se um índice de abundância relativa, chamado índice pontual de abundância 
(IPA).  

Tabela 2.17: Localização dos pontos de escuta utilizados para realização do censo. 

Sítios 
Pontos de 

escuta 
Ambientes 

SIRGAS 2000 UTM - 
Fuso 23 L 

X Y 

1 PE1 Cerrado stricto sensu 204349 8248443 

1 PE2 Cerrado ralo 204373 8248188 

1 PE3 Ambientes antropizados, pastagem 204358 8248697 

1 PE4 Cerrado stricto sensu 204606 8248469 

1 PE5 Ambientes antropizados, pastagem 204605 8248722 

2 PE11 Campo sujo 205244 8247678 
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Sítios 
Pontos de 

escuta 
Ambientes 

SIRGAS 2000 UTM - 
Fuso 23 L 

X Y 

2 PE12 Cerrado ralo com predomínio de Brachiaria sp. 205252 8247924 

2 PE13 Cerrado ralo, cerrado stricto sensu 205505 8247967 

2 PE14 Campo sujo 204995 8247710 

2 PE15 Campo sujo 204976 8247466 

3 PE26 Cerrado ralo 204766 8248487 

3 PE27 Cerrado ralo, mata de galeria 204679 8248229 

3 PE28 Cerrado ralo, mata de galeria 205002 8248419 

3 PE29 Cerrado ralo, mata de galeria 204954 8247964 

3 PE30 Cerrado ralo, mata de galeria 204907 8248172 

4 PE21 Cerrado stricto sensu, cerrado denso 204721 8246678 

4 PE22 Mata de galeria 204499 8246657 

4 PE23 Cerrado ralo 204393 8246891 

4 PE24 Campo sujo 204516 8247134 

4 PE25 Campo sujo 204694 8247266  

5 PE16 Cerrado ralo 205553 8248215 

5 PE17 Cerrado ralo 205577 8248482 

5 PE18 Cerrado ralo, mata de galeria 205329 8248454 

5 PE19 Cerrado ralo 205312 8248198 

5 PE20 Campo sujo 205090 8248141 

6 PE6 Cerrado ralo, cerrado stricto sensu 205071 8246888 

6 PE7 Cerrado ralo, cerrado stricto sensu 204903 8246693 

6 PE8 Mata de galeria, cerrado denso 204721 8246555 

6 PE9 Cerrado stricto sensu, cerrado ralo 205177 8247122 

6 PE10 Cerrado ralo, cerrado stricto sensu 204810 8246895 

Tabela 2.18: Esforço amostral utilizado para a realização do censo por pontos de escuta. 

Método 
Duração do 

ponto de 
escuta 

Nº de 
pontos de 
escuta por 

sítio  

Nº total de pontos 
de escuta 

Esforço por 
sítio  

Esforço total  

Ponto de 
escuta 

 10 minutos 10 60 50 minutos  600 min ou 10 h 

2.5.2.3 Censo em transectos 

Com o intuito de complementar os dados de riqueza e também obter parâmetros quantitativos 
sobre a comunidade de aves, foram percorridos cinco transectos de 1250 metros de 
comprimento cada e o esforço está contido na Tabela 1.4. Como a área é relativamente pequena, 
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os transectos foram realizados praticamente nos mesmos locais onde o censo por pontos de 
escuta foi conduzido, sendo aqui, utilizado somente para complementar algumas informações, 
já que os demais parâmetros quantitativos foram analisados baseando-se somente no censo por 
pontos de escuta.  

Tabela 2.19: Esforço amostral utilizado para a realização do censo em transectos. 

Método 
Número de 
transectos 

por sítio  

Número total de 
transectos 

Extensão por 
transecto 

Esforço total  

Transecto 2 10 1250 metros 15000 metros 

2.5.3 Resultados e discussão 

2.5.3.1 Dados secundários 

Em um estudo realizado em um empreendimento localizado a aproximadamente cinco 
quilômetros do Parcelamento Hibisco, foram registradas 143 espécies de aves (PROGEPLAN, 
2017; Apêndice II - Dados de Levantamento de Campo), sendo que não foram encontradas 
espécies ameaçadas de extinção (MMA, 2014; IUCN, 2018). 

2.5.3.2 Dados primários 

Durante o trabalho de campo foram registradas 165 espécies de aves (Tabela 2.20). No total 
foram compiladas 219 listas de 10 espécies. Na estação chuvosa foram identificadas 153 espécies 
em 147 listas de 10 espécies, enquanto na estação seca foram detectadas 138 espécies de aves 
em 72 listas de 10 espécies. 

A riqueza encontrada durante o estudo representa 36% das 457 espécies reportadas para o 
Distrito Federal (WIKIAVES, 2019), correspondendo a 19% das 856 espécies de aves mencionadas 
para o Cerrado (SILVA; SANTOS, 2005). Todas as espécies detectadas na área de influência do 
Parcelamento Hibisco já haviam sido registradas no Distrito Federal (EFA, observações pessoais). 

Apenas cinco espécies são dependentes dos ambientes aquáticos (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 
2019a), correspondendo a 3% do total. Este número foi relativamente baixo, embora existam 
pequenos cursos d’água na área de estudo.  

Duas espécies exóticas foram detectadas durante o trabalho de campo: Columba livia (pombo-
doméstico) e Passer domesticus (pardal). O pombo doméstico é um táxon proveniente da Europa 
e considerado sinantrópico, extremamente associados à presença humana, registrados 
exclusivamente em locais urbanizados presentes na área de influência indireta. Columba livia 
também é considerada como indicadora da qualidade ambiental negativa (AMÂNCIO et al., 
2008), além de ser uma espécie potencial transmissora de doenças (GODOI et al., 2010; REOLON 
et al., 2004; SICK, 1997). Com a instalação do empreendimento e com o adensamento 
populacional na região, tanto o pombo-doméstico, como Passer domesticus (pardal), tendem a 
colonizar a Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta. 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 150 006101-310RT-001-01 

Tabela 2.20: Lista das espécies de aves registradas na área de influência do Parcelamento Hibisco. 

Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Tinamiformes  

Tinamidae  

Crypturellus parvirostris inambu-chororó 1,2,3,5,6 a,v LC LC ci Ce, Ca ON 

Rhynchotus rufescens perdiz 1,2,6 a,v LC LC ci Ce, Ca ON 

Nothura maculosa codorna-amarela 2 a,v LC LC ci Ce ON 

Pelecaniformes  

Ardeidae  

Bubulcus ibis garça-vaqueira 1 v,f LC LC a Ce IN 

Syrigma sibilatrix maria-faceira 3 a,v LC LC a Ca IN 

Threskiornithidae  

Theristicus caudatus curicaca 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC a Ce, Ca ON 

Cathartiformes  

Cathartidae  

Cathartes aura 
urubu-de-cabeça-
vermelha 

1,2,4,3,5,
6 

v LC LC   Ce, Ca CA 

Coragyps atratus urubu 
1,2,4,3,5,
6 

v,f LC LC   Ce, Ca CA 

Accipitriformes  

Accipitridae  

Accipiter bicolor 
gavião-bombachinha-
grande 

1,3 a,v LC LC   Fl CA 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   
Ce, Fl, 

Ca 
CA 

Geranoaetus 
albicaudatus 

gavião-de-rabo-branco 1,2,4,3,5 a,v LC LC   Ce CA 

Gruiformes  

Rallidae  

Aramides cajaneus saracura-três-potes 1 a,v LC LC a Fl ON 

Charadriiformes  

Charadriidae  

Vanellus chilensis quero-quero 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC a Ce, Ca CA 

Columbiformes  

Columbidae  

Columbina talpacoti rolinha 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC ci 
Ce, Fl, 

Ca 
GI 

Columbina squammata fogo-apagou 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC ci 
Ce, Fl, 

Ca 
GI 
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Columba livia pombo-doméstico AII v LC LC ci Na GI 

Patagioenas picazuro asa-branca 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC ci 
Ce, Fl, 

Ca 
GI 

Patagioenas 
cayennensis 

pomba-galega 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC ci 
Ce, Fl, 

Ca 
GI 

Zenaida auriculata avoante 1,2,3 a,v LC LC ci Ce GI 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 4,5,6 a,v LC LC ci Fl GI 

Cuculiformes  

Cuculidae  

Piaya cayana alma-de-gato 1,4,6 a,v LC LC   Fl CA 

Crotophaga ani anu-preto 2 a,v LC LC   Ce CA 

Guira guira anu-branco 1,2,3,5,6 a,v LC LC   Ce, Ca CA 

Tapera naevia saci 5 a LC LC   Ce CA 

Strigiformes  

Tytonidae  

Tyto furcata suindara 2 a LC LC   Ce CA 

Strigidae  

Megascops choliba corujinha-do-mato 2 a,v,f LC LC   Ce CA 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 1,2,3,5 a,v,f LC LC   Ce CA 

Caprimulgiformes  

Caprimulgidae  

Nyctidromus albicollis bacurau 1 a,v,f LC LC   Ce IN 

Nannochordeiles 
pusillus 

bacurauzinho 2,5 a,v LC LC   Ce IN 

Apodiformes  

Apodidae  

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal 1,3 a,v LC LC   Ce IN 

Tachornis squamata andorinhão-do-buriti 1,3,6 a,v LC LC   Ce IN 

Trochilidae  

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado 2,4 a,v LC LC   Fl NI 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   
Fl, Ce, 

Ca 
NI 

Colibri serrirostris 
beija-flor-de-orelha-
violeta 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   
Fl, Ce, 

Ca 
NI 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde 1,2,4,6 a,v,f LC LC   Fl, Ce NI 

Amazilia fimbriata 
beija-flor-de-garganta-
verde 

1,2,3,5 a,v,f LC LC   Fl, Ce NI 

Heliactin bilophus chifre-de-ouro 2,4 v LC LC   Ce, Ca NI 

Coraciiformes  
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Momotidae  

Baryphthengus 
ruficapillus 

juruva  4,6 a,v,f LC LC ma Fl ON 

Galbuliformes  

Galbulidae  

Galbula ruficauda ariramba 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Fl IN 

Bucconidae  

Nystalus chacuru joão-bobo 1,2,4,5 a,v LC LC   Ce ON 

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos 3,6 a,v LC LC eb Ce ON 

Nonnula rubecula macuru 4 a,v,f LC LC   Fl IN 

Piciformes  

Ramphastidae  

Ramphastos toco tucanuçu 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC co Fl, Ce ON 

Picidae  

Picumnus 
albosquamatus 

picapauzinho-escamoso 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Melanerpes candidus pica-pau-branco 1,2,3 a,v LC LC   Ce FI 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 1,2 a,v,f LC LC   Ce FI 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Ca, Ce FI 

Campephilus 
melanoleucos 

pica-pau-de-topete-
vermelho 

1,3,5 a,v,f LC LC   Fl, Ce FI 

Cariamiformes  

Cariamidae  

Cariama cristata seriema 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Ca, Ce ON 

Falconiformes  

Falconidae  

Caracara plancus carcará 1,4,3,5,6 a,v,f LC LC   
Fl, Ce, 

Ca 
CA 

Milvago chimachima carrapateiro 1,2,3,5 a,v LC LC   Fl, Ce CA 

Herpetotheres 
cachinnans 

acauã 2,3,4,6 a,v LC LC   Fl, Ce CA 

Psittaciformes  

Psittacidae  

Ara ararauna arara-canindé 6 a,v,f LC LC co Ce FI 
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Orthopsittaca 
manilatus 

maracanã-do-buriti 1,3,6 a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena 1,6 a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Psittacara 
leucophthalmus 

periquitão 1,2,4,3,6 a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Eupsittula aurea periquito-rei 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Fl FI 

Forpus xanthopterygius tuim 1,2,3,6 a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Brotogeris chiriri 
periquito-de-encontro-
amarelo 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego 1,2,3,6 a,v,f NT NT ec,co Ce, Ca FI 

Amazona amazonica curica 2 a,v LC LC co Ce FI 

Amazona aestiva papagaio 1,2,3,5 a,v NT LC co Ce, Fl FI 

Passeriformes  

Thamnophilidae  

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 4 a LC LC   Fl IN 

Herpsilochmus 
atricapillus 

chorozinho-de-chapéu-
preto 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce IN 

Herpsilochmus 
longirostris 

chorozinho-de-bico-
comprido 

1,5 a,v LC LC ec Fl IN 

Thamnophilus 
torquatus 

choca-de-asa-vermelha 1,2,3,5,6 a,v,f LC LC   Ce IN 

Thamnophilus 
caerulescens 

choca-da-mata 1,4,6 a LC LC   Fl IN 

Taraba major choró-boi 1,4,6 a,v LC LC   Fl IN 

Melanopareiidae  

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC ec Ce IN 

Conopophagidae  

Conopophaga lineata chupa-dente 4 a,v,f LC LC   Fl IN 

Dendrocolaptidae  

Sittasomus 
griseicapillus 

arapaçu-verde 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl IN 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado 3 a LC LC ma Fl IN 

Lepidocolaptes 
angustirostris 

arapaçu-de-cerrado 
1,2,4,3,5,
6 

a,v       Fl, Ce IN 

Furnariidae  

Furnarius rufus joão-de-barro 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   
Fl, Ce, 

Ca 
IN 

Lochmias nematura joão-porca 4 a,v LC LC   Fl IN 

Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio 1,2,4,3 a,v LC LC ec Fl IN 
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Syndactyla dimidiata limpa-folha-do-brejo 1,4,3,5,6 
a,v,f,

g 
LC LC ec Fl IN 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   
Fl, Ce, 

Ca 
IN 

Synallaxis frontalis petrim 5,6 a,v LC LC   Fl IN 

Synallaxis albescens uí-pi 2 a,v LC LC   Ce IN 

Synallaxis scutata estrelinha-preta 4,6 a,v LC LC   Fl IN 

Pipridae  

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão  4,6 a,v LC LC   Fl FI 

Antilophia galeata soldadinho 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC ec Fl FI 

Tityridae  

Schiffornis virescens flautim 4 a,v LC LC ma Fl FI 

Rhynchocyclidae  

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo 1,4,3,5,6 a LC LC   Fl IN 

Corythopis delalandi estalador 4,6 a,v LC LC   Fl IN 

Tolmomyias 
sulphurescens 

bico-chato-de-orelha-
preta 

1,4,3,5,6 a,v LC LC   Fl IN 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 1,4,3,5,6 a,v LC LC   Fl, Ce IN 

Hemitriccus 
margaritaceiventer 

sebinho-de-olho-de-ouro 1,6 a LC LC   Fl IN 

Tyrannidae  

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 2 a LC LC   Ce IN 

Camptostoma 
obsoletum 

risadinha 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Elaenia flavogaster 
guaracava-de-barriga-
amarela 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Elaenia cristata 
guaracava-de-topete-
uniforme 

1,2,4,3,5 a,v LC LC   Ce FI 

Elaenia obscura tucão 1,3 a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento 1,2,3,5 a,v LC LC   Fl, Ce IN 

Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta 1,2,3,6 a,v LC LC   Fl IN 

Myiopagis viridicata 
guaracava-de-crista-
alaranjada 

4 a,v LC LC   Fl IN 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela 3,6 a,v LC LC   Fl IN 

Phyllomyias fasciatus piolhinho 1,4,3,5 a,v LC LC   Fl IN 

Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo 2 
a,v,f,

g 
LC VU   Ce IN 

Myiarchus ferox maria-cavaleira 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Myiarchus tyrannulus 
maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Casiornis rufus maria-ferrugem 4,6 a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce ON 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 1 a,v LC LC   Ce IN 

Megarynchus pitangua neinei 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce ON 

Myiozetetes cayanensis 
bentevizinho-de-asa-
ferrugínea 

4,5,6 a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Tyrannus melancholicus suiriri 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Fl, Ce ON 

Colonia colonus viuvinha 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Fl IN 

Myiophobus fasciatus filipe 1,2,3 a,v LC LC   Fl, Ce IN 

Sublegatus modestus guaracava-modesta 5 a,v,f LC LC   Fl IN 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 6 a,v,f LC LC   Ce IN 

Lathrotriccus euleri enferrujado 1,4,3,5,6 a,v LC LC   Fl IN 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho 1,2,4,3,5 a,v,f LC LC   Ce IN 

Vireonidae  

Cyclarhis gujanensis pitiguari 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl, Ce FI 

Vireo chivi juruviara 4 a,v,f LC LC   Fl FI 

Corvidae  

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo 1,2,3,5 a,v LC LC ec Ce ON 

Hirundinidae  

Pygochelidon 
cyanoleuca 

andorinha-pequena-de-
casa 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Ce, Fl IN 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Ce, Fl IN 

Progne tapera andorinha-do-campo 1,2,3 a,v LC LC   Ce, Fl IN 

Troglodytidae  

Troglodytes musculus corruíra 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Ce, Ca IN 

Cantorchilus leucotis 
garrinchão-de-barriga-
vermelha 

1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC   Fl IN 

Polioptilidae  

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Ce, Fl IN 

Turdidae  
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Turdus leucomelas sabiá-branco 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Fl ON 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 4,6 a,v,f LC LC co Ce, Fl ON 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 1,2,3 a,v LC LC co Ce, Fl ON 

Mimidae  

Mimus saturninus sabiá-do-campo 2,6 a,v LC LC   Ce ON 

Passerellidae  

Zonotrichia capensis tico-tico 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Ca GI 

Ammodramus 
humeralis 

tico-tico-do-campo 1,2 a,v,f LC LC co Ce, Ca GI 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo 2 a LC LC   Fl GI 

Parulidae  

Basileuterus culicivorus pula-pula 1,4,3,5,6 a,v LC LC   Fl IN 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato 1,2,4,3,6 a,v LC LC   Fl IN 

Icteridae  

Icterus pyrrhopterus encontro 1,5 a,v LC LC co Fl, Ce FI 

Gnorimopsar chopi pássaro-preto 2 a LC LC co Ce FI 

Molothrus bonariensis chupim 2 a LC LC co Ce FI 

Thraupidae  

Porphyrospiza 
caerulescens 

campainha-azul 2,5 a,v LC NT ec Ce FI 

Neothraupis fasciata cigarra-do-campo 2 a,v,f LC NT   Ce FI 

Schistochlamys 
melanopis 

sanhaço-de-coleira 1 a,v,f LC LC   Ce FI 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 1,2,3,6 a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Tangara cayana saíra-amarela 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto 1,4,3,6 a,v,f LC LC   Ce, Fl FI 

Sicalis citrina canário-rasteiro 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Ca GI 

Sicalis flaveola canário-da-terra 1,2,3,5,6 a,v,f LC LC co Ce, Ca GI 

Sicalis columbiana canário-do-amazonas 3 a,v,f LC LC co Ce GI 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto 1,4,3,6 a,v LC LC   Ce, Fl FI 

Volatinia jacarina tiziu 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC co Ce, Ca GI 

Eucometis penicillata pipira-da-taoca 4 a,v,f LC LC   Fl FI 

Trichothraupis 
melanops 

tiê-de-topete 4 a,v LC LC   Fl FI 
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Espécie Nome popular 
Sítio 

amostral 
Reg. 

Status de 
conservação Inf. 

Adic. 
Fitof. Dieta 

Brasil IUCN 

Coryphospingus 
cucullatus 

tico-tico-rei 2,5,6 a,v,f LC LC co Ce, Fl FI 

Tachyphonus rufus pipira-preta 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Fl FI 

Tersina viridis saí-andorinha 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Ce, Fl FI 

Dacnis cayana saí-azul 1,5,6 v LC LC   Ce, Fl NI 

Coereba flaveola cambacica 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Fl NI 

Sporophila plumbea patativa 1,2,3,5,6 a,v,f LC LC co Ce, Ca GI 

Sporophila nigricollis baiano 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Ca GI 

Emberizoides herbicola canário-do-campo 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC   Ce, Ca GI 

Saltatricula atricollis batuqueiro 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC ec Ce, Ca FI 

Saltator maximus tempera-viola 
1,2,4,3,5,
6 

a,v LC LC co Ce, Fl FI 

Saltator similis trinca-ferro 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Fl FI 

Microspingus cinereus 
capacetinho-do-oco-do-
pau 

1,2 a,v,f LC LC 
eb,e

c 
Ce, Ca FI 

Cardinalidae  

Piranga flava sanhaço-de-fogo 1,2,5,6 a,v,f LC LC   Ce FI 

Fringillidae  

Euphonia chlorotica fim-fim 
1,2,4,3,5,
6 

a,v,f LC LC co Ce, Fl FI 

Euphonia violacea gaturamo 6 a,v,f LC LC co Fl FI 

Passeridae  

Passer domesticus pardal 1,AII a,v,f LC LC   CA, An GI 

Legendas:  

Local: Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) : 1, 2, 4, 3, 5, 6; AII - Área de Influência Indireta.  

Tipo de registro (Reg.): a - auditivo, v - visual, f - fotografia, g - gravação da vocalização.  

Status de conservação: Lista do Brasil (MMA, 2014; ICMBIO, 2014), Lista internacional ou IUCN (IUCN, 2018), CR - espécie 
ameaça de extinção na categoria criticamente em perigo, EN - em perigo, VU - vulnerável, NT - quase ameaçada, LC - pouco 
preocupante. 

Informações adicionais (Inf. Adic.): eb - espécie endêmica do Brasil (SICK, 1997; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2019a), ec - 
endêmica do Cerrado (SILVA; BATES, 2002), ma - endêmica da Mata Atlântica (VALE et al., 2018), ci - cinegética (SICK, 1997), co 
- utilizada para criação doméstica ou comércio ilegal (SICK, 1997). 

Fitof (Fitofisionomias): (Ce) – cerrado sentido restrito; (Fl) - Floresta; (Ca) – campo limpo; (An) – antrópico;  

Dieta: (IN) - insetívoro; (ON) - Onívoro; (CA) - Carnívoro; (FI) - Frugívoro; (GI) - Granívoro; (PI) - Piscívoro; (NI) - Nectarívoro 

A guilda alimentar mais representativa foram os insetívoros com 41% do total (n = 69; Figura 
2.24), seguida pelos onívoros com 34% (n = 57). Entre as espécies frugívoras registradas, merece 
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destaque a família Psittacidae, com 10 representantes. Apesar da pequena proporção de 
frugívoros (8%; n = 14), foi constatada a presença de Ara ararauna (arara-canindé), espécie de 
grande porte, que se alimenta de várias espécies vegetais, mesmo em ambientes urbanizados 
(SANTOS; RAGUSA-NETTO, 2014), apresentando importante papel ecológico, como predadora de 
sementes (RAGUSA-NETTO, 2011).  

A guilda alimentar mais representativa foram os insetívoros com 41% do total (n = 69; Figura 
2.24), seguida pelos onívoros com 34% (n = 57). Entre as espécies frugívoras registradas, merece 
destaque a família Psittacidae, com 10 representantes. Apesar da pequena proporção de 
frugívoros (8%; n = 14), foi constatada a presença de Ara ararauna (arara-canindé), espécie de 
grande porte, que se alimenta de várias espécies vegetais, mesmo em ambientes urbanizados 
(SANTOS; RAGUSA-NETTO, 2014), apresentando importante papel ecológico, como predadora de 
sementes (RAGUSA-NETTO, 2011).  

 

Figura 2.24: Número de espécies por guilda alimentar. Legenda: i - insetívoro, o - onívoro, f - 
frugívoro, g - granívoro, n - nectarívoro, c - carnívoro, d - detritívoro. 

As espécies registradas encontram-se distribuídas em 18 ordens e 45 famílias (Figura 2.25). As 
famílias mais representativas foram Tyrannidae e Thraupidae, com 25 espécies cada. 
Geralmente, estas famílias são as mais representativas, o que pode ser explicado pela grande 
quantidade de representantes destas famílias (PIACENTINI et al., 2015).  
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Figura 2.25: Riqueza de espécies por família. 

2.5.3.3 Espécies ameaçadas de extinção 
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como quase ameaçadas de extinção (ICMBIO, 2014; IUCN, 2018), sendo duas em nível nacional 
(papagaio Amazona aestiva e papagaio-galego Alipiopsitta xanthops) e três em nível 
internacional (papagaio-galego Alipiopsitta xanthops, campainha-azul Porphyrospiza 
caerulescens e cigarra-do-campo Neothraupis fasciata). A ocorrência de espécies ameaçadas e 
quase ameaçadas de extinção, geralmente são indicativos da qualidade ambiental, além de 
ressaltar a importância da área para a conservação destas espécies (MEFFE & CARROLL, 1994). 

Todas as quatro espécies citadas como ameaçadas e quase ameaçadas de extinção (papa-
moscas-do-campo Culicivora caudacuta, papagaio-galego Alipiopsitta xanthops, campainha-azul 
Porphyrospiza caerulescens e cigarra-do-campo Neothraupis fasciata) foram encontradas na área 
diretamente afetada (pontos amostrais 1 e/ou 2). 

d) Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo) 

Está ameaçada de extinção na categoria vulnerável na lista internacional (IUCN, 2018). A espécie 
foi encontrada nas duas amostragens, ocupando basicamente o mesmo território, sendo 
considerada residente. Foi detectada pela primeira vez em 03 de abril de 2019, em campo sujo 
presente no sítio 2, sendo um indivíduo ouvido no ponto de escuta 11. Dois indivíduos foram 
observados no ponto de escuta 15, sendo um deles fotografado. Posteriormente, em 05 de abril 
de 2019, cinco indivíduos foram registrados em campo sujo (205052, 8247563; UTM - Fuso 23 S), 
sendo um deles fotografado. Nesta ocasião, merece destaque o registro de um indivíduo jovem, 
indicando que a espécie estava reproduzindo no local.  Um indivíduo foi registrado em campo 
sujo (204824, 8247428; UTM - Fuso 23 S) no dia 11 de abril de 2019.  

A espécie, a princípio, ocorre nas áreas de campo sujo presente no sítio 2, área marcada pelo 
predomínio de espécies de gramíneas aparentemente nativas e provavelmente, deve ocorrer 
também nas áreas de campo sujo presentes no sítio 4. No período seco, a espécie foi registrada 
somente em 16 de junho de 2019, quando dois indivíduos foram observados. No total, foram 
quantificados nove indivíduos, considerando todas as metodologias e a principal ameaça à 
conservação deste táxon vem sendo a substituição das fitofisionomias campestres para diversas 
finalidades (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2019b). A espécie não foi detectada em áreas onde existia 
o predomínio de Brachiaria sp., espécie de gramínea exótica, o que reforça a importância da 
manter a qualidade ambiental nas áreas localizadas nas adjacências do condomínio.  

2.5.3.4 Espécies endêmicas 

Somente duas espécies registradas na área são endêmicas do Brasil (rapazinho-dos-velhos 
Nystalus maculatus e capacetinho-do-oco-do-pau Microspingus cinereus) (SICK, 1997); dez 
espécies são consideradas endêmicas do Cerrado (SILVA; BATES, 2002): Alipiopsitta xanthops 
(papagaio-galego), Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido), Melanopareia 
torquata (tapaculo-de-colarinho), Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Syndactyla dimidiata 
(limpa-folha-do-brejo), Antilophia galeata (soldadinho), Cyanocorax cristatellus (gralha-do-
campo) e Saltatricula atricollis (batuqueiro), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul) e 
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau). O número de espécies endêmicas do 
Cerrado registradas representa 33% das 30 espécies consideradas endêmicas (SILVA; BATES, 
2002), sendo superior ao encontrado em outras áreas do Distrito Federal, como por exemplo no 
local de onde foram retirados os dados secundários, localizado na mesma bacia hidrográfica em 
questão, onde foram registradas seis espécies típicas deste bioma (PROGEPLAN, 2017). 
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Algumas espécies anteriormente consideradas endêmicas, como Clibanornis rectirostris 
(cisqueiro-do-rio) e Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo), vêm ampliando sua distribuição 
geográfica, ocorrendo também na Mata Atlântica (LOPES, 2008; VASCONCELOS et al., 2015). 

Praticamente todas as espécies citadas dentre as endêmicas do Cerrado ou do Brasil foram 
encontradas na área diretamente afetada (pontos amostrais 1 e/ou 2): Alipiopsitta xanthops 
(papagaio-galego), Herpsilochmus longirostris (chorozinho-de-bico-comprido), Melanopareia 
torquata (tapaculo-de-colarinho), Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Syndactyla dimidiata 
(limpa-folha-do-brejo), Antilophia galeata (soldadinho), Cyanocorax cristatellus (gralha-do-
campo) e Saltatricula atricollis (batuqueiro), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul) e 
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau). A única exceção é o rapazinho-dos-velhos 
Nystalus maculatus, registrado nos pontos amostrais 3 e 6. 

Três táxons registrados são endêmicos da Mata Atlântica (VALE et al., 2018), tais como 
Baryphthengus ruficapillus (juruva), Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado) e Schiffornis 
virescens (flautim), reforçando o papel das matas de galeria para penetração destes táxons para 
o interior do continente (SILVA, 1996). Nenhuma das espécies de aves com centro de distribuição 
na Mata Atlântica foi registrada na área diretamente afetada (pontos amostrais 1 e/ou 2). 

2.5.3.5 Espécies migratórias 

Na América do Sul, aves figuram como o grupo mais importante em termos de fluxos migratórios, 
não só pela enorme quantidade de espécies visitantes, mas também, pelos complexos padrões 
de migração apresentados pelas espécies residentes (SICK 1983, SOMENZARI et al. 2018). As 
etapas do estudo científico das migrações de aves incluem: 1) a determinação da existência de 
fluxos migratórios nas espécies; 2) a identificação das rotas migratórias e 3) o estudo dos 
mecanismos fisiológicos, comportamentais e ecológicos envolvidos no movimento migratório 
(CAVALCANTI 1990). “No Brasil temos ainda muitas lacunas de conhecimento sobre os sistemas 
migratórios e estamos mais centrados nas duas primeiras etapas”, segundo a autora (ALVES 
2007, p. 236). Para estabelecer rotas de migração é importante conjugar dados de distribuição e 
locais de reprodução tanto de literatura, de museus e também de observações de campo, e 
“estudos deste tipo são praticamente inexistentes no Brasil”, sobretudo para as aves terrestres 
(ALVES 2007, p. 236).  

Felizmente, tem havido esforços recentes para compilar e definir rotas migratórias de algumas 
das muitas espécies de aves migratórias no país (SOMENZARI et al. 2018). No entanto, os próprios 
autores reconheceram que se tratava de apenas uma primeira etapa de um estudo desafiador 
de enorme complexidade, o qual deveria iniciar um processo contínuo e dinâmico que dependia 
da colaboração de muitos pesquisadores em suas próximas atualizações. Pois, de toda forma, o 
estudo não estabeleceu as rotas migratórias da grande maioria das espécies registradas. Os 
resultados indicam que das 1.919 espécies de aves registradas no Brasil, 198 (10,3%) são 
migratórias. Destas aves, 127 espécies (64%) foram classificadas como completamente 
migratórias e 71 (36%) são consideradas parcialmente migratórias. Algumas espécies (83; 4,3%) 
foram classificadas como vagantes e oito (0,4%) espécies não puderam ser claramente definidas 
devido às poucas informações disponíveis ou devido a dados conflitantes (SOMENZARI et al. 
2018). 
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Dentre as espécies de aves inventariadas para o parcelamento urbano Hibisco: não foram 
registradas espécies consideradas “visitantes”. As espécies visitantes são assim chamadas porque 
se reproduzem em outros países, mas retornam sazonalmente para a região, fora do período 
reprodutivo. Apenas uma espécie registrada é considerada “completamente migratória”: o 
andorinhão-do-temporal Chaetura meridionalis, que se reproduz entre os meses de outubro a 
janeiro em vários estados do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, e depois migra para o Panamá, 
Colômbia, Venezuela e Guianas durante o período de inverno (Figura 2.26) (SOMENZARI et al. 
2018).  

Dentre as aves registradas no estudo do parcelamento urbano Hibisco, outras doze espécies 
foram consideradas “parcialmente migratórias”, isto é, que apenas parte de suas populações 
realizam os eventos migratórios, geralmente, na região Sul do país, porém uma parcela da 
população permanece residentes, sobretudo no Brasil Central, Norte e Nordeste. As aves 
parcialmente migratórias registradas são: o bacurau-chintã Hydropsalis parvula, a guaracava 
chibum Elaenia chiriquensis, a guaracava-de-crista-alaranjada Myiopagis viridicata, a maria-
cavaleira irré Myiarchus swainsoni, o bem-te-vi Pitangus sulphuratus, o felipe Myiophobus 
fasciatus, o enferrujado Lathrotriccus euleri, a juruviara Vireo chivi, a andorinha-serradora  
Stelgidopteryx ruficollis, a andorinha-do-campo Progne tapera, o sabiá-poca Turdus 
amaurochalinus e o saí-andorinha Tersina viridis.  

Além destas, a avoante Zenaida auriculata é uma espécie de pomba, cujos fluxos migratórios 
foram percebidos, mas possuem dados insuficientes para determinar o padrão de migração de 
suas populações. A única menção dos autores a rotas de migração das espécies registradas para 
o parcelamento urbano Hibisco: a costa litorânea do Sudeste do Brasil pode ser um local de escala 
ou de muda para a guaracava chibum Elaenia chiriquensis. O urubu-preto Coragyps atratus é a 
única espécie listada como migratória intercontinental, segundo a Portaria nº 12/2018/MMA, 
que torna pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres. 
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Figura 2.26: Rota migratória do andorinhão do temporal Chaethura andrei (Fonte: Marin 1997). 

2.5.3.6 Espécies cinegéticas ou utilizadas para criação doméstica  

Dentre as espécies registradas, dez são cinegéticas (Tabela 2.20), isto é, são alvos de caça, 
incluindo os representantes da família Tinamidae (inambus, perdizes e codornas) e Columbidae 
(pombas e rolinhas). Estas espécies podem sofrer o impacto da caça onde esta atividade é 
constante. Desta forma, a instalação e operação do empreendimento pode contribuir para 
redução das populações destas espécies, caso não haja fiscalização e conscientização dos 
trabalhadores, uma vez que ocorrerá a participação de grande número de colaboradores durante 
as obras e também o aumento da população na região, embora a caça seja menos frequente em 
ambientes urbanos. 

Trinta e duas espécies são alvos de criação em cativeiro e comércio ilegal (Tabela 2.20), entre 
elas todos os representantes da família Psittascidae (araras, papagaios, periquitos e maracanãs). 
Outras espécies visadas são os representantes das famílias Thraupidae (sanhaços, saíras, 
canários, papa-capins e trinca-ferros), Icteridae (pássaro-preto e afins) e Turdidae (sabiás), além 
de espécies como Ramphastos toco (tucanuçu), Zonotrichia capensis (tico-tico), Ammodramus 
humeralis (tico-tico-do-campo), Euphonia chlorotica (fim-fim) e Euphonia violacea (gaturamo). Já 
em relação às espécies alvo de criação em cativeiro e comércio ilegal, destacamos a ocorrência 
de Alipiopsitta xanthops (papagaio-galego), considerado quase ameaçada de extinção. Estas 
espécies podem ter sua reprodução comprometida pela retirada de ovos e filhotes dos ninhos 
durante as etapas de instalação e operação do empreendimento. 

This content downloaded from 195.34.79.92 on Tue, 10 Jun 2014 23:15:29 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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A grande maioria das espécies citadas como cinegéticas e/ou comerciais foram comumente 
encontradas na área diretamente afetada (pontos amostrais 1 e/ou 2) (Tabela 2.20), com exceção 
de arara-canindé Ara ararauna, sabiá-laranjeira Turdus rufiventris, gaturamo Euphonia violacea 
e juriti-pupu Leptotila verreauxi, registradas em outros pontos amostrais. 

2.5.3.7 Espécies de importância ecológica (bioindicadoras) 

Syndactyla dimidiata (limpa-folha-do-brejo) é uma espécie geralmente considerada indicadora 
da qualidade ambiental, apesar de possuir registros na área urbana de Brasília, ocorrendo 
inclusive em parques urbanos, como o Parque Ecológico Águas Claras (COSAC; SILVANO, 2016) e 
também na região administrativa do Jardim Botânico, em um condomínio na área urbanizada, 
onde existem ambientes florestais representativos e com alta conectividade (EFA, observações 
pessoais). É considerada incomum (STOTZ et al., 1996) e típica de ambientes florestais, como 
matas ciliares e de galeria, ocorrendo também em mata mesófila semidecídua (LOPES; 
GONZAGA, 2014).  

Apesar de não ser ameaçada de extinção, Lopes e Gonzaga (2014) recomendam que o táxon seja 
enquadrado na categoria vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção em nível 
internacional, seguindo os critérios de populações em contínuo declínio do número de indivíduos 
maduros (observado, estimado ou inferido) e subpopulações com menos de 10.000 indivíduos 
adultos (aptos para reprodução), seguindo os critérios da IUCN (2001). Apesar de não constar na 
lista internacional (IUCN, 2018), é considerada presumivelmente ameaçada pela conversão de 
áreas florestais em áreas agricultáveis (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018c). Durante o estudo a 
espécie foi considerada residente, encontrada nas duas amostragens, detectada na mata ciliar 
ao longo do córrego Taboquinha e também nas matas de galeria presentes em praticamente 
todos os sítios amostrais, com exceção do sítio 2, onde existem remanescentes florestais menos 
expressivos. 

Outra espécie que merece destaque é Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau), 
espécie típica de fitofisionomias campestres e savânicas (SICK, 1997; LOPES et al., 2010), 
encontrada em áreas de cerrado ralo e cerrado stricto sensu, presentes nos sítios 1 e 2, 
respectivamente. A espécie teve sua vocalização gravada em 07 de abril de 2019, sendo 
fotografada em 14 de junho de 2019. Neste último registro da espécie, foram observados quatro 
indivíduos, incluindo dois indivíduos jovens, demostrando que a espécie estava reproduzindo na 
região. Nas áreas investigadas, M. cinereus foi detectada somente em duas ocasiões, sendo 
considerada mais rara que S. dimidiata (limpa-folha-do-brejo). Comentários sobre sua 
distribuição geográfica e uma compilação dos registros obtidos em outros estados foram 
apresentados por Lopes et al. (2010), que ressalta sua raridade no Brasil central e sua extinção 
em algumas regiões do Cerrado. 

Tanto o Syndactyla dimidiata (limpa-folha-do-brejo), quanto o Microspingus cinereus 
(capacetinho-do-oco-do-pau) foram registrados na área diretamente afetada (pontos amostrais 
1 e 2). 

2.5.3.8 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

No caso de aves vetoras de doenças, destacam-se as espécies migratórias, visto que são aquelas 
com maior capacidade de dispersão e proliferação de agentes etiológicos entre regiões, biomas, 
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países e continentes. Dentre as espécies inventariadas, apenas o urubu-preto Coragyps está 
listada dentre as espécies de aves migratórias, no Anexo II da Convenção sobre a Conservação 
das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, segundo a Portaria nº 12/2018/MMA. 

As aves são reservatórios de influenzas (gripes), meningites, doenças diarreicas agudas e, 
especialmente, de "gripes aviárias" (influenza aviária A (H5N1 e H7N9)) e da febre do Nilo 
Ocidental. No caso da febre do Nilo Ocidental, as aves podem ser além de reservatórios, podem 
atuar como amplificadores do vírus da doença. Muitas aves, notoriamente os pombos, são 
importantes reservatórios de meningites, sobretudo aquelas relacionadas à criação em cativeiro 
no ambiente doméstico, como canários e periquitos. No caso doenças diarreicas agudas, as aves 
são reservatórios para os agentes etiológicos específicos, tais como Salmonella não-tifoide e 
Campilobacter spp., que podem afetar outros grupos de animais (mamíferos domésticos e 
silvestres, e repteis) (BRASIL 2017).  

Variadas espécies de aves podem atuar como reservatórios e amplificadores do vírus da febre do 
Nilo Ocidental, em decorrência da elevada e prolongada viremia que apresentam, atuando como 
fonte de infecção para outros vetores, os mosquitos do gênero Cullex. No Brasil, achados 
sorológicos sugerem a circulação do vírus em animais (aves e equídeos), principalmente na região 
do Pantanal, desde 2011. Entretanto, foi no estado do Piauí em 2014, que ocorreu o primeiro 
registro de caso humano de encefalite pelo vírus do Nilo Ocidental no país, destacando a 
importância da abordagem sindrômica de doenças do sistema nervoso central para detecção de 
casos humanos (BRASIL 2017).  

Além disso, as aves podem ser vetores de doenças de Chagas e de geo-helmintíases (lombrigas e 
outros vermes). A maioria dos triatomíneos causadores da doença de Chagas deposita seus ovos 
livremente no ambiente, entretanto, alguns possuem substâncias adesivas que fazem com que 
os ovos quem 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). 

2.5.3.9 Espécies de interesse econômico, científico e de saúde pública 

As aves migratórias, principalmente as aquáticas e as silvestres, desempenham importante papel 
na disseminação natural de influenzas (principalmente, a gripe aviária) e da febre do Nilo 
Ocidental entre distintos pontos do globo terrestre. Deste modo, as aves podem ter grande 
impacto econômico sobre aviculturas e criações em cativeiro (BRASIL 2017).  

As influenzas, principalmente a gripe aviária, constituem-se em uma das grandes preocupações 
das autoridades sanitárias mundiais, devido ao seu impacto na morbimortalidade decorrente das 
variações antigênicas cíclicas sazonais, havendo maior gravidade entre os idosos, as crianças, os 
imunodeprimidos, os cardiopatas e os pneumopatas, entre outros. Além disso, existe a 
possibilidade de ocorrerem pandemias devido à alta capacidade de mutação antigênica do vírus 
influenza A, inclusive com troca genética com vírus não humanos, ocasionando rápida 
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disseminação e impacto entre os suscetíveis não imunes, com grande repercussão social e 
econômica (BRASIL 2017).  

2.5.3.10 Curva de acúmulo de espécies por dia de amostragem 

Através da curva de acúmulo de espécies podemos observar como as espécies foram sendo 
adicionadas ao longo do estudo (Figura 2.27). Apesar de parecer uma leve tendência à 
estabilização, a amostragem representou um recorte temporal da riqueza de espécies na área, 
sendo necessárias novas amostragens para complementar a listagem. 

 

Figura 2.27: Curva de acúmulo de espécies registradas por dia de amostragem, realizada com 
base em 144 horas de observação. 

2.5.3.11 Curva do coletor (rarefação) com base nas listas de Mackinnon  

Como o número de horas dedicadas ao trabalho de campo e o número de espécies registradas 
foi expressivo, a curva do coletor apresentou certa tendência à estabilização (Figura 2.28), 
embora acreditemos que parte da avifauna existente na área, principalmente regionalmente 
migratória, não tenha sido registrada, marcada pela ausência de espécies comumente 
encontradas em remanescentes naturais localizados na área urbana, tais como: Tyrannus savana 
(tesourinha), Empidonomus varius (peitica), Gryseotyrannus aurantioatrocristatus (peitica-de-
chapéu-preto), Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado) e Tyrannus albogularis (suiriri-de-
garganta-branca), geralmente encontradas durante da estação chuvosa. Como a amostragem 
ocorreu no fim do período chuvoso, tais espécies não foram registradas na área de estudo. 

Quando a curva de rarefação atinge a assíntota, significa que praticamente todas as espécies 
foram detectadas. A curva do coletor estabiliza quando atinge um ponto em que o aumento do 
esforço de coleta, não resulta no aumento do número de espécies, o que significa que 
praticamente toda riqueza da área foi amostrada (GOTELLI; COLWELL, 2001; SANTOS, 2006). 
Algumas espécies são regionalmente raras (com baixa densidade populacional), migratórias ou 
vagantes e demandam maior esforço para serem detectadas. 
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Figura 2.28: Curva do coletor com base em 219 listas de 10 espécies, compiladas durante 144 
horas de esforço amostral.  

A linha tracejada representa o desvio padrão. 

2.5.3.12 Riqueza local 

Comparando-se a riqueza entre os sítios amostrais (Tabela 2.21), percebe-se que o sítio 1 
apresentou a maior riqueza de espécies de aves (n = 116) seguido pelo sítio 2, com 106 espécies. 
Os ambientes florestais associados à presença de fitofisionomias campestres e savânicas 
contribuem para o registro de elevado número de espécies nas áreas. De forma geral, a riqueza 
de espécies observada nas áreas foi similar, uma vez que as mesmas são próximas e apresentam, 
praticamente, as mesmas fitofisionomias, com níveis de conservação e ocupação do entorno 
semelhantes. Contudo, o sítio 5 apresentou a menor riqueza entre os sítios amostrais (n = 90), 
apesar de conter o maior remanescente florestal quando comparado com os outros sítios, 
surpreendendo a baixa riqueza. Os ambientes florestais apresentam maior estratificação vertical, 
geralmente possibilitando a ocupação por grande número de espécies. 

Tabela 2.21: Riqueza de espécies de aves por sítio amostral.  

Riqueza local 

Sítio 1 Sítio 2 Sítio 3 Sítio 4 Sítio 5 Sítio 6 

117 106 102 95 90 102 

2.5.3.13 Similaridade e agrupamento 

De forma geral, a composição de espécies entre os sítios é bastante semelhante e foi obtido um 
coeficiente de correlação superior a 0,8 (coeficiente de correlação = 0,88). Avaliando a 
similaridade na composição de espécies de aves entre os sítios amostrais, observamos uma maior 
semelhança entre os sítios 1 e 3 (Figura 2.13), ambos localizados na ADA/AID, seguido pelos sítios 
5, 6, 2 e 4. Esta semelhança se deve principalmente devido à proximidade entre os sítios 
amostrais e pelo fato de existir praticamente as mesmas fitofisionomias nas áreas. 
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Tal semelhança foi observada também na análise de similaridade utilizando o índice de Jaccard, 
apresentada na Tabela 2.22, com valores variando entre 0,51 e 0,79. Entretanto, apesar de 
algumas espécies terem sido encontradas exclusivamente em um ou outro sítio, com a 
continuidade das observações as espécies tendem a ser registradas em mais de uma localidade 
e, desta forma, a similaridade tende a aumentar, revelando novas conformações. Em relação às 
áreas investigadas e que serão diretamente afetadas pela remoção da vegetação (sítios 1 e 2), 
nota-se uma maior similaridade de ambas as áreas com o sítio 3 (Tabela 2.22), presente na área 
de influência direta do empreendimento. 

 

Figura 2.29: Dendrograma de similaridade da avifauna. Observação: coeficiente de correlação 
cofenética = 0,84. 

Tabela 2.22: Similaridade de Jaccard para avifauna em relação aos diferentes sítios amostrais. 

Sítios S1-ADA S2-ADA S4-AID S3-AID S5-AII S6-AII 

1-ADA 1 0,63 0,53 0,78 0,65 0,63 

2-ADA 0,63 1 0,48 0,63 0,59 0,52 

3-AID 0,78 0,63 0,55 1 0,66 0,63 

4-AID 0,53 0,48 1 0,55 0,57 0,67 

5-AII 0,65 0,59 0,57 0,66 1 0,60 

6-AII 0,63 0,52 0,67 0,63 0,60 1 

2.5.3.14 Censo por pontos de escuta e índice pontual de abundância 

Durante o censo por pontos de escuta foram detectadas 121 espécies de aves (68% das espécies 
registradas; Apêndice II - Dados de Levantamento de Campo), sendo contabilizados 1022 
indivíduos no total, após a amostragem de 60 pontos de escuta (período chuvoso e seco). 
Durante a estação chuvosa, foram quantificados 581 indivíduos pertencentes a 104 espécies. Já 
na estação seca foram identificados 441 indivíduos de 94 espécies. 
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A espécie com maior abundância relativa durante a estação chuvosa foi Sporophila nigricollis 
(baiano) (n = 35 indivíduos; IPA = 1,17), seguida de Eupsittula aurea (periquito-rei) (n = 23 
indivíduos; IPA = 0,77), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) (n = 22 indivíduos; IPA = 0,73) e 
Cantorchlus leucotis (garrinchão-de-barriga-vermelha) (n = 21 indivíduos; IPA = 0,70). Na estação 
seca, as espécies com os maiores índices pontuais de abundância foram Pitangus sulphuratus 
(bem-te-vi) (n = 20 indivíduos; IPA = 0,67), Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo) (n 
= 19 indivíduos; IPA = 0,63), Colibri serrirostris (beija-flor-de-orelha-violeta) (n = 17 indivíduos; 
IPA = 0,57) e Cantorchilus leucotis (n = 16 indivíduos; IPA = 0,53). Considerando as duas 
campanhas, as espécies com maior abundância relativa foram: Pitangus sulphuratus (bem-te-vi) 
(n = 42 indivíduos; IPA = 0,70), Cantorchilus leucotis e Brotogeris chiriri (n = 37 indivíduos; IPA = 
0,62), seguidas por Sporophila nigricollis (baiano) (n = 35 indivíduos; IPA = 0,58). 

No fim da amostragem, entre as 20 espécies com maior abundância relativa há uma espécie 
endêmica do Cerrado (tapaculo-de-colarinho Melanopareia torquata), espécies cinegéticas (asa-
branca Patagioenas picazuro) e espécies utilizadas para criação doméstica (periquito de 
encontro-amarelo Brotogeris chiriri, baiano Sporophila nigricollis, periquito-rei Eupsittula aurea 
e sabiá-barranco Turdus leucomelas; Apêndice II - Dados de Levantamento de Campo), mas a 
maioria suporta certos níveis de alteração do ambiente, consideradas mais generalistas. O que 
geralmente vem sendo observado é que poucas espécies são abundantes e muitas espécies são 
raras, com baixa abundância relativa (Figura 2.12; RIBON et al., 2006), assim como a maioria das 
espécies ameaçadas. Ambientes mais preservados normalmente apresentam este padrão. 

Cabe ressaltar que variações neste parâmetro da comunidade poderão ser melhor avaliados após 
a realização de novas campanhas durante o monitoramento a ser ealziado na fase de obtenção 
de Licença de Instalação (LI). 

 

Figura 2.30: Distribuição das espécies em relação à abundância relativa (índice pontual de 
abundância). 
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2.5.3.15 Índice de diversidade e equitabilidade 

Para estação chuvosa, quando avaliamos todos os pontos de escuta de forma integrada, 
obtivemos um valor de 1,8 para o índice de diversidade e 2,0 para a equitabilidade. O ponto de 
escuta 18 (sítio 5) foi o que apresentou os maiores valores de diversidade e equitabilidade 
(Tabela 2.23), seguido pelo ponto de escuta 28 (sítio 3). Geralmente, o índice de diversidade varia 
em torno de 1,5 e 4,0 (MAGURRAN, 2003), sendo que as áreas com os maiores índices tendem a 
possuir maior riqueza e maior equilíbrio em relação à abundância das espécies. Quanto maior a 
equitabilidade, mais homogênea é a comunidade, havendo menor dominância de algumas 
poucas espécies. Os ambientes antropizados, na maioria das vezes, apresentam baixos índices. 

Tabela 2.23: Riqueza, número de indivíduos, índice de diversidade de Shannon e índice de 
equitabilidade de Pielou por pontos de escuta. 

 Pontos de 
escuta 

Riqueza 
Número de 
indivíduos 

Índice de diversidade de 
Shannon 

Índice de equitabilidade 
de Pielou 

PE1 14 21 1,09 0,54  

PE2 21 23 1,29 0,64  

PE3 23 29 1,33 0,66 

PE4 10 10 1,00 0,50 

PE5 15 20 1,13 0,56  

PE6 20 22 1,28 0,64 

PE7 19 20 1,27 0,63 

PE8 18 18 1,25 0,62 

PE9 12 13 1,06 0,53 

PE10 13 16 1,07 0,53 

PE11 22 25 1,31 0,65 

PE12 10 12 0,97 0,48 

PE13 15 19 1,14 0,57 

PE14 10 12 0,97 0,48 

PE15 6 9 0,72 0,36 

PE16 14 14 1,14 0,57 

PE17 17 23 1,20 0,60 

PE18 30 31 1,47 0,73 

PE19 12 14 1,06 0,53 

PE20 24 28 1,36 0,68 

PE21 21 22 1,32 0,66 

PE22 11 12 1,02 0,51 

PE23 13 15 1,09 0,54 

PE24 4 7 0,58 0,29 

PE25 12 12 1,07 0,53 

PE26 12 12 1,07 0,53 
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 Pontos de 
escuta 

Riqueza 
Número de 
indivíduos 

Índice de diversidade de 
Shannon 

Índice de equitabilidade 
de Pielou 

PE27 20 33 1,19 0,59 

PE28 28 33 1,42 0,71 

PE29 25 28 1,37 0,68 

PE30 20 25 1,25 0,62 

PE31 13 17 1,11 0,33 

PE32 20 25 1,30 0,39 

PE33 9 12 0,95 0,29 

PE34 4 10 0,60 0,18 

PE35 10 11 1,00 0,30 

PE36 19 22 1,27 0,38 

PE37 21 23 1,32 0,40 

PE38 24 26 1,38 0,42 

PE39 22 24 1,34 0,40 

PE40 12 12 1,07 0,32 

PE41 20 21 1,30 0,39 

PE42 1 1 0,00 0,00 

PE43 9 10 0,95 0,29 

PE44 17 20 1,23 0,37 

PE45 18 23 1,25 0,38 

PE46 8 8 0,90 0,27 

PE47 6 6 0,77 0,23 

PE48 10 10 1,00 0,30 

PE49 6 6 0,77 0,23 

PE50 5 6 0,69 0,21 

PE51 28 32 1,44 0,44 

PE52 13 15 1,11 0,33 

PE53 3 3 0,47 0,14 

PE54 11 11 1,04 0,31 

PE55 9 10 0,95 0,29 

PE56 24 25 1,38 0,42 

PE57 24 26 1,38 0,42 

PE58 11 12 1,04 0,31 

PE59 10 11 1,00 0,30 

PE60 3 3 0,47 0,14 
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2.5.3.16 Censo em transectos 

Após as duas amostragens, foram contabilizados 1312 indivíduos pertencentes a 150 espécies 
quando esta metodologia foi utilizada (Apêndice II - Dados de levantamento de campo). 

Durante a estação chuvosa, foram quantificados 750 indivíduos pertencentes a 136 espécies. Nos 
sítios 1 e 3 foram observadas as maiores riquezas, com 89 e 82 espécies, respectivamente. O 
sítios 3 e 1 também foram os que apresentaram o maior número de indivíduos, com 152 e 150 
indivíduos, respectivamente.  

Na estação seca, foram quantificados 562 indivíduos de 118 espécies. os sítios 1 e 2 foram 
observadas as maiores riquezas, com 77 e 65 espécies, respectivamente. O sítio 1 também foi o 
que apresentou o maior número de indivíduos, com 141 indivíduos, seguidos dos sítios 11 e 6, 
com 94 e 93 indivíduos, respectivamente.  

De forma geral, os dados obtidos durante o censo em transectos refletem as informações 
apresentadas através do censo por pontos de escuta, sendo que as dez espécies mais abundantes 
praticamente foram as mesmas em ambos os métodos, com pequenas alterações na ordem das 
espécies. 

2.5.4 Considerações finais e recomendações para a conservação da avifauna 

Apesar de a poligonal estar praticamente em área urbana e ser parcialmente antropizada, ainda 
foi registrada uma considerável riqueza de aves, com 165 espécies. Foram detectadas espécies 
ameaçadas, quase ameaçadas, endêmicas, migratórias, alvos de caça e criação em cativeiro.  

O principal impacto que será causado à avifauna é a perda de habitat, como resultado da 
remoção da vegetação nativa existente na área. A supressão vegetal em áreas de campo sujo e 
cerrado ralo pode afetar uma espécie ameaçada de extinção que foi encontrada neste tipo de 
ambiente (papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta). As aves estão diretamente 
relacionadas com a vegetação natural que compõe a paisagem e sua remoção pode influenciar 
diretamente a composição de espécies de uma área. A urbanização de uma determinada 
localidade, por si só, já representa um impacto bastante significativo, resultando em uma série 
de impactos negativos indiretos. Além disso, várias espécies de aves registradas são alvo de caça 
ou utilizada para criação doméstica e podem ter suas populações reduzidas durante as etapas de 
instalação e operação do empreendimento.  

Como os efeitos advindos do empreendimento sobre a avifauna ainda são incertos, 
recomendamos que seja realizado um programa de monitoramento, com intuito complementar 
os dados do levantamento, além de possibilitar a comparação dos padrões de riqueza e 
abundância das espécies entre as diferentes estações e em relação aos impactos gerados. De 
acordo com a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a caça é considerada crime ambiental, 
assim como a remoção de indivíduos da natureza e estas ações podem ser influenciadas pela 
instalação e operação do empreendimento na região. Sendo assim, deve ser realizado um 
programa de sensibilização ambiental dos colaboradores e da população, com intuito de reduzir 
possíveis impactos sobre a aves cinegéticas ou utilizadas como animal doméstico. 

Como medida de compensação florestal (de acordo com a Lei nº 12.651/2012 e Decreto 
39.469/2018), recomendamos que durante e execução destas ações seja utilizadas espécies 
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zoocóricas, cuja dispersão de sementes seja realizada por animais, sempre com a intenção de 
manter e estabelecer novos corredores ecológicos. O planejamento de conexões, que 
possibilitem o fluxo gênico de populações é uma medida para compensar os impactos gerados e 
melhorar as condições ambientais na área. Os trampolins ecológicos (stepping stones), também 
podem contribuir com os corredores ecológicos formados. 

A criação de unidades de conservação, assim comol preconizado no Zoneamento da APA da bacia 
do rio São Bartolomeu, é outra forma compensar os impactos ambientais advindos da instalação 
e operação do empreendimento. Para tal, o referido zoneamento impoõe a criação de uma 
Reserva Particular do Patrimônio Natural de cerca de 40,12 hectares, na qual sugere-se a seleção 
de áreas com ocorrência confirmada de espécies raras e ameaçadas de extinção, abrangendo 
fitofisionomias diversas e áreas em bom estado de conservação.  

Importante ressaltar que dos 238 hectares da poligonal, apenas 222 são cobertos por vegetação 
nativa, dentre os quais 42,49 (17,8%) serão ocupados pelo parcelamento, e ainda, deste total de 
238 hectares serão suprimidos apenas cerca de 26 hectares (11,71%). para a instalação do 
empreendimento. 

2.5.5 Acervo fotográfico 

Representantes da avifauna registrados na área de influência do empreendimento (Foto 2.91 a 
Foto 2.110). 

  

Foto 2.91: Neothraupis fasciata (cigarra-
do-campo). 

Foto 2.92: Culicivora caudacuta (papa-
moscas-do-campo). 

  

Foto 2.93: Saltatricula atricollis 
(batuqueiro). 

Foto 2.94: Porphyrospiza caerulescens 
(campainha-azul). 
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Foto 2.95: Sicalis citrina (canário-rasteiro). Foto 2.96: Patagioenas cayennensis 
(pomba-galega). 

  

Foto 2.97: Zonotrichia capensis (tico-tico). Foto 2.98: Syndactyla dimidiata (limpa-
folha-do-brejo). 

  

 Foto 2.99: Piranga flava macho (sanhaço-
de-fogo). 

Foto 2.100: Dacnis cayana macho (saí-azul). 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 175 006101-310RT-001-01 

  

Foto 2.101: Saltator similis (trinca-ferro). Foto 2.102: Eupsittula aurea (periquito-rei). 

  

Foto 2.103: Colaptes campestris (pica-
pau-do-campo). 

Foto 2.104: Ammodramus humeralis (tico-
tico-do-campo). 

  

Foto 2.105: Campephilus melanoleucos 
macho (pica-pau-de-topete-vermelho). 

Foto 2.106: Athene cunicularia (coruja-
buraqueira). 
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Foto 2.107: Alipiopsitta xanthops 
(papagaio-galego). 

Foto 2.108: Microspingus cinereus 
(capacetinho-do-oco-do-pau). 

  

Foto 2.109: Bubulcus ibis (garça-vaqueira). Foto 2.110: Tachyphonus rufus macho 
(pipira-preta). 

2.5.6 Dados secundários 

Tabela 2.24: Espécies de provável ocorrência para a área de estudo, baseada em outro estudo 
realizado na mesma bacia hidrográfica (adaptado de Progeplan, 2017). 

Espécie Nome popular 

Status de 
conservação Informações 

adicionais 
Brasil IUCN 

Tinamiformes  

Tinamidae  

Crypturellus parvirostris inambu-chororó LC LC ci 

Rhynchotus rufescens perdiz LC LC ci 

Galliformes  

Cracidae  

Penelope superciliaris jacupemba LC LC ci 

Pelecaniformes  

Ardeidae  

Butorides striata socozinho LC LC   

Threskiornithidae  
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Espécie Nome popular 

Status de 
conservação Informações 

adicionais 
Brasil IUCN 

Mesembrinibis cayennensis coró-coró LC LC   

Theristicus caudatus curicaca LC LC   

Cathartiformes  

Cathartidae  

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha LC LC   

Coragyps atratus urubu LC LC   

Accipitriformes  

Accipitridae  

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo LC LC   

Rupornis magnirostris gavião-carijó LC LC   

Gruiformes  

Rallidae  

Aramides cajaneus saracura-três-potes LC LC   

Charadriiformes  

Charadriidae  

Vanellus chilensis quero-quero LC LC   

Columbiformes  

Columbidae  

Columbina talpacoti rolinha LC LC ci 

Columbina squammata fogo-apagou LC LC ci 

Patagioenas speciosa pomba-trocal LC LC ci 

Patagioenas picazuro asa-branca LC LC ci 

Patagioenas cayennensis pomba-galega LC LC ci 

Leptotila verreauxi juriti-pupu LC LC ci 

Cuculiformes 

Cuculidae  

Piaya cayana alma-de-gato LC LC   

Crotophaga ani anu-preto LC LC   

Strigiformes  

Strigidae  

Megascops choliba corujinha-do-mato LC LC   

Bubo virginianus jacurutu LC LC   

Athene cunicularia coruja-buraqueira LC LC   

Caprimulgiformes  

Caprimulgidae  

Nyctidromus albicollis bacurau LC LC   

Hydropsalis parvula bacurau-chintã LC LC   

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura LC LC   
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Espécie Nome popular 

Status de 
conservação Informações 

adicionais 
Brasil IUCN 

Apodiformes  

Apodidae  

Tachornis squamata andorinhão-do-buriti LC LC   

Trochilidae  

Phaethornis pretrei  rabo-branco-acanelado LC LC   

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura LC LC   

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

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde LC LC   

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta LC LC ma 

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

Coraciiformes  

Alcedinidae  

Megaceryle torquata martim-pescador-grande LC LC   

Momotidae  

Baryphthengus ruficapillus juruva LC LC ma 

Galbuliformes  

Galbulidae  

Galbula ruficauda ariramba LC LC   

Bucconidae  

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos LC LC eb 

Piciformes  

Ramphastidae  

Ramphastos toco tucanuçu LC LC co 

Picidae  

Picumnus albosquamatus picapauzinho-escamoso LC LC   

Melanerpes candidus pica-pau-branco LC LC   

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno LC LC   

Colaptes campestris pica-pau-do-campo LC LC   

Cariamiformes  

Cariamidae  

Cariama cristata seriema LC LC   

Falconiformes  

Falconidae  

Caracara plancus carcará LC LC   

Milvago chimachima carrapateiro LC LC   

Herpetotheres cachinnans acauã LC LC   

Psittaciformes  

Psittacidae  
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Espécie Nome popular 

Status de 
conservação Informações 

adicionais 
Brasil IUCN 

Ara ararauna arara-canindé LC LC co 

Orthopsittaca manilatus maracanã-do-buriti LC LC co 

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena LC LC co 

Psittacara leucophthalmus periquitão LC LC co 

Eupsittula aurea periquito-rei LC LC co 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo LC LC co 

Pionus maximiliani maitaca LC LC co 

Amazona amazonica curica LC LC co 

Amazona aestiva papagaio NT LC co 

Passeriformes  

Thamnophilidae  

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa LC LC   

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto LC LC   

Herpsilochmus longirostris chorozinho-de-bico-comprido LC LC ec 

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha LC LC   

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata LC LC   

Melanopareiidae  

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho LC LC ec 

Dendrocolaptidae  

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde LC LC   

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado LC LC   

Furnariidae  

Furnarius rufus joão-de-barro LC LC   

Lochmias nematura joão-porca LC LC   

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia LC LC   

Syndactyla dimidiata limpa-folha-do-brejo LC LC ec 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau LC LC   

Synallaxis frontalis petrim LC LC   

Synallaxis scutata estrelinha-preta LC LC   

Cranioleuca semicinerea joão-de-cabeça-cinza LC LC eb 

Pipridae  

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão LC LC   

Antilophia galeata soldadinho LC LC ec 

Tityridae  

Schiffornis virescens flautim LC LC ma 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde LC LC   

Rhynchocyclidae  

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza LC LC ma 
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Leptopogon amaurocephalus cabeçudo LC LC   

Corythopis delalandi estalador LC LC  
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta LC LC   

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio LC LC   

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro LC LC   

Tyrannidae  

Camptostoma obsoletum risadinha LC LC   

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela LC LC   

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme LC LC   

Elaenia chiriquensis chibum LC LC   

Suiriri suiriri suiriri-cinzento LC LC   

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada LC LC   

Phyllomyias fasciatus piolhinho LC LC   

Myiarchus swainsoni irré LC LC   

Myiarchus ferox maria-cavaleira LC LC   

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado LC LC   

Casiornis rufus maria-ferrugem LC LC   

Pitangus sulphuratus bem-te-vi LC LC   

Megarynchus pitangua neinei LC LC   

Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea LC LC   

Tyrannus melancholicus suiriri LC LC   

Colonia colonus viuvinha LC LC   

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu LC LC   

Lathrotriccus euleri enferrujado LC LC   

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho LC LC   

Vireonidae  

Cyclarhis gujanensis pitiguari LC LC   

Vireo chivi juruviara LC LC   

Corvidae  

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo LC LC ec 

Hirundinidae  

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora LC LC   

Progne tapera andorinha-do-campo LC LC   

Troglodytidae  

Troglodytes musculus corruíra LC LC   

Cantorchilus leucotis garrinchão-de-barriga-vermelha LC LC   

Polioptilidae  

Polioptila dumicola balança-rabo-de-máscara LC LC   
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Turdidae  

Turdus leucomelas sabiá-branco LC LC co 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira LC LC co 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca LC LC co 

Mimidae  

Mimus saturninus sabiá-do-campo LC LC   

Passerellidae  

Zonotrichia capensis tico-tico LC LC co 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo LC LC   

Parulidae  

Setophaga pitiayumi mariquita LC LC   

Basileuterus culicivorus pula-pula LC LC   

Myiothlypis flaveola canário-do-mato LC LC   

Thraupidae  

Schistochlamys melanopis sanhaço-de-coleira LC LC   

Tangara sayaca sanhaço-cinzento LC LC co 

Tangara cayana saíra-amarela LC LC co 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto LC LC   

Sicalis citrina canário-rasteiro LC LC co 

Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto LC LC   

Volatinia jacarina tiziu LC LC co 

Eucometis penicillata pipira-da-taoca LC LC   

Trichothraupis melanops tiê-de-topete LC LC  
Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza LC LC co 

Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei LC LC co 

Tachyphonus rufus pipira-preta LC LC   

Ramphocelus carbo pipira-vermelha LC LC   

Tersina viridis saí-andorinha LC LC   

Dacnis cayana saí-azul LC LC   

Coereba flaveola cambacica LC LC co 

Sporophila nigricollis baiano LC LC co 

Sporophila leucoptera chorão LC LC co 

Emberizoides herbicola canário-do-campo LC LC   

Saltatricula atricollis batuqueiro LC LC ec 

Saltator maximus tempera-viola LC LC co 

Saltator similis trinca-ferro LC LC co 

Cardinalidae  

Piranga flava sanhaço-de-fogo LC LC   
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Cyanoloxia brissonii azulão LC LC co 

Fringillidae  

Euphonia chlorotica fim-fim LC LC co 

Euphonia violacea gaturamo LC LC co 

2.6 Invertebrados terrestres 

2.6.1 Introdução 

Com cerca de 920 mil espécies descritas os insetos se apresentam como o grupo faunístico mais 
diversos do planeta (LEWINSOHN; PRADO, 2005) e, por serem abundantes e diversos, são 
frequentemente utilizados como excelentes modelos em estudos ecológicos e programas de 
monitoramento da biodiversidade. No Cerrado é estimada a existência de aproximadamente 
90.000 espécies de insetos (DIAS, 1992). A heterogeneidade de ambientes, somado à longa 
história evolutiva na interação entre os herbívoros e suas plantas hospedeiras são fatores chaves 
na estruturação das comunidades de insetos, incluindo as borboletas (PINHEIRO; ORTIZ, 1992; 
BROWN JR.; GIFFORD, 2002; UEHARA-PRADO et al., 2007). Nesse sentido, estima-se que 
paisagens de Cerrado estruturalmente mais simples sejam marcadas por uma drástica redução 
no número de espécies (RATTER et al., 1997; BROWN JR.; GIFFORD, 2002). 

A família Nymphalidae é composta pelas subfamílias Biblidinae, Satyrinae (Satyrini, Brassolini e 
Morphini), Charaxinae e a tribo Coeini (Nymphalinae), as quais se alimentam quase que 
exclusivamente de frutos em decomposição no solo e da seiva de plantas (DEVRIES et al., 1997). 
Possui, cerca de 5.000 espécies e destaca-se como a mais rica dentre as borboletas, 
especialmente na região Neotropical onde existem aproximadamente 2.000 espécies (DEVRIES, 
1987).  

A alta diversidade de espécies somada à facilidade de captura, a sensibilidade nas respostas aos 
distúrbios ambientais e aos diferentes graus de fragmentação da paisagem, são atributos que 
fazem com que as borboletas frugívoras (Nymphalidae) sejam consideradas excelentes 
indicadoras de biodiversidade e do estado de conservação dos ambientes (DEVRIES et al., 1997; 
DEVRIES; WALLA 2001; HAMER et al., 2005; UEHARA–PRADO et al., 2007; RIBEIRO et al., 2012). 
Tais borboletas frugívoras (Nymphalidae) foram registradas na área diretamente afetada (pontos 
amostrais 1 e 2). 

Em estudo recente nas proximidades de Brasília, foi reportada a presença de 62 espécies, sendo 
a mata de galeria o ambiente com maior diversidade (55 spp.) comparada ao cerrado sensu 
stricto (34 spp.) (FREIRE-JR; DINIZ, 2015). Com relação à dinâmica temporal, essas borboletas 
apresentam dois picos de ocorrência, o primeiro no início da estação chuvosa (Dez-Jan.) e o 
segundo na transição entre as estações chuvosa e seca (Mar-Abr.). Esse padrão temporal coincide 
com o pico borboletas em diversas regiões tropicais (BROWN JR., 1991; WOLDA, 1992; DEVRIES, 
1997; DEVRIES et al. 2012), incluindo o Cerrado (PINHEIRO et al., 2002; SILVA et al., 2011). 
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Outro grupo de reconhecida importância é a subfamília Meliponinae (Hymenoptera, Apidae), 
conhecidas como "abelhas indígenas sem ferrão", que se destacam dentre os principais grupos 
de polinizadores e podem ser manejadas de modo racional para a produção de mel, pólen e para 
o incremento e a manutenção da polinização de espécies silvestres e cultivadas (NOGUEIRA-
NETO 1997). A estrutura e localização dos ninhos de Meliponini são bastante diversificadas. 
Diferentes tipos de substratos para nidificação podem ser utilizados, como ocos em árvores ou 
ninhos expostos construídos entre os galhos, mourões de cerca, cupinzeiros e cavidades no solo 
(ROUBIK 1989, 2006; MICHENER 2007). Algumas espécies são abundantes nas áreas com 
influência antrópica, como Tetragonisca angustula (Latreille), e Nannotrigona testaceicornis 
(Lepeletier), podendo construir seus ninhos em postes e caixas de energia ou cavidades em 
muros e paredes. 

Por fim, os aracnídeos, especialmente as aranhas, reúnem importantes atributos como a alta 
abundância, a megadiversidade de espécies, a sensibilidade à mudanças na estrutura do 
ambiente e a facilidade na captura dos indivíduos (MINEO et al 2010). Por esses e outros fatores, 
as aranhas são amplamente utilizadas em estudos sobre monitoramento da biodiversidade 
(MINEO et al 2010). Atualmente, existem mais de 44.000 espécies descritas (PLATINICK 2014), 
com o Brasil reunindo porção significativa da diversidade desse grupo (~3.000 spp.) (BRESCOVIT 
et al. 2011). Os estudos no Cerrado são incipientes e como consequência pouco se sabe acerca 
do número de espécies já registradas no bioma. Entretanto, inventários locais reportam riqueza 
de espécies de variam de 98 à 123 espécies (FREIRE E MOTTA 2011; RAIZER et al. 2017, 
respectivamente). Adicionalmente, existem evidências de que as diferentes fitofisionomias de 
Cerrado possuem distinta composição de espécies de aranhas (MINEO et al 2010; FREIRE E 
MOTTA 2011). 

2.6.2 Materiais e Métodos 

As amostragens realizadas foram concentradas em seis sítios de amostragem na região do 
parcelamento Hibisco (Figura 2.5). Os sítios foram escolhidos visando amostrar a maior parte das 
formações vegetacionais presentes na localidade, sendo composta majoritariamente por 
ambientes savânicos e florestais 

A coleta de dados teve como base a avaliação de biodiversidade de invertebrados terrestres, 
utilizando espécies de Nymphalidae (Lepidoptera); Aranae (Arachnida) e Apoidea (Hymenoptera) 
como organismos alvos (Tabela 2.25). Para os Nymphalidae, os indivíduos foram capturados 
usando três armadilhas Van Someren-Rydon (Foto 2.112) dispostas a 50 metros de distância 
umas das outras, em uma linha de 150 metros para cada ponto amostral. Em cada armadilha foi 
colocada uma mistura preparada com bananas e caldo de cana (~ 10 ml) e fermentada por 48h 
(FREITAS et al., 2014; DEVRIES et al., 2012; DEVRIES, 1999). As armadilhas foram revisadas e as 
iscas renovadas em dias alternados durante 12 dias consecutivos por campanha. Os indivíduos 
coletados foram acondicionados em envelopes entomológicos e levados para o laboratório para 
montagem e identificação. 

A captura das abelhas (Hymenoptera: Apoidea) foi realizada utilizando garrafas pet contendo 
álcool e detergente (Foto 2.111). Foram instaladas cinco armadilhas em cada ponto amostral, as 
quais permaneceram no campo durante 12 dias consecutivos por campanha. As aranhas, por sua 
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vez, foram capturadas por armadilhas pitfall instaladas em dois conjuntos de quatro baldes em 
cada ponto amostral durante 15 dias. 

Todos os métodos empregados foram realizados em duas campanhas, sendo a 1ª na estação 
chuvosa (abril de 2019) e a 2ª durante a estação seca (entre junho e julho de 2019). Os métodos 
utilizados são descritos abaixo.  

Tabela 2.25: Esforço amostral por campanha e total acumulado empregado na amostragem. 

Grupo Faunístico Método 
Esforço por 

Sitio 
amostral 

Esforço amostral 
na campanha 

Esforço amostral 
acumulado 

Borboletas 
frugívoras 

(Nymphalidae) 

Van Someren-
Rydon 

2 arm x 6 
sítios 

12 arm.x 12 dias = 
144 arm  

12 arm. x 12 dias x 2 
campanhas = 288 arm. 

Abelhas 

(Hymenoptera) 

Armadilhas de 
Garrafas Pet 

5 arm x 6 
sítios 

30 arm.x 12 dias = 
360 arm 

30 arm. x 12 dias x 2 
campanhas = 720 arm. 

Aranhas 

(Araneae) 
Pitfall traps 

8 baldes x 6 
sítios 

48 arm.x 12 dias = 

576 arm. 

48 arm. x 12 dias x 2 
campanhas = 1.152 arm. 

Tabela 2.26: Coordenadas geográficas dos locais de instalação das armadilhas na região 
destinada ao Residencial Hibisco, Brasília – DF. 

Taxa Sítio Coordenadas (UTM) 

Nymphalidae 

 

Hymenoptera 

 

Aranae 

1 23 S 204491  8248534 

2 23 S 205225 8247790 

3 23 S 205017 8248338 

4 23 S 204496 8246665 

5 23 S 205362 8248206 

6 23 S 205025 8246723 

2.6.2.1 Armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps) 

As armadilhas de interceptação e queda pitfall traps são formadas por quatro baldes de no 

mínimo 45 litros, enterrados no solo completamente, com uma distância mínima de 4 metros 

entre cada balde. Os baldes são conectados por uma barreira de lonas plásticas, com função de 

direcionar o animal para dentro dos baldes. As armadilhas foram revisadas durante o período da 

manhã (no máximo até às 10hs), diminuindo a mortalidade desses animais devido á exposição 

ao sol e a variáveis climáticas (CECHIN & MARTINS, 2000).  

Em cada um dos 06 pontos de amostragem foram instalados 08 baldes, em linha ou quatro 

conjuntos em “Y”, dependendo das especificidades do local e do entendimento da equipe 

executora. As armadilhas ficaram abertas 24hs por dia, durante todo o período amostral. As 

armadilhas de interceptação e queda foram utilizadas apenas para captura de aracnídeos, os 
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demais grupos de invertebrados capturados foram soltos imediatamente e não foram avaliados 

dentro das análises do grupo. (Figura 2.16) 

2.6.2.2 Armadilhas atrativas em garrafa pet  

As armadilhas atrativas em garrafa pet “pitfall traps” são elaborados com garrafas de 2L, 

contendo água com detergente para retenção dos espécimes atraídos, distribuídos em um 

transecto (SENA et al, 2003), (QUINET E TAVARES, 2005).  

As armadilhas possuem ainda quatro orifícios na parte superior de 2 cm, contendo 100g de 

proteína (carne bovina), estas armadilhas foram alocadas a uma altura de 1,0m. Em cada um dos 

06 pontos de amostragem, foram instaladas 5 armadilhas em linha. 

 

Foto 2.111: Armadilha de garrafa pet para captura de abelhas 

2.6.2.3 Armadilhas atrativas em voal 

Para coleta da ordem Lepidoptera foram utilizadas de armadilhas confeccionadas de tecido de 

voal com 70 cm de comprimento por 20 cm de diâmetro, fechado na parte superior e com um 

disco de madeira na extremidade inferior contendo a isca, composta de bananas maduras, 

amassadas até obter-se uma pasta homogênea. Segundo UEHARA-PRADO (2003) esse método 

reduz a possibilidade de capturas ao acaso, pois essa família é atraída por recurso alimentar 

específico. Cada armadilha recebeu aproximadamente 100 ml de isca. 
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Foto 2.112: Armadilhas Van Someren-Rydon para captura de Nymphalidae 

2.6.3 Resultados e Discussão 

2.6.3.1 Dados Secundários 

Para os invertebrados terrestres, os dados secundários são tratados de forma diferenciada dos 
demais grupos da fauna, muito em função da imensa diversidade do grupo e dificuldade de 
identificação. 

A fauna de borboletas (Hesperioidea e Papilionoidea) conhecidas no planalto central abrange 
839 espécies (BROWN; MIELKE, 1967a, 1967b, EMERY et al., 2006, MIELKE et al., 2008). Somente 
na APA Gama Cabeça de Veado foram registradas S’=507 espécies de borboletas Papilionoidea e 
Hesperioidea (PINHEIRO; EMERY, 2006).  

A distribuição espacial e temporal dos Nymphalidae foi investigada, nas proximidades de Brasília, 
por Freire-Jr. e Diniz (2015), os quais indicaram a presença de 3.459 indivíduos distribuídos em 
62 espécies capturadas em duas fitofisionomias do Cerrado (cerrado sensu stricto e mata de 
galeria) (Tabela 2.30). As matas de galeria, mais fechadas e espacialmente mais complexas, foram 
os ambientes de menor abundância (1.133 ind.) e maior riqueza de espécies de Nymphalidae (55 
spp.) se comparadas ao cerrado sensu stricto (2.326 ind., 34 spp). Com relação à composição de 
espécies, os Biblidinae, em especial Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758), Hamadryas feronia 
(Linnaeus, 1758) são geralmente encontradas com maior frequência no cerrado sensu stricto, 
enquanto os Brassolini, os Nymphalinae e os Preponini, em ambiente fechados (matas de galeria) 
(FREIRE-JR.; DINIZ, 2015). Já os Satyrini são comuns aos dois ambientes e dependem de 
comparações mais específicas. Dentre as espécies reportadas para a região não existem aquelas 
classificadas como endêmicas do Cerrado e/ou ameaçadas de extinção (IUCN, 2018; MMA, 2014). 

A diversidade de abelhas selvagens na região Neotropical inclui aproximadamente 5.000 espécies 
das quais 1.600 ocorrem no território brasileiro (MOURE et al. 2007). É estimada a existência de 
cerca de 800 espécies de abelhas no Cerrado e 228 espécies já foram registradas nos arredores 
de Brasília (RAW et al., 2002). Compreender como as comunidades de abelhas estão associadas 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 187 006101-310RT-001-01 

aos diferentes ambientes é uma importante ferramenta para identificar a vulnerabilidade desses 
organismos às modificações na paisagem. Infelizmente, tais informações encontram-se esparsa 
na literatura e carecem de uma síntese mais robusta, entretanto, Zanette e colaboradores (2005) 
indicam os Apidae (tribo Meliponini) e os Halictidae (21%) como as famílias mais ricas em 
inventários no Cerrado com diferentes níveis de urbanização. Os Meliponini possuem alta 
capacidade para encontrar e estocar alimentos, tal capacidade contribui para a maior ocorrência 
dessa tribo tanto em ambientes naturais como nos urbanizados. As espécies Geotrigona 
subterrânea e Paratrigona lineata estão associadas à ambientes com menores níveis de 
urbanização enquanto Tetragonisca angustula e Trigona spinipes são generalistas e presentes 
também em áreas urbanas (ZANETTE et al., 2005). 

Com relação às aranhas cursoriais, Freire-Jr & Motta (2011) capturaram 4.315 indivíduos 
distribuídos em 49 espécies em estudo realizado na Reserva Ecológica do Roncador (RECOR – 
IBGE), que fica próxima (~ 8 km) ao local do presente estudo. No referido estudo, Alopecosa sp. 
(431 ind.), Leprolochus birabeni (246 ind.) e Trochosa sp. (183 ind.) foram as mais frequentes 
(Tabela 2.31). 

2.6.3.2 Dados primários 

Na primeira campanha foram capturados 155 indivíduos, distribuídos em 3 ordens (Araneae, 
Lepidoptera e Hymenoptera) e 44 espécies. Araneae foi a ordem mais abundante (127 ind.) e 
diversa (29 spp.), seguida por Lepidoptera (28 ind.; 12 spp.) e Hymenoptera (10 ind.; 3 spp.). Na 
segunda campanha foram capturados 73 indivíduos distribuídos em 19 espécies. Lepidoptera e 
Aranae foram as ordens mais abundantes e ricas em espécies, seguida por Hymenoptera (7 ind. 
e 6 spp.).  

Somando as duas campanhas, foram capturados 228 indivíduos, distribuídos em 57 
morfoespécies. Analisando as curvas de rarefação construídas com base no número de espécies 
observadas (S.obs) e estimadas (Jacknife 1), se verifica que mais espécies seriam capturadas com 
o aumento do esforço amostral (Figura 2.31). Com o esforço amostral empregado no presente 
estudo foi possível capturar o equivalente à 60% do número de espécies estimadas para a 
localidade (Figura 2.31). 
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Figura 2.31: Riqueza de espécies (Aranae, Nymphalidae e Apoidea) observadas (S.obs) e 
estimada (Jacknife 1). 

2.6.3.3 Borboletas frugívoras – Nymphalidae 

e) Riqueza local (s’) 

Na primeira campanha, foram capturados 28 indivíduos distribuídos em quatro subfamílias/tribo 
e 12 espécies, dessas Hamadryas feronia (11 ind.), Siderone galanthis (5 ind.) e Pareuptychia 
ocirrhoe. (3 ind.) foram as mais abundantes, representando cerca de 67% do total de borboletas 
capturadas. As demais espécies foram representadas por singletons e doubletons (Tabela 2.30). 
Colobura dirce, Taygetis laches e Pareuptychia ocirrhoe (Foto 2.113 a Foto 2.115) são 
frequentemente associadas à ambientes de mata de galeria, sendo, as demais espécies, 
encontradas com frequência no cerrado sensu stricto e clareiras abertas nas matas de galeria do 
Cerrado (FREIRE-JR E DINIZ 2015; PINHEIRO E ORTIZ 1992). Vale ressaltar que, os valores de 
abundância e a riqueza de espécies de borboletas aqui reportados (Figura 2.32) foram inferiores 
àqueles apresentados por FREIRE-JR e DINIZ (2015) que reportaram a presença de 452 indivíduos 
distribuídos em 27 espécies em abril de 2013. Sendo assim, considera-se os valores de 
abundância e riqueza de espécies referentes à primeira campanha abaixo do valor esperado para 
o mesmo período, o menor esforço amostral e diferenças quanto ao grau de preservação das 
áreas amostradas explicam em parte as diferenças quanto abundância e riqueza de espécies em 
relação ao referido estudo. 

Na segunda campanha foram capturados 48 indivíduos distribuídos em 7 espécies. Hamadryas 
feronia, persistiu como a espécie mais abundante, seguida por Pareuptychia ocirrhoe e Callicore 
sorana, ambas com 5 indivíduos capturados (Figura 2.32). Assim, o esforço amostral das duas 
campanhas resultou na captura de 76 indivíduos distribuídos em 16 espécies, sendo H. feronia 
(41 ind.), Siderone galanthis (8 ind.) e Pareuptychia ocirrhoe (8 ind.) as espécies mais abundantes, 
contabilizando por 75% dos total de indivíduos capturados (Figura 2.32). 

A maior riqueza de espécie de borboletas foi observada no ponto P4 (8 spp.), nos demais pontos 
a riqueza de espécies foi similar, variando entre 4 a 5 espécies (Tabela 2.27). Existem evidências 
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de que, no geral, as áreas de mata de galeria apresentam maior diversidade de espécies de 
borboletas comparadas àquelas localizadas no cerrado sensu stricto (FREIRE-JR e DINIZ 2015; 
PINHEIRO e ORTIZ 1992) e não foi diferente para a presente localidade na qual a área de maior 
riqueza de espécies é uma mata de galeria (P3) e as com menos espécies são áreas abertas. 

 

Figura 2.32: Gráfico rank-abundância das espécies de borboletas frugívoras (Nymphalidae) 
capturadas ao final das duas campanhas 

2.6.3.4 Abelhas – Hymenoptera 

f) Riqueza local (s’) 

Na primeira campanha foram capturados 10 indivíduos distribuídos em três espécies, dessas 
Trigona spinipes (9 ind.) foi a mais abundante, seguida por Augochlora sp1 e A. sp2 (Tabela 2.27). 
A abundância de abelhas capturadas em cada ponto amostral variou de 1 a 3 indivíduos, sendo 
bem inferior ao esperado para a localidade, vale ressaltar que no ponto P4 não foi capturado 
nenhum indivíduo. Na segunda campanha, foram capturados sete indivíduos distribuídos em 
cinco espécies. A presença de T. spinipes foi registrada em cinco das seis localidades amostradas 
na primeira campanha. As abelhas observadas no presente estudo, são generalistas e ocupam 
nichos diversos, por exemplo Trigona spinipes é muito abundante no Cerrado e está presente 
desde áreas degradadas até ambientes mais preservados (ZANETTE et al. 2005). Dada a baixa 
abundância e riqueza de abelhas capturadas não foi possível calcular os valores de diversidade 
de (Shannon) e equitatividade (Pielou), assim, a análise deste grupo foi estritamente descritiva. 

2.6.3.5 Aranhas cursoriais – Araneae 

a) Riqueza local (s’) 

Na primeira campanha foram capturados 117 indivíduos distribuídos em 29 espécies, dessas, três 
morfotipos de Lycosidae foram as mais abundantes Lycosidae sp3. (34 ind.), L. sp2. (17 ind.) e L. 
sp1. (15 ind.), representando 56% do total de aranhas capturadas (Figura 2.33). Na segunda 
campanha foram capturados 18 indivíduos, distribuídos em sete morfotipos, novamente os 
Lycosidae foram os mais abundantes, representando cerca de 50% do total de aranhas 
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capturadas (Figura 2.33). Ao total, os Lycosidae contribuíram com 70% do total de indivíduos 
capturados (Figura 2.33). Essa família é bastante comum no Cerrado e esteve entre as mais 
frequentes em três diferentes fitofisionomias desse bioma (MINEO et al 2010; FREIRE-JR e 
MOTTA, 2011).  

Os pontos amostrais P4 (12 spp) e P3 (15 spp) foram aqueles com maior riqueza de espécies de 
aranhas cursoriais, em contrapartida menos espécies foram capturadas nos pontos P1 (5 spp.) e 
P6 (4 spp.) (Tabela 2.27). Sabe-se que os aracnídeos respondem à mudanças locais na estrutura 
da vegetação e níveis de alterações antrópica, o que explica, em parte, as diferenças na riqueza 
de espécies de aranhas cursoriais observadas nos pontos de maior riqueza (P4 e P3),  ambos 
localizados em áreas de mata de galeria, comparado a P1 (cerrado sensu stricto) e P6 (mata de 
galeria antropizada) 

 

Figura 2.33: Gráfico rank-abundância das famílias de aracnídeos cursoriais capturadas durante 
as duas campanhas. 

 



      

 

 SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br Página 191 
006101-310RT-001-01 

Tabela 2.27:  Medidas de diversidade de borboletas frugívoras (Nymphalidae), Abelhas (Apoidea) e Aranhas (Araneae) capturadas na área de 
estudo. 

Campanhas Estimadores  
Pontos de coleta 

GERAL 
1 2 3 4 5 6 

1 Campanha 

Borboletas frugígoras (Nymphalidae) 

Abundância 2 6 4 6 10 0 28 

Riqueza de espécies 1 3 4 5 3 0 16 

Diversidade 
(Shannon) 

NA 1,01 1,38 1,56 0,89 0 
4,84 

Equitatividade (J) NA 0,92 1 0,96 0,81 0 3,69 

Abelhas (Apoidea) 

Abundância 2 1 1 0 3 3 10 

Riqueza de espécies 2 1 1 0 1 3 8 

Diversidade 
(Shannon) 

- - - - - - 
0 

Equitatividade (J) - - - - - - 0 

Aranhas (Araneae) 

Abundância 6 15 43 26 21 6 117 

Riqueza de espécies 5 10 11 10 9 4 49 
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Campanhas Estimadores  
Pontos de coleta 

GERAL 
1 2 3 4 5 6 

Diversidade 
(Shannon) 

1,56 2,21 1,7 2,03 1,87 1,32 
10,69 

Equitatividade (J) 0,97 0,96 0,71 0,88 0,85 0,95 5,32 

2 Campanha 

Borboletas frugígoras (Nymphalidae) 

Abundância 6 14 5 4 11 6 46 

Riqueza de espécies 1 3 2 4 3 4 17 

Diversidade 
(Shannon) 

0 0,65 0,5 1,38 0,75 1,24 
4,52 

Equitatividade (J) NA 0,59 0,72 1 0,69 0,89 3,89 

Abelhas (Apoidea) 

Abundância 2 0 3 1 0 0 6 

Riqueza de espécies 2 0 3 1 0 0 6 

Diversidade 
(Shannon) 

- - - - - - 
0 

Equitatividade (J) - - - - - - 0 

Aranhas (Araneae) 

Abundância 0 0 7 6 1 1 15 
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Campanhas Estimadores  
Pontos de coleta 

GERAL 
1 2 3 4 5 6 

Riqueza de espécies 0 0 4 2 1 1 8 

Diversidade 
(Shannon) 

0 0 1,15 0,69 0 0 
1,84 

Equitatividade (J) 0 0 0,83 1 NA NA 1,83 

TOTAL 

Total 

Abundância 18 36 63 43 46 16 222 

Riqueza de espécies 9 16 25 22 15 12 57 

Diversidade 
(Shannon) 

1,81 2,27 2,56 2,83 2,24 2,39 3,24 

Equitatividade (J) 0,82 0,81 0,79 0,91 0,82 0,96 0,81 
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2.6.3.6 Abundância 

Considerando conjuntamente os táxons analisados, os pontos P3 (63 ind.), P5 (46 ind.) e P4 
(43 ind.) apresentaram maior abundância comparadas àquelas registradas nos pontos P2 (36 
ind.) e P1 (18 ind.). Para borboletas frugívoras (Nymphalidae), no Cerrado há tendência para 
maior abundância em áreas abertas (cerrado sensu stricto), comparadas àquelas com 
vegetação mais densa (mata de galeria) (FREIRE-JR e DINIZ 2015; PINHEIRO e ORTIZ 1992). O 
que é consistente com os resultados aqui apresentados, uma vez que o ponto de maior 
abundância P5 é uma área de cerrado sensu stricto. Para as aranhas, entretanto, maior 
abundância e riqueza de espécies foi registrada em fitofisionomias estruturalmente mais 
densa (ex. Cerradão) (MINEO et al 2010). A baixa abundância de abelhas, não permite fazer 
maiores generalizações, no entanto, ressalta-se que foi registrada a presença de T. spinipes 
na maioria dos sítios amostrais, o que é condizente com o padrão de ampla distribuição já 
apresentado para a espécie (ZANETTE et al. 2005). 

2.6.3.7 Índice de diversidade e Equitatividade  

A baixa abundância dos diferentes taxas, especialmente Nymphalidae e Hymenoptera, em 
cada uma das campanhas, traz influencias negativas no cálculo dos estimadores de 
diversidade (Shannon e Pielou). Embora esses valores tenham sido calculados individualmente 
para cada campanha, a discussão dos valores terá como foco o esforço amostral total (Tabela 
2.27) como maneira de minimizar o viés causado pela baixa abundância. Considerando a 
somatória das duas campanhas, os pontos P4, P3 e P6 foram aqueles com maiores valores de 
diversidade (Tabela 2.27). Analisando o índice de Equitatividade (Pielou), esses mesmos sítios 
foram aqueles com distribuição mais homogênea das abundâncias relativas das diferentes 
espécies (menor dominância). De modo geral, as áreas de mata de galeria são estruturalmente 
mais complexas, o que está diretamente associado à maiores oportunidades de exploração 
dos recursos por parte das espécies (TEWS et al. 2004) 

2.6.3.8 Similaridade e agrupamento 

Considerando a composição de espécies e os valores de dissimilaridade de Jaccard (Tabela 
2.28), é possível afirmar que os sítios P4 e P9 apresentam comunidades formadas por 
subconjuntos similares de espécies (Figura 2.34). Vale destacar que esses pontos estão 
localizados em áreas de cerrado sensu stricto stricto. Sabe que a distância espacial e a 
estrutura da vegetação são importantes fatores na explicação da composição de espécies de 
borboletas de dada localidade (FREIRE JR, 2015; RIBEIRO; FREITAS, 2012) e esse padrão parece 
ser válido para o presente estudo, no qual as áreas espacialmente e estruturalmente mais 
próximas apresentaram maior similaridade na composição de espécies de borboletas (Tabela 
2.28) 

Tabela 2.28: Matriz de dissimilaridade de Jaccard calculada com base na composição de 
espécies de borboletas frugívoras (Nymphalidae). 

Sitio Amostrais 1 2 4 3 5 

2 0.6829268     

4 0.8909091 0.8382353    
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Sitio Amostrais 1 2 4 3 5 

3 0.9054054 0.8876404 0.7954545   

5 0.7692308 0.6557377 0.8734177 0.9313725  

6 0.7407407 0.8444444 0.8867925 0.9027778 0.9122807 

 

Figura 2.34: Dendograma com base na distância de Jaccard da composição de espécies de 
borboletas frugívoras (Nymphalidae), abelhas (Apoidea) e aracnídeos cursoriais (Araneae). 

Tabela 2.29: Lista de espécies de Aranhas (ordem Araneae), abelhas (Apidae) e borboletas 
frugívoras (Nymphalidae) capturadas na área destinada ao Parcelamento de Solo Hibisco, 
Jardim Botânico, Brasília – DF. 

Taxa 
Sítios amostrais 

Fitof. Dieta 
1 2 3 4 5 6 Total 

Ordem Araneae 

Actinopodidae 

Actinopodidae 0 0 4 3 0 2 9 Fl CA 

Actinopus_sp1. 0 0 4 3 0 2 9 Fl CA 

Araneidae 

Araneidae 0 0 0 2 4 0 6 Fl, Ce CA 

Araneidae_sp1. 0 0 0 1 2 0 3 Fl, Ce CA 

Araneidae_sp2. 0 0 0 1 0 0 1 Fl, Ca CA 

Argiope_sp1. 0 0 0 0 1 0 1 Ce CA 

Araneidae_sp4. 0 0 0 0 1 0 1 Ce CA 

Corinnidae 

Corinnidae 0 2 8 2 0 0 12 Fl, Ce CA 

Parabatinga_brevipes 0 0 8 0 0 0 8 Fl CA 
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Taxa 
Sítios amostrais 

Fitof. Dieta 
1 2 3 4 5 6 Total 

Corinnidae 0 1 0 1 0 0 2 Fl, Ce CA 

Corinnidae_sp1. 0 1 0 1 0 0 2 Fl, Ce CA 

Ctenidae 

Ctenidae 0 0 2 3 0 0 5 Fl CA 

Aglaoctenus_lagotis 0 0 1 0 0 0 1 Fl CA 

Isoctenus_corymbus 0 0 0 3 0 0 3 Fl CA 

Phoneutria_eickstedtae 0 0 1 0 0 0 1 Fl CA 

Dipluridae 

Dipluridae 1 1 3 1 3 0 9 Fl, Ce CA 

Ischnothele_annulata 0 0 0 0 1 0 1 Ce CA 

Dipluridae_sp1. 1 1 0 1 0 0 3 Fl, Ce CA 

Dipluridae_sp2. 0 0 1 0 0 0 1 Fl CA 

Dipluridae_sp3. 0 0 2 0 0 0 2 Fl CA 

Dipluridae_sp4. 0 0 0 0 2 0 2 Ce CA 

Opiliones 

Gonileptidae 0 0 0 3 0 0 3 Fl CA 

Gonileptidae_sp. 0 0 0 3 0 0 3 Fl CA 

Lycosidae 

Lycosidae 5 11 37 20 14 4 94 
Fl, Ce, 

Ca 
CA 

Lycosa_"tufosa" 0 0 1 0 0 0 4 Fl CA 

Parabatinga_brevipes 0 0 0 0 0 1 1 Ca CA 

Lycosidae_sp1. 2 1 2 7 3 0 15 Fl, Ce CA 

Lycosidae_sp2. 0 2 3 4 8 0 17 Fl, Ce CA 

Lycosidae_sp3. 1 3 23 5 0 2 34 
Fl, Ce, 

Ca 
CA 

Ctenidae_sp1. 0 0 0 1 0 0 1 Fl CA 

Lycosidae_sp4. 0 0 0 1 0 0 1 Fl CA 

Lycosidae_sp5. 1 1 2 0 0 0 4 Fl, Ce CA 

Lycosidae_sp6. 1 0 1 2 0 0 4 Fl, Ce CA 

Araneidae_sp1. 0 0 1 0 0 0 1 Fl CA 

Lycosa_inornata 0 0 1 0 0 0 1 Fl CA 

Lycosidae_sp7. 0 0 0 0 1 0 1 Ce CA 

Lycosidae_sp8. 0 0 0 0 1 0 1 Ce CA 

Lycosidae_sp9. 0 0 0 0 1 0 1 Ce CA 

Lycosidae_sp10. 0 1 0 0 0 0 1 Ce CA 

Lycosidae_sp11. 0 1 0 0 0 0 1 Ce CA 

Lycosidae_sp12. 0 2 0 0 0 0 2 Ce CA 

Lycosidae_sp13. 0 0 0 0 0 1 1 Ca CA 

Theraphosidae 
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Taxa 
Sítios amostrais 

Fitof. Dieta 
1 2 3 4 5 6 Total 

Theraphosidae_sp1 0 1 0 0 0 0 1 Ce CA 

Scorpiones 

Scorpiones 0 0 0 0 3 1 4 Ce, Ca CA 

Tityus_fasciolatus 0 0 0 0 3 1 4 Ce, Ca CA 

Insecta 

Apidae 

Apidae 2 1 3 1 3 1 11 
Fl, Ce, 

Ca 
NI 

Frieseomelitta_sp. 0 0 1 0 0 0 1 Fl NI 

Paratrigona_sp. 0 0 1 0 0 0 1 Fl NI 

Trigona_spinipes 2 1 1 1 3 1 9 Fl, Ce NI 

Halictidae 

Halictidae 2 0 1 0 0 2 6 Fl, Ce NI 

Augochlora_sp. 0 0 1 0 0 0 2 Fl NI 

Augochlora_sp2. 1 0 0 0 0 1 2 Ce NI 

Augochlora_sp1. 1 0 0 0 0 1 2 Ce NI 

Biblidinae 

Biblidinae 8 18 1 2 20 3 54 
Fl, Ce, 

Ca 
HE, NI 

Callicore_sorana 0 2 0 1 1 0 5 Fl, Ce HE, NI 

Hamadryas_feronia 8 14 1 0 14 3 41 
Fl, Ce, 

Ca 
HE, NI 

Siderone_galanthis 0 2 0 1 5 0 8 Fl, Ce HE, NI 

Charaxinae 

Charaxinae 0 0 0 1 0 1 2 Fl, Ce HE, NI 

Archaeoprepona_demophon 0 0 0 1 0 1 2 Fl, Ce HE, NI 

Limenitidinae 

Limenitidinae 0 1 0 0 0 1 2 Fl, Ca HE, NI 

Adelpha_sp 0 1 0 0 0 1 2 Fl, Ca HE, NI 

Morphini 

Morphini 0 0 0 2 0 0 2 Fl HE, NI 

Morpho_helenor 0 0 0 1 0 0 1 Fl HE, NI 

Morpho_menelaus 0 0 0 1 0 0 1 Fl HE, NI 

Nymphalinae 

Nymphalinae 0 0 0 1 0 0 1 Fl HE, NI 

Colobura_dirce 0 0 0 1 0 0 1 Fl HE, NI 

Satyrini 

Satyrinae 0 1 4 3 1 0 9 Fl, Ce HE, NI 

Hermeupthychia_hermes 0 0 0 0 1 0 1 Ce HE, NI 

Pareupthychia_ocirrhoe 0 0 1 2 0 0 3 Fl HE, NI 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 
Página 198 

006101-310RT-001-01 

Taxa 
Sítios amostrais 

Fitof. Dieta 
1 2 3 4 5 6 Total 

Pariphtymoides_numeria 0 0 0 1 0 0 1 Fl HE, NI 

Paryphthimoides_poltys 0 0 1 0 0 0 1 Fl HE, NI 

Taygetis_laches 0 1 0 0 0 0 1 Ce HE, NI 

Yphthimoides_pacta 0 0 1 0 0 0 1 Fl HE, NI 

Yphthimoides_renata 0 0 1 0 0 0 1 Fl HE, NI 

Nhambikuara_cerradensis 0 0 0 0 0 1 1 Ca HE, NI 

Pareuptychia_ocirrhoe 0 0 4 1 0 0 5 Fl HE, NI 

Grand Total 18 36 63 43 46 16 228   
Fitof (Fitofisionomias): (Ce) – cerrado sentido restrito; (Fl) - Floresta; (Ca) – campo limpo; Dieta: (In) - insetívoro; (Ca) - 
Carnívoro; (Fr) - Frugívoro; (He) - herbívoro; (Pi) - Piscívoro; 

2.6.3.9 Espécies endêmicas do Cerrado 

Até o presente momento, não foram capturados insetos e ou aracnídeos endêmicos do 
Cerrado.  

2.6.3.10 Espécies vetoras e/ou reservatórios de doenças 

Impactos antropogênicos podem favorecer alguns insetos vetores/reservatórios de doenças 
de interesse para a saúde pública. Durante sua fase de instalação, o empreendimento mobiliza 
um certo número de pessoas para a região das obras que, devido ao fluxo de trabalhadores, 
pode introduzir agentes infecciosos antes não existentes, devido ao aumento da produção de 
resíduos como lixo, esgoto e outros. Aliado a isso, ocorre a perturbação ambiental decorrente 
das obras de infraestrutura e do aumento da circulação de máquinas e pessoas, criando um 
contexto propício para a proliferação de mosquitos e outros insetos transmissores de 
zoonoses. Por exemplo, entre os grupos que se beneficiam indiretamente da abertura de 
áreas urbanas sobre remanescentes naturais, estão os flebotomídeos, vetores da 
leishmaniose; e alguns mosquitos, em especial táxons dos gêneros Aedes e Culex, vetores de 
doenças.  

As espécies do gênero Culex podem ser agentes transmissores de arboviroses, que podem ser 
agentes infeciosos da filariose bancroftiana, encefalites e miíases. Já a espécie Aedes aegypti 
é o agente transmissor da dengue, febre amarela, chikungunya e zika vírus (CONSOLI & DE 
OLIVEIRA, 1994; NUNES, 2008). Os ovos de mosquitos vetores podem ser depositados, 
basicamente em quatro tipos de ambientes, em lâmina d’água (Culex sp.), na transição entre 
o ambiente aquático e terrestre (Aedes e Anopheles), em solo úmido (Psorophora sp.) ou em 
vegetação (Mansonia sp.) (HIGGS, 2005). A avaliação prévia das áreas e o monitoramento das 
populações de insetos existentes e que apareçam ao longo do empreendimento são ações de 
extrema importância para a identificação e avaliação dos efeitos causados pelos impactos 
ambientais em relação ao aparecimento de zoonoses, associando dados epidemiológicos à 
presença dos vetores. 
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2.6.4 Considerações finais e recomendações para a conservação da entomofauna terrestre 

Houve intensa e já esperada redução na abundância e riqueza de espécies capturadas na 
primeira campanha (chuva) em comparação com a segunda (seca). Biomas com climas 
marcadamente sazonais, como o que ocorre no Cerrado, impõe dificuldade às comunidades 
animais (MARQUIS et al. 2002), incluindo os insetos (FREIRE-JR e DINIZ, 2015; SILVA et al. 
2011; PINHEIRO e ORTIZ 1992) e aracnídeos (FREIRE-JR e MOTTA, 2011; MINEO et al 2010), 
sendo, a estação chuvosa o período de maior ocorrência desses animais. 

Embora nas áreas de mata de galeria (P6, P8 e P11) foram registradas maior diversidade de 
espécies nos diferentes táxons analisados, isso não significa dizer que as áreas de cerrado 
sensu stricto sejam menos importantes em termos de conservação da biodiversidade. É 
notada a importância dos fatores estruturais da vegetação e da distância espacial na 
determinação da composição de espécies de aranhas cursoriais (Araneae) e borboletas 
frugívoras (Nymphalidae) dessa região, o que reforça os padrões já apresentados para esses 
grupos (Araneae e Nymphalidae) no Cerrado (ver PINHEIRO e ORTIZ 1992, FREIRE-JR e DINIZ 
2015; MINEO et al 2010).  

Os três grupos utilizados como organismos alvos, são os invertebrados normalmente 
recomendados como bioindicadores de qualidade ambiental para avaliação da biodiversidade 
de invertebrados terrestres, Nymphalidae (Lepidoptera); Aranae (Arachnida) e Apoidea 
(Hymenoptera) (DEVRIES et al., 1997; MINEO et al 2010; FREIRE E MOTTA 2011; RIBEIRO et 
al., 2012). No entanto não são importantes como vetores e/ou reservatórios de doenças, 
sendo que os casos de saúde mais importantes são choques anafiláticos provocados por 
múltiplas picadas de vespas ou mamangabas (Apoidea) e acidentes promovidos por 
aracnídeos peçonhentos, no Brasil dos gêneros Phoneutria (armadeira) Loxosceles (aranha-
marrom) e Latrodectus (viúva-negra) (BRASIL 2001). A armadeira Phoneutria nigriventer foi a 
única delas registrada num estudo realizado na APA Gama Cabeça de Veado, Brasília-DF (por 
Freire-Jr e Motta, 2011). 

Com base nesses resultados, recomenda-se que, além das áreas de matas de galeria, 
diferentes áreas de cerrado sensu stricto sejam destinadas à preservação com fins à 
diversificação da paisagem (heterogeneidade espacial), o que favorece maior coexistência 
entre as espécies (TEWS et al 2004). Assim, é importante mencionar a importância da 
destinação de maior porção de área possível à criação da RPPN, além dos 40,12 hectares já 
previsto no zoneamento da APA do São Bartolomeu. Ao ampliar a área destinada à 
conservação, serão contemplados os fatores que levam à maior diversificação estrutural da 
paisagem, incluindo diferentes fitofisionomias, o que leva à maior coexistência entre as 
espécies (biodiversidade). 
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2.6.5 Acervo Fotográfico 

  

Foto 2.113: Colobura dirce Foto 2.114: Taygetis laches 

  

Foto 2.115: Pareuptychia ocirrhoe Foto 2.116: Morpho menelaus 

  

Foto 2.117: Yphthimoides pacta Foto 2.118: Paryphthimoides numeria 

2.6.6 Dados secundários 

Tabela 2.30: Lista de espécies de borboletas frugívoras (Nymphalidae) capturadas na Fazenda 
Água Limpa (FAL) de junho/2012 à junho/2013 e o ambiente no qual maior número de 
exemplares foram capturados (Ambiente preferencial). 
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Subfamilia/Tribo/Espécie 
Ambiente preferencial 

Aberto Florestal 

Biblidinae 

Callicore astarte codomanus (Fabricius, 1781)  X 

Callicore astarte selima (Guenée, 1872)  X 

Callicore pygas (Godart, [1824])  X 

Callicore sorana (Godart, [1824]) X  

Catonephele acontius (Linnaeus, 1771)  X 

Diaethria clymena janeira (C. Felder, 1862)  X 

Diaethria clymena meridionalis (H. Bates, 1864)  X 

Diaethria eluina (Hewitson, [1855])  X 

Eunica bechina magnipunctata (Talbot, 1928) X  

Eunica curvierii (Godart, 1819) X  

Eunica tatila bellaria (Fruhstorfer, 1908) X  

Hamadryas amphinome (Linnaeus, 1767)  X 

Hamadryas chloe rhea (Fruhstorfer, 1907)  X 

Hamadryas februa (Hübner, [1823]) X  

Hamadryas feronia (Linnaeus, 1758) X  

Temenis huebneri korallion (Fruhstorfer, 1912)  X 

Temenis laothoe (Cramer, 1777)  X 

Temenis pulchra (Hewitson, 1861)  X 

Charaxinae 

Anaeini 

Fountainea glycerium catrais (Hewitson, 1874)  X 

Fountainea ryphea phidile (Cramer, 1775)   

Memphis acidalia victoria (H. Druce, 1877)  X 

Memphis moruus (Fabricius, 1775)  X 

Siderone marthesia (Illiger, 1802) X  

Zaretis itys (Cramer, 1777)  X 

Preponini 

Agrias claudina (G. Gray, 1832)  X 

Archaeoprepona amphimachus (Fabricius, 1775)  X 

Archaeoprepona demophon thalpius (Hübner, [1814])  X 

Archaeoprepona demophoon antimache (Hübner, [1819])  X 

Prepona dexamenus dexamenus (Hopffer, 1874)  X 

Prepona laertes demodice (Godart, [1824])  X 

Nymphalinae 

Colobura dirce (Linnaeus, 1758)  X 
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Subfamilia/Tribo/Espécie 
Ambiente preferencial 

Aberto Florestal 

Historis odius (Fabricius, 1775)  X 

Smyrna blomfildia (Fabricius, 1781)  X 

Satyrinae 

Brassolini 

Caligo illioneus (Cramer, 1775)  X 

Catoblepia berecynthia (Cramer, 1777)  X 

Eryphanis automedon (C. Felder & R. Felder, 1867)  X 

Narope cyllabarus (Westwood, 1851)  X 

Opsiphanes invirae (Hübner, [1808]) X  

Morphini   

Antirrhea archea (Hübner, [1822])  X 

Morpho helenor achillides (C. Felder & R. Felder, 1867)  X 

Morpho menelaus (Linnaeus, 1758)  X 

Satyrini 

Cissia terrestris (A. Butler, 1867)  X 

Forsterinaria quantius (Godart, [1824])  X 

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) X  

Pareuptychia ocirrhoe (Fabricius, 1776)  X 

Paryphtimoides numeria (C. Felder & R. Felder, 1867)  X 

Paryphthimoides phronius (Godart, [1824])  X 

Paryphthimoides poltys (Prittwitz, 1865)  X 

Satyrinae.sp1 X X 

Satyrinae.sp2 X  

Taygetis chiquitana (Forster, 1964)  X 

Taygetis kerea (A. Butler, 1869)  X 

Taygetis laches (Fabricius, 1793)  X 

Taygetis mermeria (Cramer, 1776)  X 

Taygetis rufomarginata (Staudinger, 1888)  X 

Taygetis virgilia (Cramer, 1776)  X 

Yphthimoides celmis (Godart, [1824])  X 

Yphthimoides mimula (Hayward, 1954)  X 

Yphthimoides pacta (Weymer, 1911) X  

Yphthimoides renata (Stoll, 1780)  X 

Yphthimoides sp1. X  

Yphthimoides straminea (A. Butler, 1867)  X 
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Tabela 2.31: Aranhas cursoriais capturadas em estudo realizado na APA Gama Cabeça de 
Veado, Brasília-DF (por Freire-Jr e Motta, 2011). 

Espécies Total 

Ctenidae 

Ctenidae sp. 1B 22 

Parabatinga brevipes 147 

Phoneutria nigriventer 4 

Dipluridae 

Dipluridae sp. 1 31 

Dipluridae sp. 3 9 

Ischnothele annulata 42 

Lycosidae 

Aglaoctenus lagotis 8 

Alopecosa moesta 33 

Alopecosa sp. 1 18 

Alopecosa sp. 2 431 

Alopecosa sp. 3 33 

Arctosa sp. 63 

Hogna gumia 67 

Hogna sternalis 52 

Lycosa aurogutatta 81 

Lycosa erythrognatha 64 

Lycosa tarantuloides 9 

Lycosidae 

Lycosidae peqsalpi 51 

Lycosidae sp. 11-Palpesences 103 

Lycosa thorelli 19 

Pavocosa canarana 22 

Trochosa sp. 183 

Nemesiidae 

Achanthogonatus sp. 30 

Olygoxystre bolivianum 9 

Pychnothele sp. 1 36 

Pychnothele sp. 2 31 

Theraphosidae 

Achantoscurria aff. gomesiana 34 

Guyruita cerrado 5 

Hapalopus sp. 1 39 
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Espécies Total 

Sickius longibulbi 47 

Theraphosidae sp. 2 13 

Theriididae 

Steatoda sp. 33 

Zodariidae 

Cybaeodamus sp. 1 21 

Cybaeodamus sp. 2 45 

Leprolochus birabeni 236 

Total 2413 

Espécies Total 

2.7 Ictiofauna 

2.7.1 Introdução 

Os peixes são, dentre os vertebrados, o grupo com o maior número de espécies descritas, 
somando 31.200 espécies conhecidas a nível mundial (FROESE & PAULY, 2007), formando um 
grupo parafilético (ou artificial), os quais correspondem a mais da metade dos vertebrados 
recentes, porém, são pouco considerados em estimativas regionais de biodiversidade e 
conservação (ROSA & MENEZES, 1996). 

O Brasil abriga a maior riqueza de espécies de água doce do mundo, tendo a bacia Amazônica 
como a maior contribuinte para essa diversidade (LOWE-MCCONNELL, 1987). Ocorrem no país 
cerca de 3.416 espécies, sendo 2.122 de águas doces (SABINO & PRADO, 2005), com 
predominância para as espécies ósseas (2.106) (BUCKUP & MENEZES, 2003). Mesmo sendo o 
grupo de vertebrados com o maior número de espécies descritas, é comum serem 
descobertas novas espécies em águas continentais tropicais, principalmente entre grupos de 
pequeno porte.  

No que diz respeito à comunidade de peixes de rios e riachos, esta é fortemente influenciada 
pelo gradiente altitudinal, o qual determina a velocidade da correnteza e várias outras 
características ecológicas (BUCKUP, 1999). Outras características dos habitats que influenciam 
os padrões de composição e diversidade das comunidades de peixes são: os filtros ambientais, 
a disponibilidade de recursos e a complexidade dos habitats. 

Desempenhando uma série de funções no ambiente, a diversidade animal não deve ser 
tratada unicamente como uma listagem de espécies, mas de uma maneira integrada, haja 
vista a complexidade das interações bióticas existentes nos meios ambientes. Os peixes 
possuem grande importância nestas interações, principalmente por desempenharem uma 
série de funções (MOUILLOT et al., 2013), como a manutenção da diversidade biológica 
aquática e serem bioindicadores de qualidade dos habitats. 

A bacia hidrográfica do rio São Bartolomeu é a que efetivamente drena a maior parte do 
Distrito Federal, correspondendo a 1.579,2 km², ou seja, 27,2% do total do território. Esse rio 
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é o principal curso de água desta bacia, cortando o Distrito Federal no sentido norte-sul 
(CBH/RP, 2016). Além disso, considerando as espécies migratórias da ictiofauna, esse rio é a 
única rota de migração reprodutiva, visto que, desde suas nascentes em Planaltina-DF, há um 
grande trecho sem barramentos que se estende até a UHE de Corumbá-II, em Caldas Novas-
GO. Segundo o ICMBio (2008), a única esperança para a conservação das espécies de peixes 
desta bacia é a preservação de trechos que mantiveram suas características naturais, 
especialmente à montante de grandes usinas hidrelétricas. 

As cabeceiras das unidades hidrográficas, como as do rio Taboquinha são caracterizadas por 
baixa diversidade e abundância, principalmente devido ao sombreamento causado pela 
vegetação ripária, resultando em baixa produtividade primária (VANNOTE et al, 1980), além 
de variáveis ambientais instáveis (SCHLOSSER, 1990). No entanto, as espécies que ocorrem 
nesses ambientes são caracterizadas pela alta dependência dos recursos oriundos do 
ambiente ripário (SCHNEIDER, 2011). Portanto, a preservação das Matas de Galeria dos cursos 
d’água presentes na região, são de suma importância para a manutenção das espécies que 
dependem desses recursos (LOWE-MCCONNELL, 1999) e é essencial para a conservação das 
comunidades de peixes destes riachos. 

2.7.2 Materiais e métodos 

2.7.2.1 Área de Estudo e período de amostragem 

Para a coleta da ictiofauna durante o presente inventário foram definidos cinco pontos de 
amostragem inseridos no córrego Taboquinha, bacia do rio São Bartolomeu. Da Foto 2.7 a 
Foto 2.16 são apresentados os registros fotográficos dos pontos amostrais, distribuídos nas 
Áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) do empreendimento. A primeira campanha 
ocorreu no mês de abril de 2019 correspondendo ao período chuvoso, enquanto a segunda 
campanha ocorreu nos meses de junho e julho de 2019 correspondendo ao período de seca. 

2.7.2.2 Metodologias de captura 

a) Redes de espera 

Diferentes tamanhos de malha foram utilizados, variando de 2 a 8 cm entre nós opostos. As 
redes utilizadas mediram 10 m de comprimento e 1,5 m de altura, sendo realizado um esforço 
de pesca de 15m2 para cada rede utilizada, e 135m² de esforço para cada ponto amostrado 
(Foto 2.119). Essas redes foram armadas no período crepuscular e retiradas ao alvorecer do 
dia seguinte. 
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Foto 2.119: Coleta de espécimes com rede de espera. Coordenada - 23 L - X: 203136 
Y:8247395. 

b) Rede de arrasto 

Redes de arrasto se apresentam em forma de saco e foram arrastadas a uma velocidade 
controlada fazendo com que os indivíduos fossem retidos dentro da rede. A rede utilizada no 
presente levantamento possuía cinco metros de comprimento e 1,2 metros de altura. As redes 
foram puxadas por profissionais capacitados, em locais de baixa profundidade (Foto 2.120). 

 

Foto 2.120: Coleta de espécimes com rede de arrasto. Coordenada - 23 L - X: 204320 
Y:8246757. 

c) Peneira e Tarrafa 

O uso das peneiras consistiu na varredura de locais de difícil acesso das redes, alcançando 
locais onde estas metodologias não seriam eficientes, tais como fundo de rio cobertos de 
folhiço, locas em margens e espaços restritos onde se escondem muitas vezes espécies de 
peixes que não seriam coletadas pelas outras metodologias (BRINKMAN & DUFFY, 1996). As 
tarrafas foram utilizadas para captura de espécies de pequeno porte, ocorrentes nas margens, 
junto à vegetação e sob pequenas rochas, que dificilmente são capturadas por redes de 
espera. As peneiras foram utilizadas junto à margem do ribeirão e junto ao substrato (Foto 
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2.121). O esforço empregado foi de 30 min/homem para cada ponto de coleta, totalizando 
um esforço amostral de 3 horas/homem nas áreas de influência do empreendimento. 

 

Foto 2.121: Coleta com peneira. Coordenada - 23 L - X: 203474 Y:8247165. 

d) Processamento dos peixes 

Os espécimes encontrados mortos ou com suas condições vitais em declínio e que vieram a 
morrer durante os procedimentos de medição, foram fixados em formol com concentração 
de 10% para tombamento em coleção científica de referência. Após o procedimento de 
fixação, todo material coletado foi lavado e conservado em álcool etílico a 70% GL. Os 
espécimes encontrados em condições vitais adequadas foram medidos, pesados e liberados 
na porção do rio com fluxo contínuo. Durante a triagem foram obtidos Comprimento total 
(CT), Comprimento padrão (CP) e Peso de cada indivíduo (Foto 2.122). Quando possível, o sexo 
e estágio reprodutivo também foram determinados. 

 

Foto 2.122: Triagem de espécime em campo. Coordenada - 23 L - X: 204320 Y:8246757 

2.7.2.3 Análise dos estágios reprodutivos 

O estádio de desenvolvimento gonadal foi determinado macroscopicamente, levando-se em 
consideração a cor, flacidez, o grau de irrigação superficial, posição na cavidade abdominal e 
o grau de visualização dos ovócitos, no caso dos ovários. Os estádios foram classificados de 
acordo com Vazzoler (1996) (Tabela 2.32). 
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Tabela 2.32. Classificação dos estádios reprodutivos de acordo com Vazzoler (1996) e Suzuki 
et al (2005). 

Estágio Fêmea Macho 

Imaturo 

Indivíduos jovens – ovários 
incolores – translúcidos – pouco 
irrigados – pequeno espaço na 

cavidade abdominal. 

Indivíduos jovens – testículos incolores ou 
coloração clara – translúcidos – pouco 

irrigados – pequeno espaço na cavidade 
abdominal. 

Repouso 

Reproduzirão pela primeira vez ou 
já passaram por um ciclo – os 

ovários apresentam tonalidades 
róseas – maiores que no estágio 
anterior – fina irrigação – com 

processo de recuperação gonadal. 

Reproduzirão pela primeira vez ou já 
passaram por um ciclo – os testículos 

apresentam tonalidade rósea – maiores que 
no estágio anterior – fina irrigação – com 

processo de recuperação gonadal. 

Maturação 

Processo de vitelogênese 
(acumulação de vitelo nos ovócitos) 

– incremento no tamanho dos 
ovários – tons de coloração de 

acordo com a espécie: 
amarelo/cinza-

amarelado/alaranjado – irrigação 
mais intensa. 

Amplo processo de espermatogênese – 
incremento no aumento dos testículos – 

coloração esbranquiçada a branco – leitosa – 
irrigação mais intensa. 

Reprodução 

Preparadas para reprodução e em 
processo de reprodução (semi-
esgotadas) – ovários túrgidos – 

repletos de ovócitos – ocupando 
todo espaço vazio da cavidade 
abdominal – irrigação intensa – 
coloração varia de acordo com a 

espécie. 

Indivíduos preparados para a reprodução – e 
já em processo – (semi esgotados) – grau 

máximo de branco leitoso – grande 
quantidade de esperma no ducto 

espermático – irrigação mais intensa. 

Esgotado - 

Após a reprodução – redução no tamanho 
dos testículos – restos de esperma no 

espermoducto – coloração esbranquiçada 
com partes róseas. 

2.7.3 Resultados e Discussão 

No decorrer das duas campanhas nas áreas de influência direta e indireta do 
empreendimento, foram coletados 170 indivíduos distribuídos em duas ordens, duas famílias 
e duas espécies, considerando a inconsistência taxonômica (Figura 2.35). Characiformes e 
Siluriformes são as ordens mais ricas e abundantes na região Neotropical (LOWE-MCCONNELL, 
1987). O sucesso na colonização de Characiformes nos ambientes tropicais, pode ser 
atribuída, ao menos em parte, à maior capacidade destes peixes em obter oxigênio nas 
camadas superiores da coluna d’água (COSTA & FREITAS, 2011). 
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Figura 2.35: Variação da abundância e riqueza nas ordens da ictiofauna durante o 
levantamento nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 

Em relação à sazonalidade, foi observada maior abundância no período de seca, contudo essa 
diferença não foi significativa (t= 0,4397; p= 0,7031); quanto à riqueza, os dois períodos 
sazonais apresentaram o mesmo número de espécies (Figura 2.36). Variações sazonais na 
riqueza e abundância podem estar relacionadas a alterações nos parâmetros ambientais que 
ocasionam mudanças nas características do habitat ou até mesmo nas particularidades da 
história de vida das espécies, como reprodução e alimentação.  

Quanto à alimentação, nas regiões tropicais, a maior estabilidade física do ambiente na 
estação seca pode garantir maior oferta de insetos aquáticos, por sua vez, durante o período 
chuvoso, ocorre maior oferta de materiais alóctones alcançados com o aumento do nível da 
água. Quanto à reprodução, o período chuvoso atua como um gatilho ambiental sugerindo 
que melhores condições de abrigo e alimentação se encontram disponíveis para o 
recrutamento de formas larvais e indivíduos jovens (ROOKER & DENNIS, 1991; WINEMILLER & 
JEPSEN, 1998; UIEDA & PINTO, 2011). 
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Figura 2.36: Variação da abundância e riqueza nas ordens da ictiofauna relacionadas a 
estação sazonal durante o levantamento nas áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento. 

Os valores acumulados (Sobs) e estimados (Sboot e Sjack) para o número de espécies, 
considerando os dias de amostragem, demonstraram tendência a estabilização (Figura 2.37). 
Sendo assim, as curvas atingiram uma assíntota, indicando eficiência nas coletas e que a 
ictiofauna local foi bem amostrada para duas campanhas. 

 

Figura 2.37: Variação da abundância e riqueza nas ordens da ictiofauna durante o 
levantamento nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 

Quanto as áreas amostrais, foi possível observar maior abundância na Área de Influência 
Direta (AID) do futuro empreendimento, representando 54,11% do total de indivíduos 
coletados. Para a riqueza de espécies, também foi observado maior valor na Área de Influência 
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Direta (Figura 2.38). Quanto aos pontos amostrais, foi registrado maior número de indivíduos 
no ponto PI_05. A espécie Loricariichthys sp.  foi exclusiva dos pontos PI_02 e PI_03, 
localizados na Área de Influência Direta do empreendimento. Atualmente Loricariichthys está 
entre os quatro gêneros mais especiosos da subfamília Loricariinae. São espécies de pequeno 
a médio porte, podendo atingir 43 cm de comprimento. Apresentam hábito alimentar 
detritívoro e distribuem-se na maioria das drenagens da América do Sul (PAIXÃO, 2012; 
ZARDO, 2014). 

 

Figura 2.38: Riqueza e abundância da ictiofauna nas diferentes áreas de influência direta e 
indireta do empreendimento. 

Com a análise em conjunto dos dados de abundância e a riqueza registrada de espécies em 
cada ponto de coleta, são gerados os índices de diversidade, equitabilidade, riqueza e 
similaridade, para cada estação amostral.  

Em relação ao índice de Shannon, foi possível obter resultado apenas para os pontos PI_02 e 
PI_03; visto que, os demais pontos apresentaram registro de apenas uma espécie. Durante as 
duas campanhas o maior valor foi observado no ponto PI_03 (Tabela 2.33). Segundo Connell 
(1978), as maiores diversidades ocorrem em limites moderados de estresse físico ambiental 
ou níveis intermediários de distúrbios, enquanto que sob grandes estresses ambientais, a 
comunidade é dominada por colonizadores oportunistas ou por espécies capazes de tolerar 
tais impactos, ocorrendo, nestes casos, uma baixa diversidade. Quanto à equitabilidade, os 
valores variaram de 0,61 a 0,72 indicando que os indivíduos se encontram bem distribuídos 
entre as espécies. 

Tabela 2.33. Índices de diversidade e equitabilidade da ictiofauna nos pontos amostrais do 
empreendimento. 

Índices PI_01 PI_02 PI_03 PI_04 PI_05 

Shannon – H’ 0 0,42 0,50 0 0 

Equitabilidade - E 0 0,61 0,72 0 0 
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O índice de Jaccard demonstra a similaridade das comunidades de peixes entre os diferentes 
pontos amostrados. De acordo com os clados formados pelo dendograma, os pontos PI_02 e 
PI_03 apresentam maior similaridade entre si (Figura 2.39).  Resultado esperado, pois 
somente nestes dois pontos foram coletados indivíduos das duas espécies registradas no 
presente levantamento: Astyanax scabripinnis e Loricariichthys sp.  

Nos demais pontos foram coletados indivíduos apenas da espécie pertencente à família 
Characidae, Astyanax scabripinnis. A família Characidae é muito diversa e amplamente 
distribuída em rios e riachos neotropicais. Devido a sua extrema variabilidade é o grupo mais 
bem-sucedido, lhe permitindo ocupar diferentes hábitats, tanto lóticos como lênticos, e 
desenvolver variadas estratégias alimentares (MAZZONI et al., 2010; LIMA et al., 2013).  

 

Figura 2.39: Dendograma de similaridade da composição de espécies de peixes entre as 
áreas amostradas do empreendimento. 

O cálculo da CPUE (Captura por Unidade de Esforço) em número e biomassa foi realizado 
utilizando os resultados obtidos através do método de captura quantitativo, com armação de 
redes de espera. Considerando os diferentes períodos sazonais, é possível observar que o 
ponto PI_05 apresentou maiores valores para CPUEn e para CPUEb tanto no período chuvoso 
quanto no período de seca (Figura 2.40). Durante o levantamento, somente a espécie 
Astyanax scabripinnis foi coletada com a metodologia de rede de espera e no ponto PI_05 
seus valores representaram, respectivamente, 51,96% e 51,83% do total de indivíduos 
coletados e biomassa coletada. 
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Figura 2.40: Captura por Unidade de Esforço para número de indivíduos (CPUEn) e 
biomassa (CPUE b) da ictiofauna coletada nas áreas de influência do empreendimento. 

2.7.3.1 Espécies migradoras, exóticas e estado de conservação 

Considerando a constância de ocorrência, a espécie Astyanax scabrippinis ocorreu em 100% 
dos pontos amostrais; por sua vez, Loricariichthys sp. foi classificada como acessória 
(ocorrência em 40% dos pontos amostrais). De acordo com a literatura, as duas espécies não 
recebem classificação de migração e não são citadas em listas de espécies ameaçadas. Foi 
possível determinar o sexo de 88 indivíduos da espécie Astyanax scabripinnis, todos em 
estágio de reprodução (Tabela 2.34). Nenhuma espécie exótica foi registrada. Na Foto 2.123 e 
Foto 2.124 estão os registros fotográficos das espécies coletadas durante o levantamento. 

Tabela 2.34. Lista de espécies da ictiofauna registrada no levantamento das áreas de influência 
direta e indireta do empreendimento. 

Espécie 
Nome 

comum 

Pontos amostrais 

M
ig

ra
çã

o
 

Sexo 
Estágio   

Repr 

Conservação 

Const. 

1 2 3 4 5 F M 

C
IT

ES
 

IU
C

N
 

M
M

A
 

Characiformes 

Characidae 

Astyanax 
scabripinnis 

lambari 12 22 24 36 66  44 44 88    X 

Siluriformes 

Loricariidae 

Loricariichthys 
sp. 

cascudo  4 6          Y 
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Foto 2.123: Astyanax scabripinnis Foto 2.124: Loricariichthys sp. 

2.7.4 Considerações Finais e Recomendações para a Conservação da Ictiofauna 

A baixa riqueza específica dos pontos amostrais pode estar relacionada ao fato destes 
ambientes estarem localizados em uma região de cabeceira (a cerca de 700 m de altitude) no 
córrego Taboquinha; especialmente o ponto amostral PI_02, que também é limitado por uma 
queda d’água. Além disso, este fato pode estar associado ao resultado de alta similaridade 
entre os pontos amostrais, aproximadamente 90% entre os pontos PI_02 e PI_03, e também 
de estabilização das curvas de riqueza observada e estimada. Dessa forma, é possível afirmar 
que os resultados obtidos no decorrer das duas campanhas foram satisfatórios; visto que, o 
conhecimento da ictiofauna local encontra-se o mais próximo do real.  

Além disso, vale ressaltar que apenas 42,49 dos 238 hectares da poligonal serão ocupados, 
representando 17,8%. Desse total, 222 são cobertos por vegetação nativa e o restante coberto 
por pastagem. Destes 222, serão suprimidos para a instalação do empreendimento apenas 26 
hectares (11,71%), aproximadamente. Ademais, o zoneamento da APA do SB exige a criação 
de uma RPPN de no mínimo 40,12 hectares. Portanto, serão mantidas condições favoráveis 
para manutenção da ictiofauna localizada nos pontos amostrais distribuídos nas áreas de 
influência direta e indireta do futuro empreendimento. 

2.7.5 Dados Secundários 

Tabela 2.35: Espécies de provável ocorrência para a área de estudo, baseada em outro estudo 
realizado na mesma bacia hidrográfica (adaptado de Progeplan, 2017). 

Família Espécie 

Status de 
Conservação Interesse 

Comercial 
Endêmica 

Distribuição 
Restrita 

IUCN MMA 

Characidae 

Astyanax sp. NL NL X NL NL 

Hyphessobrycon 
sp. 

NL NL NL X X 

Loricariidae 
Microlepidogaster 

sp. 
NL NL NL NL NL 
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Família Espécie 

Status de 
Conservação Interesse 

Comercial 
Endêmica 

Distribuição 
Restrita 

IUCN MMA 

Hypostomus sp. NL NL X NL NL 

Heptapteridae Rhamdia quelen NL NL X NL NL 

Poecilidae 
Phalloceros 
harpagos 

NL NL NL NL NL 

Legenda: Status de Conservação. IUCN – MMA - CITES. NL – Não Listada. Interesse comercial: MAPA - Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

2.8 Macroinvertebrados Bentônicos 

2.8.1 Introdução 

As comunidades de macroinvertebrados bentônicos têm sido frequentemente utilizadas na 
avaliação de impactos ambientais e monitoramento biológico. Esta comunidade é formada 
por organismos que habitam o fundo de ecossistemas aquáticos durante pelo menos parte de 
seu ciclo de vida e estão associados aos mais diversos tipos de substratos, tanto orgânicos 
(folhiço, macrófitas aquáticas), quanto inorgânicos (cascalho, areia, rochas, etc.) (ROSENBERG 
e RESH, 1993). Em águas continentais são dominadas por insetos aquáticos, com grande 
diversidade em rios e riachos. As ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Diptera e 
Odonata constituem a maior porcentagem da biomassa. Outros grupos importantes que 
constituem os macroinvertebrados são os moluscos, anelídeos e crustáceos (Tundisi e 
Matsumura-Tundisi, 2008). Os insetos aquáticos apresentam um arranjo comportamental 
complexo que lhes conferem grande vantagem adaptativa a ocuparem esses ecossistemas. 
Dentre suas habilidades, destaca-se sua capacidade de enterrarem-se no leito ou rastejarem-
se nos espaços intersticiais dos substratos (areias, seixos e folhas depositadas nos rios) e as 
suas adaptações respiratórias que facilitam a recolonização dos diferentes micro-habitats 
após a passagem de algum evento catastrófico, em especial, após as enxurradas (KIKUCHI E 
UIEDA, 1998). 

O objetivo deste estudo é avaliar a estrutura e composição da comunidade de invertebrados 
bentônicos nos ambientes aquáticos situados na área de influência do parcelamento de solo 
Hibisco, proposto para ser implantado no Paranoá, Brasília - DF e propor medidas mitigadoras, 
caso necessário. 

2.8.2 Materiais e métodos 

A amostragem quali-quantitativa dos organismos bentônicos foi realizada com um 
amostrador de Surber (Foto 2.125), que é utilizado em ambientes com menor profundidade e 
substrato formado por pedra e/ou cascalho, folhiço, gravetos, algas etc, sendo coletadas 3 
réplicas em cada ponto, com o objetivo de obter uma maior representatividade da 
comunidade. 

O material amostrado passou por uma pré-triagem em campo para a separação das pedras, 
gravetos e folhas maiores.  Em seguida foi acondicionado em frascos plásticos e fixado com 
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álcool 80%. Já em laboratório procedeu-se a triagem, identificação (até o maior nível 
taxonômico possível) e contagem dos táxons encontrados.  Foram utilizadas as seguintes 
referências bibliográficas para auxílio nas identificações dos táxons: DA-SILVA et al. (2002), 
Edmunds Jr. et al. (1979), FERNANDEZ & DOMINGUEZ (2001), MERRIT & CUMMINS (1996), 
PECKARSKY et al. (1990) e WIGGINS (1977). 

Foram selecionados 05 pontos de coleta específicos para amostragem de insetos aquáticos 
(Figura 2.5). Em cada um desses pontos foram retirados substratos de condições distintas para 
análise. 

 

Foto 2.125: Coleta de substrato para levantamento de insetos aquáticos 

2.8.3 Resultados e Discussão  

A comunidade bentônica registrada no córrego Taboquinha, trecho de influência da 
implantação direta e indireta do parcelamento do solo Hibisco, foi composta por 30 táxons, 
sendo registrados 20 em abril (campanha de chuva) e 24 em junho (campanha de seca) de 
2019. Dentre esses, 28 são insetos, que se destacam nos ecossistemas aquáticos em 
diversidade e abundância (HYNES, 1970). Os demais táxons registrados são aracnídeos e 
anelídeos (Tabela 2.36). Foi identificado um aumento da diversidade em junho, período seco, 
com da riqueza das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, na maioria dos locais 
avaliados.  Oliveira et al. (1997) por exemplo, estudando assembleias de Ephemeroptera, 
Plecoptera e Trichoptera em riachos no estado de Goiás, (região central do Brasil), verificaram 
que as maiores mudanças na abundância durante o ano foram devido ao regime anual de 
chuvas e a consequente variação na vazão e na velocidade de correnteza da água. Em épocas 
de menor precipitação a estabilidade do substrato favorece o estabelecimento da fauna 
bentônica (YOKOIAMA et al., 2012). Ao contrário, no período chuvoso, o deslocamento do 
substrato devido ao aumento da vazão gera o carreamento de indivíduos, reduzindo sua 
densidade (BISPO et al., 2006), o que contribui para a diferença na abundância da fauna entre 
os períodos de chuva e seca. 

Apesar do intenso uso do solo registrado no entorno, em junho (período seco) foram 
identificados alguns gêneros mais sensíveis pertencentes à ordem Plecoptera em pequena 
densidade, nos pontos 1, 2, 3 e 4, demonstrando a boa qualidade da água no córrego 
Taboquinha.   
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Tabela 2.36: Comunidade de invertebrados bentônicos registrada nos locais avaliados, abril e junho de 2019 

Táxons 
ABRIL DE 2019 JUNHO DE 2019 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Ephemeroptera 

Baetidae 
Cloeodes 20 0 10 0 0 10 20 0 10 10 

Baetidae NI 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 

Leptohyphidae Leptohyphes 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 

Ephemeroptera NI 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Trichoptera 

Leptoceridae Nectopsyche 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calamoceratidae Phylloicus 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

Hydropsychidae Smicridea 0 10 0 0 0 0 20 10 30 20 

Hydroptilidae Hydroptila 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

Plecoptera 

Perlidae Anacroneuria 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 

Gripopterygidae 

Gripoteryx 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 

Paragripopteryx 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Tupiperla 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

Diptera 

Chironomidae 50 160 60 190 40 210 170 930 2231 850 

Ceratopogonidae 0 10 0 0 0 0 20 10 20 0 

Simullidae 0 30 10 0 0 50 50 60 70 190 

Tipulidae 0 20 0 10 0 0 0 10 0 10 

Collembola Collembola Collembola 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

Coleoptera Elmidae 

Elmidae 0 20 10 20 0 0 10 0 0 50 

Elmidae adulto 0 0 0 0 0 10 0 20 0 0 

Gyrinidae 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 
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Táxons 
ABRIL DE 2019 JUNHO DE 2019 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5 

Hydrophilidae 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Heteroptera Belostomatidae Belostomatidae 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 

Lepidoptera Pyralidae 0 10 0 10 0 0 0 20 10 0 

Odonata 

Zygoptera NI 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Aeshenidae 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Calopterygidae 10 0 0 0 0 0 10 10 0 20 

Gomphidae 20 10 20 0 10 10 0 0 0 0 

Libellulidae 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 

Aracnida Hydracarina 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Anellida Oligochaeta 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 

Abundância Total (nº.ind. /m²) 130 300 180 250 70 340 330 1180 2401 1180 

Riqueza Taxonômica 7 11 10 6 3 8 9 15 9 10 

Índice de Diversidade de Shannon 0,845 1,041 1 0,778 0,477 0,903 0,954 1,176 0,954 1 

Equitabilidade 0,89 0,717 0,896 0,517 0,87 0,631 0,74 0,381 0,173 0,436 

Legenda: NI – não identificado 
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Foram identificados vários táxons que apresentam elevada sensibilidade às alterações 
ambientais (Ephemeroptera, Plecoptera e ou Trichoptera), principalmente na área a montante 
(P1) e centro do local proposto para parcelamento (P2, P3 e P4) (Tabela 2.36). Todos os pontos 
avaliados estão situados no córrego Taboquinha, sendo observado que os locais que apresentam 
maior percentagem de vegetação no entorno, apresentaram maior diversidade da comunidade 
bentônica. Dentre os locais avaliados, os pontos 1 (AII – montante) e 2 (AID – centro) em abril e 
pontos 3 e 4 (AID – centro) em junho de 2019 apresentaram a maior riqueza de táxons sensíveis, 
destacando-se a presença do Plecoptera Anacroneuria (família Perlidae; Foto 1.2) em abril e os 
gêneros de Plecoptera da família Gripopterygidae em junho, que normalmente são registrados 
apenas em locais que apresentam condições prístinas. Nesses locais também foram identificados 
alguns gêneros de Ephemeroptera e Trichoptera (Figura 2.41 e Tabela 2.36).  

Segundo a literatura atual, os Plecoptera constituem uma ordem composta por insetos aquáticos 
e suas ninfas vivem em córregos de água limpa, fria e correntes, sendo muito sensíveis a 
alterações na demanda bioquímica de oxigênio destes ambientes. Ainda, em acordo com a 
literatura, estes são encontrados sob rochas e no folhiço de ambientes dulçaquícolas. Porém, 
estudos mais recentes vêm mostrando que ao menos no Brasil, este padrão apresenta algumas 
exceções. Em córregos e rios da Região Norte são encontradas ninfas em águas onde a 
temperatura ultrapassa os 30°C (FROEHLICH & OLIVEIRA, 1997). 

Nos dois períodos a maior riqueza de táxons foi anotada no ponto 3, situado na AID do 
parcelamento de solo. De maneira geral foi registrada uma diversidade e densidade semelhante 
entre os locais avaliados, sendo verificada maior diferença com relação à influência da 
sazonalidade (Figura 2.41 e Tabela 2.36). 

Em ambientes lóticos, podemos interpretar sua variabilidade de acordo com as dimensões 
longitudinal, vertical, lateral e temporal (WARD, 1989). Os organismos aquáticos, sobretudo os 
macroinvertebrados, que vivem em ligação íntima com substrato, respondem a esta 
variabilidade. Variações quanto à sazonalidade, relações de entrada de energia, presença de 
micro-habitats diversos e padrões de diversidade de organismos podem ocorrer em ambientes 
lóticos de diferentes dimensões (VANNOTE et al., 1980). 
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Figura 2.41: Riqueza taxonômica registrada na área de influência do empreendimento 

Considerando os 5 locais avaliados e o período estudado, foram registrados maiores valores de 
abundância total no período seco (junho/19) nos pontos 3, 4 e 5, devido às elevadas densidades 
de Chironomidae (Diptera). De acordo com Trivinho-Strixino & Strixino (1995, 1999), seus 
representantes formam um dos mais importantes grupos de insetos aquáticos, participando 
significativamente da composição faunística nos mais variados biótopos, onde geralmente 
ocorrem elevadas densidades numéricas, na condição de larvas. 

No ponto 4 (2401 nº.ind. /m²), foi anotado o maior valor para esse atributo, o que configurou à 
esse local uma pequena equitabilidade (0,173) (Figura 2.42 e Figura 2.46). Apesar desse 
resultado, foram identificados alguns táxons sensíveis, o que não demonstra um ambiente 
desequilibrado. O aumento da abundância total verificado em junho se deve à estabilidade que 
o período seco oferece à comunidade bentônica, criando condições adequadas para sua 
proliferação (Figura 2.42 e Figura 2.47).  
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Figura 2.42: Abundância total (nº. ind./m2) registrada na área de influência do empreendimento 

Em abril, Chironomidae (Diptera), Gomphidae (Odonata) e Elmidae (Coleoptera) apresentaram 
as maiores frequências nesse estudo, sendo registrados em 5, 4 e 3 locais avaliados, 
respectivamente. Já em junho, período seco, além de Chironomidae, os táxons Simuliidae 
(Diptera), Cloeodes (Ephemeroptera: Baetidae) e Smicridea (Trichoptera: Hydropsychidae), 
apresentaram elevada frequência, com registro em 5 ou 4 locais avaliados (Figura e foto 1.3). 
Dessa forma, assim como supracitado, em junho foi verificado aumento da frequência de táxons 
mais sensíveis, devido a estabilidade do período seco. 

No tocante a abundância média, apenas Chironomidae apresentou maior densidade nos dois 
meses avaliados, sendo registrado um aumento significativo da densidade em junho (Figura 2.44 
e Tabela 2.36).  

Segundo Callisto et al. (2002), os Chironomidae são considerados os mais abundantes na 
comunidade bentônica e normalmente dominam os ecossistemas aquáticos devido à capacidade 
de tolerar diferentes tipos de condições extremas (CRANSTON, 1995; DI GIOVANNI et al., 1996). 
O grupo é possivelmente o mais amplamente adaptado em relação aos demais insetos aquáticos, 
apresentando diversas adaptações ecológicas e biológicas que os torna aptos a explorar 
diferentes hábitats (Pinder, 1983). Vivem em todos os tipos de águas doces, frequentemente 
atingindo elevadas densidades populacionais. Suas larvas constituem importante item na dieta 
de peixes e também podem ser indicadoras da qualidade ambiental, com algumas espécies 
possuindo exigências ambientais específicas e outras sendo relativamente tolerantes a condições 
adversas. Segundo Olive & Smith (1975) são os mais tolerantes à poluição orgânica quando 
comparados a outras larvas de Diptera. 
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Figura 2.43: Frequência taxonômica dos táxons registrados na área de influência do 
empreendimento 

 

Figura 2.44: Abundância média dos táxons registrados na área de influência do 
empreendimento 

De maneira geral foram registrados pequenos índices de diversidade nos locais estudados, sendo 
anotados maiores índices em junho de 2019, período de seca. O maior índice foi anotado nesse 
mês no ponto 3 (1,176) (Figura 1.5). De acordo com os resultados obtidos pode-se considerar as 
unidades amostrais como locais de baixa diversidade, de acordo com a classificação proposta por 
Barbosa & Calisto (2000) para invertebrados de ambientes aquáticos. Este autor considera 
índices de diversidade menores que 1,8 indicativos de locais com baixa densidade, entre 1,8 e 
3,0 indicativos de média diversidade e acima de 3,0 indicativos de alta diversidade. 
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No tocante a equitabilidade, devido à influência das chuvas sobre a estrutura e composição da 
comunidade, em abril foi anotado uma maior equitabilidade, sendo notada grande redução em 
junho, devido ao aumento da densidade de Chironomidae em todos os locais avaliados (Figura 
1.6). Apesar dos baixos valores de equitabilidade, os locais não demonstram estar 
desequilibrados, devido à presença de gêneros das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e 
Trichoptera, que apresentam elevada sensibilidade. Geralmente, locais que apresentam 1 ou 2 
táxons com densidade bastante elevada geralmente indicam pequena uniformidade ambiental 
(MAGURRAM, 1988).  

 

Figura 2.45: Índice de Diversidade de Shannon  

 
Figura 2.46: Índice de Diversidade de Equitabilidade 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 224 006101-310RT-001-01 

Apesar do esforço de coleta ter compreendido um total de 2 campanhas e 10 unidades de 
amostragem, o resultado da curva de rarefação de espécies demonstrou que ainda não atingiu 
uma assíntota. Este resultado já era esperado, uma vez que as unidades de amostragem 
contemplam ambientes com características particulares, além de terem sido realizadas apenas 
duas campanhas, uma no período seco e outra no período chuvoso. O estimador Jack-knife 1, 
utilizado para estimar a riqueza de espécies da área de estudo, sugere que esta deve apresentar 
cerca de 39 táxons, totalizando assim 9 espécies a mais do que fora amostrado (Figura 2.47).   

 
Figura 2.47: Riqueza observada e esperada, calculada pelo estimador de Jack-knife 1. 

A partir da análise de agrupamento foi verificada uma clara separação entre as campanhas 
realizadas na seca (grupo A) e na chuva (grupo B). Esses resultados demonstram a grande 
influência da sazonalidade sobre a composição e estrutura da comunidade bentônica) (Figura 
2.48). 

 
Figura 2.48: Análise de Agrupamento, realizada a partir da matriz de abundância 
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2.8.3.1 Qualidade da água segundo o índice BMWP 

Devido ao aumento da riqueza de táxons em junho de 2019, período seco, foi notada uma 
melhora da qualidade da água na maioria dos locais avaliados em relação ao registrado em abril 
de 2019, de acordo com o BMWP, sendo no ponto 5 notado um grande aumento do score e a 
qualidade da água passou de “muito ruim” em abril para “satisfatória” em junho. Apenas no 
ponto 2 foi verificada uma redução do score, o que ocasionou na alteração da qualidade da água 
de “satisfatória” em abril para “ruim” em junho. 

Apesar desse resultado, em todos os locais, inclusive os que apresentaram qualidade da água 
“ruim” ou “muito ruim”, foram identificados gêneros de Ephemeroptera e Trichoptera que 
apresentam elevada sensibilidade, demonstrando assim a boa saúde ambiental desses locais 
(Tabela 2.37). 

Esse índice deve ser interpretado com cautela, uma vez que não leva em consideração os gêneros 
registrados (pontuação apenas por família), a influência da sazonalidade (seca, chuva ou 
transição), o tipo de substrato (mole ou não), tipo de ambiente (lótico ou lêntico), entre outros 
fatores que influenciam na estrutura e composição da comunidade bentônica.  

Tabela 2.37: Classificação da qualidade da água de acordo com o BMWP adaptado por Monteiro 
et al. (2008). 

Local/Mês Ponderação Classificação BMWP 

Abril/19 

P1 46 Ruim 

P2 73 Satisfatória 

P3 61 Satisfatória 

P4 38 Ruim 

P5 19 Muito ruim 

Junho/19 

P1 55 Ruim 

P2 46 Ruim 

P3 92 Satisfatória 

P4 53 Ruim 

P5 65 Satisfatória 

2.8.4 Considerações Finais e Recomendações para a conservação da Entomofauna Aquática 

A comunidade bentônica registrada no córrego Taboquinha, trecho de influência da implantação 
direta e indireta do parcelamento do solo Hibisco, foi composta por 30 táxons, sendo registrados 
20 em abril e 24 em junho de 2019. Dentre esses, 28 são insetos, que se destacam nos 
ecossistemas aquáticos em diversidade e abundância. Os demais táxons registrados são 
aracnídeos e anelídeos.  Foi identificado um aumento da diversidade em junho, período seco, 
sendo observado aumento da riqueza das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, na 
maioria dos locais avaliados.   

Chironomidae (Diptera) apresentou a maior frequência e densidade nesse estudo, fato 
normalmente observado nos ecossistemas aquáticos. 
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Todos os pontos avaliados estão situados no córrego Taboquinha, sendo observado que os locais 
que apresentam maior percentagem de vegetação no entorno, apresentaram maior diversidade 
da comunidade bentônica. Dentre os locais avaliados, os pontos 1 (AII – montante) e 2 (AID – 
centro) em abril e pontos 3 e 4 (AID – centro) em junho de 2019 apresentaram a maior riqueza 
de táxons sensíveis, destacando-se a presença do Plecoptera da família Perlidae em abril e os 
gêneros de Plecoptera da família Gripopterygidae em junho, que normalmente são registrados 
apenas em locais que apresentam condições prístinas. Nesses locais também foram identificados 
alguns gêneros de Ephemeroptera e Trichoptera. 

Nos dois períodos a maior riqueza de táxons foi anotada no ponto 3, situado na AID do 
parcelamento de solo. De maneira geral foi registrada uma diversidade e densidade semelhante 
entre os locais avaliados, sendo verificada maior diferença com relação à influência da 
sazonalidade. 

É importante ressaltar que dos 238 hectares da poligonal, apenas 42,49 (17,8%) serão ocupados, 
dos quais 222 são cobertos por vegetação nativa, sendo o restante pasto. Destes 222 hectares, 
serão suprimidos para a instalação do empreendimento apenas 26 hectares (11,71%). Dessa 
forma, uma pequena parcela de vegetação será suprimida, sendo uma medida mitigadora para 
a fauna aquática região a criação de uma RPPN de no mínimo 40,12 hectares, conforme o 
zoneamento da APA, e a recomposição da vegetação do entorno dos mananciais situados na área 
de estudo. 

2.8.5 Acervo fotográfico 

  

Foto 2.126: Anacroneuria (Plecoptera), 
bioindicadora de boa qualidade de água. 

Foto 2.127: Chironomidae (Diptera). 
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Foto 2.128: Gomphidae (Odonata). Foto 2.129: Elmidae (Coleoptera). 

 

Foto 2.130: Simullidae (Diptera). 

2.8.6 Dados secundários 

Tabela 2.38: Espécies de provável ocorrência para a área de estudo, baseada em outro estudo 
realizado na mesma bacia hidrográfica (adaptado de Progeplan, 2017). 

Táxon Grupo Funcional 

Acari 

Erythraeidae -------- 

Arachnida 

Pisauridae predador 

Classe Insecta 

Coleoptera 

Elmidae detritívoro 

Gyrinidae detritívoro 

Hydrochidae detritívoro 

Hydrophilidae detritívoro 

Hydroscaphidae  
Staphylinidae  

Ephemeroptera 

Baetidae raspador 

Leptophlebiidae 

Diptera 

Cecidomyiidae predador 

Ceratopogonidae detritívoro 

Chironomidae detritívoro 

Culicidae detritívoro 

Heteroptera 

Gerridae predador 

Gelastocoridae predador 

Naucoridae predador 
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Táxon Grupo Funcional 

Notonectidae predador 

Vellidae predador 

Megaloptera 

Corydalidae predador 

Odonata 

Aeshnidae predador 

Calopterygidae predador 

Coenagrionidae predador 

Cordullidae predador 

Gomphidae predador 

Libellulidae predador 

Polythoridae predador 

Protoneuridae predador 

Trichoptera 

Calamoceratidae raspador 

Ecnomidae raspador 

Hydroptilidae predador 

Hydropsychidae filtrador 

Leptoceridae coletor 

Odontoceridae filtrador 

Mollusca 

Classe Bivalvia 

Sphaeriidae filtrador 

Classe Gastropoda 

Physidae detritívoro 
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3 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

3.1 INTER-RELAÇÕES FAUNA/FLORA 

Frente aos desafios de conservação, não basta focar apenas na manutenção de riqueza de 
espécies, e de populações de táxons relevantes (ameaçados e endêmicos), pesquisadores têm 
recomendado esforços por estudar a diversidade de interações entre a fauna e a flora, em pontos 
focais de importantes funções ecossistêmicas. É fundamental avaliar o papel de cada espécie 
dentre de redes multitróficas, no sentido de entender dinâmicas evoluticas de comunidades 
interativas, normalmente na ordem de riqueza de espécies e diversidade de interações (DEL-
CLARO & TOREZAN-SILINGARDI, 2019). As diversas síndromes de frugivoria, polinização, 
dispersão de sementes, construção de ninhos e utilização de tocas, ilustram variados padrões de 
interdependência entre as plantas e os animais que compõem a complexa rede ecossistêmica 
dentro de e entre diferentes tipos de paisagens.  

O Cerrado abriga, pelo menos, 258 espécies de vertebrados que consomem frutos, além de cerca 
de mil espécies de plantas arbóreas com síndrome zoocórica, sendo que 600 destas ocorrem no 
Distrito Federal. Os principais grupos de dispersores de plantas incluem as aves, morcegos, 
mamíferos terrestres (não-voadores) e formigas, além de alguns lagartos e quelônios 
(KUHLMANN & RIBEIRO 2016). Quase a metade das aves e dos mamíferos do Distrito Federal e 
do Cerrado se alimentam de frutos, mesmo que para complementar a sua dieta. No bioma, 60% 
das plantas zoocóricas apresentam sindrome de dispersão por aves (plantas ornitocóricas), com 
cores chamativas e tamanho pequeno. As aves também formam o grupo mais diversificado, com 
70% das espécies de animais frugívoros. Dentre as famílias mais importantes destacam-se as 
famílias Traupidae (saíras e afins), Tyrannidae (bem-te-vis e guaracavas), Psittacidae (papagaios, 
periquitos e araras), Turdidae (sabiás), Columbidae (pombas e rolinhas), Icteridae (pássaros-
pretos e e xexéus), Ramphastidae (tucanos e araçaris), Picidae (pica-paus), Pipridae (tangarás) e 
Fringilidae (gaturamos) (KUHLMANN & FAGG 2018).  

Na área de influência do parcelamento Hibisco foram registradas variadas espécies de aves 
frugívoras: incluindo vários psitacídeos (9 espécies), algumas pombas e afins (6 spp), pica-paus 
(4 spp), sabiás (3 spp), icterídeos (3 spp), além da maioria das espécies de Tyrannidae (bem-te-
vis e guaracavas, 17 spp) e Thraupidae (saíras e coleirinhos, 22 spp) (Tabela 2.20).  

Além das citadas foram registrados: juruva Baryphthengus ruficapillus, rapazinho-dos-velhos 
Nystalus maculatus, tucano Ramphastos toco, fruxu-do-cerradão Neopelma pallescens, flautim 
Schiffornis virescens, caneleiro-verde Pachyramphus viridis, pitiguari Cyclarhis gujanensis, trinca-
ferro Saltator similis, sanhaço-de-fogo Piranga flava, azulão Cyanoloxia brissonii, fim-fim 
Euphonia chlorotica e gaturamo (ou guriatã) Euphonia violacea. Dentre as aves frugívoras e 
granívoras registradas localmente, destacam-se algumas espécies endêmicas e ameaçadas, 
como: o papagaio-galego Alipiopsitta xanthops, o soldadinho Antilophia galeata, a gralha-do-
campo Cyanocorax cristatellus, o campainha-azul Porphyrospiza caerulescens, a cigarra-do-
campo Neothraupis fasciata, o batuqueiro (ou bico-de-pimenta) Saltatricula atricollis e o 
capacetinho-do-oco-do-pau Microspingus cinereus. Algumas aves associadas aos campos limpos 
e sujos destacam-se como dispersoras de gramíneas nativas do Cerrado, tais como: o tico-tico 
Zonotrichia capensis, tico-tico-de-bico-amarelo Arremon flavirostris, patativa Sporophila 
plumbea, coleirinho-baiano Sporophila nigricollis, canário-do-campo Emberizoides herbícola, 
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variadas espécies de pombas, além dos endêmicos citados: campainha-azul P. caerulescens e o 
capacetinho-do-oco-do-pau M. cinereus. 

Junto com as aves, os morcegos estão entre os principais dispersores de sementes no Cerrado, 
sendo que o sucesso germinativo das sementes dispersadas por ambos depende das 
características intrínsecas da semente. Os morcegos são grandes responsáveis pela chuva de 
sementes no bioma, embora o sucesso germinativo das sementes dispersadas pelas aves seja 
maior (SETTE 2012). Morcegos são considerados “dispersores eficientes” em função da 
capacidade de voar longas distâncias à procura de alimentos, da rápida passagem das sementes 
pelo trato digestivo e de sua defecação durante o voo.  

No Brasil, há, pelo menos, 33 espécies de morcegos dispersores de sementes e 90 espécies de 
plantas dispersadas por morcegos no Brasil. Os frutos das plantas arbóreas que atraem os 
morcegos geralmente são verdes quando maduras e têm cores pouco chamativas; em 
compensação, têm odor marcante e ficam disponibilizadas para fora das folhagens, o que facilita 
o acesso pelo voo noturno (KUHLMANN & FAGG 2018). As famílias Solanaceae, Piperaceae, 
Moraceae, Araceae, Calophyllaceae, Chrysobalanaceae, Hypericaceae são as que mais 
apresentam espécies de plantas com síndrome de dispersão por morcegos no Cerrado 
(KUHLMANN & RIBEIRO 2016).  

A principal família de morcegos frugívoros do Cerrado é a Phyllostomidae, com várias espécies 
especializadas em frutos, sendo que na comunidade de morcegos frugívoros do Distrito Federal 
destacam-se espécies como: Platyrrhinus lineatus, Carollia perspicillata, Sturnira lillium e o 
“morcego-das-frutas” Artibeus lituratus, dentre outras (SETTE 2012). Todas estas quatro espécies 
foram registradas na área de influência do parcelamento Hibisco (Tabela 2.6), somadas a outros 
morcegos frugívoros: Dermanura cinerea, Phyllostomus discolor, Phyllostomus hastatus e o 
morcego-beija-for Glossophaga soricina. 

Mamíferos não voadores são atraídos, em geral, por frutos carnosos, de cor amarelada, tamanho 
grande, casca grossa, odor marcante e que costumam completar seu amadurecimento no solo, 
tais como os frutos do pequi (família Caryocaraceae), do araticum (Annonnaceae) e do caqui 
(Ebenaceae) (KUHLMANN & FAGG 2018). No Cerrado, os mamíferos frugívoros mais importantes 
incluem as três espécies de primatas (mico-estrela Callithryx penicillata, macaco-prego Sapajus 
libidinosus, e bugio Allouata caraya), além de marsupiais (Didelphidae), quatis, mão-pelada 
(Procyonidae), iraras (Mustelidae), antas (Tapiridae), lobos e raposas (Canidae), cutias 
(Dasyproctidae), caititus, queixadas (Tayassuidae) e ratos silvestres (Cricetidae) (CANTOR et al. 
2010, CAMARGO et al. 2011, KUHLMANN & RIBEIRO 2016). Na área de influência do 
parcelamento Hibisco foram registrados variadas espécies frugívoras e onívoras, como: saruê 
Didelphis albiventris, cuíca Gracilinanus agilis, mico-estrela Callithrix penicillata, macaco-prego 
Sapajus libidinosus, cachorro-do-mato Cerdocyon thous, quati Nasua nasua, mão-pelada Procyon 
cancrivorus, paca Cuniculus paca, a irara Eira barbara; além de 7 espécies de ratos silvestres da 
família Cricetidae (Tabela 2.6). 

Não é notório, mas alguns repteis também são importantes como frugívoros e dispersores de 
sementes, tais como alguns quelônios (p.ex.: jabuti), lagartos herbívoros como os iguanas 
(Iguanidae), ou mesmo, lagartos onívoros como os teiús (Teiidae). No Cerrado foram registradas 
frugivorias por espécies dos gêneros Tupinambis, Salvatoria (Teiidae), Chelonoidis (Testudinidae) 
e Anolis (Polychrotidae). Todavia é difícil definir uma síndrome específica para répteis, uma vez 
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que estes animais utilizam uma gama ampla de frutos com características bem distintas, que 
variam por diferentes espécies da flora (KUHLMANN & RIBEIRO 2016, KUHLMANN & FAGG 2018). 
Na área de influência do parcelamento Hibisco foram registradas duas espécies citadas como de 
lagartos frugívoros: o papa-vento Norops (=Anolis) meridionalis e o teiú Salvator merianae. 

Uma quantidade enorme de plantas depende dos animais para se dispersar; da mesma forma, 
muitos animais dependem de frutos como suas fontes energéticas e recursos de sobrevivência 
(JORDANO et al. 2011). No Cerrado, a maioria dos frutos zoocóricos amadurecem durante a 
estação chuvosa, mas os muitos frutos que ficam disponíveis durante a estação seca provêm 
importante recursos para a fauna, tais como, o jatobá (Hymenaea spp.), copaíbas (Copaifera 
ssp.), e a aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius), dentre outas.  Espécies arbóreas altamente 
produtivas e com frutos generalistas, tais como a embaúba (Cecropia spp.), figueiras (Ficus spp.), 
quaresmeiras (Solanum spp.), e jussaras (Euterpe edulis) são espécies-chave do Cerrado, porque 
alimentam variados tipos de vertebrados e fornecem recursos por longos períodos, justo quando 
outros frutos estão escassos. Algumas espécies arbóreas que possuem frutos com epicarpo 
macio e sementes pequenas imersas na polpa, tais como, plantas dos gêneros Annona, Cereus, 
Mouriri, Psidium, Passiflora, Rubus, Alibertia, Cordiera and Genipa, destacam -se por atrair 
variados grupos de vertebrados, incluindo aves, morcegos e mamíferos arbóreos (primatas, 
iraras, etc.) (KUHLMANN & RIBEIRO 2016).   

Outra função ecossistêmica de extrema relevância é a polinização, a evolução de complexas e, 
por vezes, específicas interações das angiospermas com grupos variados de animais para a 
consolidação da reprodução sexuada entre distâncias relativamente grandes. No bioma Cerrado, 
cerca de 86% das espécies possuem síndrome de polinização por animais (plantas zoófilas), 
oferecendo variados recursos, como: néctar, pólen, óleos e tecidos nutritivos (pétalas de flores). 
Das plantas zoófilas do Cerrado, 75% são primariamente polinizadas por abelhas, 34% por 
dípteros (moscas e mosquitos), 16% por lepidópteros diurnos (borboletas), 15% por vespas, 15% 
por coleópteros (joaninhas e besouros), 4% por esfingídeos e outros lepidópteros noturnos 
(mariposas), 3% por beija-flores, e 2% por morcegos (SILBERBAUER-GOTTSBERGER & 
GOTTSBERGER 1988, OLIVEIRA & GIBBS 2000). Abelhas e insetos pequenos polinizam uma ampla 
gama de plantas com diferentes caracteres florais e grande sobreposição de uso, o que sugere 
uma ausência de especificidade nas relações planta-polinizador e pode ser utilizado de forma a 
potencializar estratégias de conservação (MARTINS & BATALHA 2006).  

No estudo de entomofauna realizado na área de influência do parcelamento Hibisco foi dado 
ênfase a borboletas da família Nymphalidae, espécies neotropicais frugívoras, que se alimentam 
de frutos apodrecidos no solo. Entretanto, dentre as abelhas registradas, destacam-se 
importantes polinizadosres, em especials, abelhas sem ferrão da subfamília dos meliponíneos: o 
arapuã (Trigona spinipes), de coloração negra, reluzente e extremamente agressiva; o jataí 
(Paratrigona sp.), espécie muito mansa, de fácil manejo, que constrói seu ninho subterrâneo; e 
uma conhecida como “marmelada” (Frieseomelitta sp.). Todas são abelhas nativas da região 
tropical, de grande importância ecológica e econômica como polinizadores, que compõem 
grupos de espécies muito ameaçadas pelas alterações antrópicas dos seus habitats (DE PAULA 
FREITAS et al. 2020). Dentre as aves registradas para a área de influência do parcelamento 
Hibisco, destacam-se seis espécies de beija-flores além de outras duas conhecidas como 
pilhadoras de néctar: saí-azul Dacnis cayana e cambacica Coereba flaveola, pois se alimentam do 
recurso sem efetivamente auxiliar na polinização (Tabela 2.20). Salienta-se que inúmeras 
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espécies também se alimentam de flores, principalmente, trinca-ferros e sanhaços da família 
Thraupidae, e xexéus e pássaros-pretos da família Icteridae (SICK 1997). E dentre os morcegos 
registrados na área de influência do parcelamento Hibisco, uma espécie destaca-se como 
polinizadora: o morcego-beija-for Glossophaga soricina, que visita espécies de plantas das 
famílias Bromeliaceae, Caryocaraceae, Fabaceae, Tiliaceae, Passifloraceae, Bombacaceae, 
Myrtaceae, Lythraceae, Gentianaceae, Gesneriaceae, Brasicaceae, Malvaceae, Marcgraviaceae, 
Nyctaginaceae, Solanaceae, Vochysiacae, Bignoniaceae, entre outras (DOS REIS et al. 2007). O 
morceguinho-do-cerrado, Lonchophylla dekeyseri, espécie considerada vulnerável e endêmica 
do bioma do Cerrado, é nectarívora, dependente de abrigos, sendo polinizadora de plantas 
típicas do Cerrado: Pseudobombax longiflorum, Bauhinia angulicaulis, Luehea grandiflora e 
Hymenaea stilbocarpa, que florescem no período de seca (COELHO & MARINHO-FILHO 2002). 

Conhecimentos da interação animal-fruto têm sido aplicados na conservação da biodiversidade 
e na restauração de ecossistemas degradados, sobretudo em regiões sob forte impacto de 
transformações, como o bioma Cerrado (JORDANO et al. 2011). A maioria das espécies de 
polinizadores, frutos e de frugívoros são associados às florestas, mas muitas das espécies destes 
grupos também ocorrem em mais de uma fitofisionomia do Cerrado. Como exceção a este 
padrão, os frutos com síndrome de dispersão por formigas são mais associados a plantas 
herbáceas das formações campestres do Cerrado, podendo ter uma certa relevância para 
ambientes como os campos rupestres da região da bacia do São Bartolomeu. Sobretudo, a 
estabilidade ecológica da dispersão de sementes no Cerrado depende da conservação das três 
formações em conjunto e em mosaico: florestas, cerrados e formações campestres (KUHLMANN 
& RIBEIRO, 2016, KUHLMANN & FAGG 2018). Entender e preservar a diversidade de interações 
entre a fauna e a flora, suas redes multitróficas, com a especificidade de cada função ecológica 
são pontos fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de conservação biológica e 
restauração ambiental (DEL-CLARO & TOREZAN-SILINGARDI, 2019).  
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3.2 ÁREAS POTENCIAIS DE REFÚGIO PARA A FAUNA 

As áreas de intensa antropização são consideradas porções do território sem potencial para 
abrigar diversidade biológica e servir de corredores ecológicos, a menos que se invistam esforços 
de manejo ou revegetação de algumas áreas chaves (CORRÊA et al. 2006; BOVO et al. 2018).  
Frente a crescente expansão urbana no Distrito Federal, os fragmentos campos, cerrados sentido 
restrito e florestas da região do parcelamento Hibisco funcionam como refúgios para a fauna 
terrestre, mesmo que tais fitofisionomias dispostas em mosaico de fragmentos menores, o que 
é típico das paisagens do Cerrado, entremeados a áreas antropizadas (BRAZ 2008, KANEGAE 
2012).  

Dentre os anfíbios endêmicos registrados na área de influência do parcelamento Hibisco, a 
rãzinha-verrugosa Adenomera juikitam só ocorre em regiões de afloramentos de calcário e solo 
arenoso, em bordas de mata ou em locais parcialmente florestados. Vocalizam expostos ou 
embaixo de folhas (CARVALHO & GIARETTA, 2013). Já a rãzinha-anã Physalaemus nattereri é 
encontrada em áreas abertas, utilizando lagos temporárias, naturais ou artificiais, de pouca 
profundidade, após fortes chuvas no início da estação chuvosa. A desova, que pode ser comunal 
de até 3.500 ovos, é realizada em ninhos de espuma localizadas nas margens das poças (FROST 
2014). Dentre os répteis endêmicos do bioma Cerrado, os lagartos Micrablepharus atticolus 
(família Gymnophthalmidae) e Norops meridionalis (Dactyloidae) têm preferência por áreas de 
planalto, cobertas por fisionomias abertas como cerrado típico e campos limpos, com grande 
quantidade de gramíneas e formações rochosas, onde forrageiam no chão ou em poleiros baixos, 
em meio a vegetacap nativa e serapilheira esparsa (MUSEU VIRTUAL do CERRADO 2021). Estudos 
realizados para avaliar os efeitos de queimadas sobre a sobrevivência dos lagartos indica que 
maioria das espécies apresentou comportamentos adaptativos, com o uso de buracos e 
cupinzeiros como principais refúgios, os quais foram efetivos para uma mortalidade direta 
aparentemente reduzida (COSTA et al. 2013, DE SOUZA et al. 2015, COSTA et al. 2020). 

Em relação aos pequenos mamíferos (roedores e marsupiais), as variáveis de microhabitat 
influenciam fortemente a composição de espécies destas comunidades, onde a cobertura de 
gramíneas nativas, o número de cupinzeiros e o número de tocas de tatus são altamente 
correlacionados com a riqueza de espécies em campos úmidos de murunduns (ROCHA et al. 
2011). Os tamanduás-bandeira Myrmecophaga tridactyla também são intimamente associados 
a formações nativas do Cerrado, repletas de cupinzeiros e gramíneas nativas (campos limpos, 
sujos, rupestres e de murundus) (MIRANDA et al., 2014). A espécie de morcego endêmica do 
bioma do Cerrado, Lonchophylla dekeyseri, é dependente de abrigos, como grotas e cavernas, 
cuja distribuição está associada a regiões cársticas. A espécie também é encontrada em áreas 
abertas e xerofíticas, florestas de galeria, matas mesofíticas, matas semidecíduas e em 
afloramentos calcários do bioma Cerrado (COELHO & MARINHO-FILHO 2002, AGUIAR & MAURO 
2004). Grandes mamíferos são altamente seletivos por hábitats naturais e dependem do mosaico 
de paisagens abertas e e florestais para a manutenção de suas populações (VYNNE et al. 2011). 
Ainda, após a passagem de queimadas campos úmidos, florestas ciliares e de galeria podem 
funcionar como refúgios tanto para pequenos mamíferos, como outros vertebrados (cobras, aves 
e lagartos) de cerrados e campos sujos (VIEIRA & MARINHO-FILHO 1998). 

Aves florestais como o barranqueiro (ou cisqueiro-do-rio) Clibanornis rectirostris, espécie 
endêmica do Cerrado, e o joão-porca (ou capitão-da-porcaria) são intimamente associados a 
barrancos na beira dos cursos d’água, fazendo seus ninhos em buracos de barrancos à beira dos 
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rios florestados. As grotas e os barrancos do córrego Taboquinha fornecem os hábitats ideiais 
para estas e várias outras especies de aves, que também se utilizam dos buracos em barrancos 
para nidificação: várias espécies de andorinhas (família Hirundinidae), martins-pescadores 
(Alcedinidae), arirambas (Galbulidae) e até macurus (Bucconidae), seja em florestais ou em áreas 
de cerrados sentido restrito, como no caso do joão-bobo Nystalus charuru e variadas espécies de 
andorinhas (SICK 1997). Nas formações campestres, a presença de grotas, buracos e de frutos e 
flores de gramíneas e arbustivas nativas fornecem alimentação, suporte para a reprodução e 
proteção contra predadores à maioria das aves endêmicas e ameaçadas do Cerrado (BRAZ 2008, 
KANEGAE 2012), dentre elas: o papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta, tapaculo-de-
colarinho Melanopareia torquata, o batuqueiro Saltatricula atricollis,  a cigarra-do-campo 
Neothraupis fasciata, o campainha-azul Porphyrospiza caerulescens e o capacetinho-do-oco-do-
pau Microspingus cinereus, espécies registradas no parcelamento urbano Hibisco,.  

Os refúgios de paisagens naturais da região do vale do rio São Bartolomeu, sejam campos, 
cerrados ou florestas, todos são importantes para conservação e manutenção das populações de 
animais silvestres, pois provém alimentos, de sementes, frutos, flores, locais de dessedentação, 
reprodução e abrigo contra predadores e incêndios para variadas espécies e tipos de animais, 
desde de pequenos anfíbios a predadores de topo da cadeia alimentar (CORRÊA et al. 2006, 
VIEIRA & MARINHO-FILHO 1998, VYNNE et al. 2011). Além da proteção de remanescentes 
naturais, estratégias de conservação devem incluir: a) restauração biológica para melhorar a 
composição estrutural e vegetacional e a conectividade entre os fragmentos florestais, b) 
redução do número de atropelamentos e c) controle das populações de cães e gatos domésticos, 
afim de manter a biodiversidade local em longo prazo (CORRÊA et al. 2006, BOVO et al. 2018). 
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3.3 MANUTENÇÃO DA VIABILIDADE DAS POPULAÇÕES E DA CONECTIVIDADE DAS 
PAISAGENS 

Estimativas de tamanho populacional são a base para fundamentar estratégias de conservação 
de espécies silvestres, visto que critérios de tamanho (e declínios) aparentes na população e 
alcance geográfico têm sido utilizados para categorizar o grau de ameaça das espécies (IUCN 
2020). Um conceito inicial de população mínima viável foi definido como “a menor população 
isolada que possui 99% de chance de permanecer por 1000 anos em uma área, mesmo frente a 
catátrofes naturais e efeitos demográficos, ambientais e estocásticos” (SHAFFER 1981). Na 
prática, há controvérsias sobre qual seria o tamanho mínimo viável de uma população que 
garantiria a sobrevivência da espécie a longo prazo, especialmente porque os valores devem 
variar consideravelmente entre os organismos (GILPIN & SOULÉ, 1986). Apesar da sua 
importância, informações sobre o tamanho populacional da maioria das espécies de animais 
neotropicais ainda são escassas. A ausência de estudos populacionais não permite avaliar a 
viabilidade das populações fora e dentro do sistema de Unidades de Conservação e o potencial 
dessas áreas na manutenção das espécies presentes. A grande maioria dos estudos faunísticos 
realizados no bioma Cerrado fornece resultados na forma de abundância relativa, o que 
impossibilita a comparação entre diferentes trabalhos, entre as espécies, e a estimativa de 
tamanhos populacionais máximos (BRAZ 2008, KANEGAE 2012, COSTA 2015).  

Mesmo a residência de alguns animais nos anos subsequentes a perturbações antropogênicas 
não significa a permanência das mesmas à longo prazo. Algumas espécies podem utilizar 
remanescentes de menor qualidade ambiental, em aparente tentativa de adaptação e 
sobrevivência aos novos ambientes formados, com características distintas dos habitats originais. 
Mesmo assim, as populações de algumas espécies registradas a curto e médio prazo podem 
sofrer extinções locais em períodos subsequentes (METZGER et al. 2009, DIRZO et al. 2014, 
ABREU et al. 2020). Os deslocamentos e/ou a persistência de indivíduos em áreas submetidas a 
mudanças ambientais podem trazer inferências sobre os processos ecológicos que estão atuando 
sobre as populações locais (HACHÉ & VILLARD 2010). Alguns processos são fundamentais sobre 
a manutenção de populações silvestres, entre elas, relações ecológicas inter-específicas, como 
predação, territorialidade, nidoparasitismo, epizoontias, etc; e também, fatores antropogênicos, 
como a caça, a ocorrência de queimadas, e destruição ou redução de habitats (VINNE et al. 2011, 
COSTA et al. 2013, DE SOUZA et al. 2015, COSTA 2015, FREITAS et al. 2019, COSTA et al. 2020). 

Desta forma, estudos de viabilidade populacional exigem a obtenção de parâmetros 
demográficos bastante específicos, conhecidos como taxas vitais da população, que incluem 
estimativas de sobrevivência e crescimento por faixa etária e sexo (jovens, machos e fêmeas 
adultas) e estimativas de produtividade e de fecundidade (número de fêmeas, sucesso 
reprodutivo e número de descendentes por estação reprodutiva). A obtenção destas taxas vitais 
permitiria avaliar a suscetibilidade de cada espécie, através de análises de perturbação 
demográficas (elasticidade e sensibilidade), de forma a incorporar a estocasticidade (p.ex.: 
variação ambiental) nas análises de dinâmicas populacionais; e, assim, avaliar a viabilidade 
populacional (METCALF et al. 2013, MEROW et al. 2014, GRIFFITH et al. 2016). A perda e a 
fragmentação de remanescentes naturais resultante de alterações antropogênicas podem 
resultar no aumento da competição intra-específica, na deterioração na condição corpórea dos 
indivíduos; e consequentemente, na redução do número de indivíduos e das taxas de 
sobrevivências nas espécies silvestres; (MACREADIE et al. 2010, BATTLES et al. 2013). Impactos 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 236 006101-310RT-001-01 

decorrentes de perturbações antrópicas podem ser mais contundentes em animais mais 
restritivos quanto ao uso de recursos, visto que animais com exigências específicas são mais 
suscetíveis a processos deletérios em função de menor amplitude de nicho e plasticidade 
fenotípica (KANEGAE 2012, COSTA 2015, VALLEJOS et al. 2016, FREITAS et al. 2019). 

Os estudos faunísticos realizados no parcelamento urbano Hibisco, feitos num âmbito de 
licenciamento ambiental, objetivou prioritariamente o inventário de espécies dos variados 
grupos de animais (aves, mamíferos, anfíbios, repteis, peixes e alguns grupos de entomofauna) 
e o registro de táxons relevantes em termos de conservação (espécies endêmicas e ameaçadas). 
Os métodos utilizados permitem comparações entre sítios amostrais, fitofisionomias, e fatores 
sazonais baseadas em estimativas de abundância relativa, porém, sem fornecer informações 
precisas sobre densidade, tamanho populacional, razão sexual, etc., exigidas para análises de 
viabilidade populacional (SMITH 2002, MANLY 2008). Outras estimativas essenciais para tais 
análises, como taxas de sobrevivência, de crescimento por faixa etária, de sucesso reprodutivo e 
de fecundidade demandam esforços de pesquisas muito maiores, incluindo metodologias de 
marcação e recaptura de indivíduos ao longo de períodos mais extensos (no mínimo, três meses 
de coleta intensiva), e em alguns casos, pesquisa específica sobre aspectos reprodutivos, visto 
que tais aspectos da história natural da grande maioria das espécies endêmicas e ameaçadas do 
bioma Cerrado não estão disponíveis na literatura especializada (COSTA et al. 2013, DE SOUZA et 
al. 2015, VYNNE et al. 2011, KANEGAE 2012, BATTLES et al. 2013, FREITAS et al. 2019, COSTA et 
al. 2020). 

Alguns poucos estudos populacionais realizados no bioma Cerrado sugerem que mesmo 
pequenas áreas de remanescentes naturais são importantes para a manutenção de populações 
de espécies endêmicas e ameaçadas, ao contribuir com processos ecológicos e a biodiversidade 
a nível regional. No entanto, populações de animais silvestres em pequenos fragmentos de 
Cerrado dependem da conectividade com grandes áreas preservadas (>30.000ha) para a 
viabilidade populacional a longo prazo (BRAZ 2008, DE SOUZA et al. 2015, COSTA et al. 2020, 
VYNNE et al. 2011, KANEGAE 2012, FREITAS et al. 2019). No caso de grandes mamíferos, como a 
maioria das unidades de conservação são pequenas para conservação de suas populações, a 
preservação e restauração áreas de proteção ambiental e de corredores ecológicos que 
englobem o mosaico e a variedade de fitofisionomias são essenciais para manutenção da 
biodiversidade desta fauna (VYNNE et al. 2011). 

A manutenção das populações de fauna e flora silvestres demandam fortes ações de 
conservação, que incluem restauração biológica, aumento da qualidade dos habitats, controle 
de espécies invasoras e/ou domésticas, afim de manter e aumentar a diversidade local em longo 
prazo (VYNNE et al. 2011, BOVO et al. 2018). Embora os remanescentes florestais e a mata ciliar 
formem corredores estruturais, se eles estão degradados e fragmentados são incapazes de 
manter a viabilidade populacional de espécies da fauna local. Neste sentido, são necessários 
esforços de recuperação de ambientes, de modo a promover conectividade entre áreas de 
preservação e reservas legais no intuito de manter a biodiversidade regional e suas funções 
ecossistêmicas (BOVO et al. 2018). É fundamental a preservação e recuperação não só de 
ambientes florestais, mas principalmente de fitofisionomias campestres e savânicas (cerrado 
sentido restrito), visto que atualmente existem poucos campos nativos em qualquer lugar da 
região neotropical, sendo que todos estão ameaçados em algum grau. Como resultado da perda 
e da degradação habitats campestres, vários táxons de animais campestres vem experimentando 
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declínios populacionais, já documentados inclusive para na região do Cerrado (STOTZ et al. 1996, 
DE SOUZA et al. 2015, COSTA et al. 2020, FREITAS et al. 2019). Os campos nativos do bioma 
Cerrado hoje estão praticamente restritos a Unidades de Conservação, o que significa que as 
populações campestres também estão restritas a essas áreas. A importância dessas áreas 
consiste não somente em suportar populações fonte de aves campestres, mas também, 
igualmente ou mais importante, em serem refúgios de informação sobre os processos naturais 
que sustentam esses ecossistemas (BRAZ 2008, KANEGAE 2012). É necessário um controle e o 
planejamento de um sistema rotacional sobre as áreas queimadas, de forma a manter a dinâmica 
dos processos e a heterogeneidade ambiental, permitindo assim a coexistência de espécies com 
diferentes tolerâncias ao fogo. Além disso, para garantir a qualidade do habitat para as espécies 
campestres, é necessário um controle rígido sobre as gramíneas exóticas, situação cada vez mais 
comum em Unidades de Conservação do Cerrado (BRAZ 2008, COSTA et al. 2013, DE SOUZA et 
al. 2015, COSTA et al. 2020).  
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4 CORREDORES ECOLÓGICOS E CONECTORES AMBIENTAIS 

O processo histórico de ocupação do Cerrado, que tem como característica a exploração agrícola 
desenfreada e a expansão da malha urbana, atrelada a diversas outras atividades antrópicas, têm 
promovido um aumento exponencial de distintas alterações da paisagem original, criando um 
outro padrão de paisagem moldado pelo processo de expansão urbana.  

Este novo padrão de paisagem é formado por vários remanescentes de vegetação nativa, 
denominados fragmentos. Estes fragmentos encontram-se em várias posições da paisagem, 
distantes entre si, muitas vezes ilhados e sofrendo impactos ambientais.  Os fragmentos florestais 
são importantes porque muitas vezes se constituem como os últimos remanescentes de 
vegetação nativa. Eles são responsáveis por manter a diversidade de espécies, cada vez mais 
comprometida pela ação do homem, além da conservação dos recursos hídricos. 

Os impactos da fragmentação dos habitat naturais - ocasionado principalmente pela expansão 
urbana desenfreada e atividades agrícolas - podem ser percebidos de diversas formas, tais como, 
pela redução do número absoluto de espécies como consequência imediata da diminuição das 
áreas preservadas; no processo de insularização que diz respeito à diminuição da relação espécie-
área; e no efeito de borda, que corresponde ao aumento de bordas  expostas onde a elevação 
de temperatura e do déficit de pressão de vapor afetam os processos bióticos e a composição de 
espécies nesses espaços (FERNANDEZ 1996; BRASIL, 2000).  

A fragmentação gera barreiras que diminuem a dispersão dos organismos entre os 
remanescentes de vegetação, resultando em mudanças na estrutura da comunidade como a 
quebra da cadeia alimentar, modificação e/ou eliminação de relações ecológicas com outras 
espécies, perda de indivíduos reprodutivos da fauna e da flora e perda de variabilidade genética 
natural (LOUZADA, 2010). 

Os efeitos da fragmentação de habitats podem ser amenizados se as populações de flora e fauna 
não ficarem isoladas completamente. O isolamento entre os fragmentos constitui uma barreira 
muitas vezes intransponível para diversas espécies, especialmente para as terrestres. A 
interligação entre os fragmentos tem a capacidade de reduzir o grau de isolamento e formar uma 
grande porção de áreas contínuas. 

O caminho para a manutenção da biodiversidade passa pela promoção de formas de intercâmbio 
de espécies por meio de corredores ecológicos, que conectam parte da fauna e flora que foram 
isolados, e reduzem as taxas de extinção. Esta conexão se torna possível em faixas de habitat 
nativo que ligam áreas remanescentes de ecossistemas preservados.  

Os corredores ecológicos são considerados uma das estratégias mais promissoras para o 
planejamento regional eficaz de conservação e preservação de flora e fauna, pois os mesmos 
mitigam os efeitos da ação antrópica, garantindo a manutenção da biodiversidade e 
proporcionando à fauna o livre trânsito entre as áreas protegidas e, consequentemente, a troca 
genética entre as espécies (VALERI & SÊNO, 2010). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, Lei 9.985/00, defini corredores 
ecológicos como: “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
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populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 
unidades individuais”. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 9/1996, os corredore ecológicoss entre remanescentes 
constituem-se de: a) pelas matas ciliares em toda sua extensão e pelas faixas marginais definidas 
por lei; b) pelas faixas de cobertura vegetal existentes nas quais seja possível a interligação de 
remanescentes, em especial, às unidades de conservação e áreas de preservação permanente. 

Desta forma, os corredores ecológicos são faixas de vegetação que interligam fragmentos 
florestais ou unidades de conservação, exercendo funções ambientais importantes para a 
conservação da biodiversidade, potencializando a conectividade entre os fragmentos e, 
consequentemente, minimizando os efeitos da fragmentação em paisagens submetidas a ações 
antropogênicas (PELLEGRINO et al. 2006). O objetivo do corredor é facilitar o fluxo genético entre 
populações, aumentando a chance de sobrevivência a longo prazo (PRADO et al., 2003). 

Sendo assim, é de fundamental importância o desenvolvimento de ações voltadas para promover 
a conexão entre fragmentos, amenizando os efeitos negativos da fragmentação e diminuindo a 
perda de biodiversidade. 

4.1 CORREDORES ECOLÓGICOS DO BIOMA CERRADO 

O Bioma Cerrado possui um grande número de UC’s, no entanto, as mesmas não ocupam grandes 
extensões territoriaise e não estão interligadas. O estabelecimento de um sistema de áreas 
protegidas integrado é uma estratégia global de conservação, sendo inclusive uma meta a ser 
cumprida pelos países signatários da Convenção de Diversidade Biológica - CDB (MMA). 

Diante disto, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) criado a partir da Lei nº 
9.985/2000, sugere a criação de mosaicos de áreas protegidas, quando duas ou mais unidades 
estão próximas ou justapostas, ligadas preferencialmente por corredores ecológicos.  

As UC’s localizadas no Cerrado são alvo de diversos estudos e projetos que visam a criação de 
mosaicos de UC’s. Atualmente, segundo as últimas informações disponível no site do ICMBio 
(2020), o Bioma Cerrado possui 72 unidades de conservação, que, em geral, possuem áreas 
pouco significativas e não estão interligadas.  

No momento, instituições como a The Nature Conservancy – TNC, World Wildlife Fund for Nature 
– WWF e Conservation International – CI, têm trabalhado e apoiado ações voltadas ao 
estabelecimento de corredores ecológicos no Cerrado. 

Dentre os projetos existentes para a implementação de corredores ecológicos em todo o 
território nacional, quatro iniciativas estão em estudo no Cerrado (ICMBio, 2012), sendo elas: 
Corredor Ecológico Paranã-Pirineus, localizado nos Estados de Goiás e Tocantins e no Distrito 
Federal; Corredor Ecológico da Região Jalapão-Oeste da Bahia, localizado na região leste do 
Estado do Tocantins e que abrange uma parte dos estados da Bahia, Piauí e Maranhão; Corredor 
Ecológico Chapada dos Veadeiros-Serra do Tombador, que visa unir as duas áreas de preservação 
separadas por aproximadamente 20 quilômetros e Corredor Parque Nacional das Emas-Taquari, 
que abrange o sudoeste do Goiás até o centro-norte do Mato Grosso do Sul. 
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4.2 CORREDORES ECOLÓGICOS E CONECTORES AMBIENTAIS NO DISTRITO FEDERAL 

O conceito de corredor ecológico e conector ambiental no DF foi instituído pelo PDOT (2009) e 
pelo ZEE (2017). De acordo com o PDOT (2009) corredores ecológicos são:  

“corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e a mobilidade da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como 
a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão 
maior do que aquela das unidades individuais”. 

O PDOT (2009) ainda define conectores ambientais da seguinte maneira:  

“Porções de ecossistemas naturais, parques e equipamentos urbanos como vias públicas, 
calçadas, canteiros centrais, praças e playgrounds, providos de arborização e áreas verdes, 
utilizados como elementos de conexão entre espaços naturais preservados e demais 
unidades de conservação e áreas protegidas, possibilitando maior fluxo genético entre as 
espécies vegetais e o trânsito da fauna local”. 

Os conectores foram instituídos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT, 2009) 
vigente. Este conceito foi adotado como uma das ferramentas de integração do território, 
buscando a convergência dos instrumentos em prol da conservação do Cerrado no DF. 

Os conectores ambientais identificados no plano correspondem a porções do território dispostos 
linearmente que mantém ambientes preservados, tais como fragmentos de vegetação nativa, ou 
estrutura física e ambiental própria, tal como vales fluviais, que por estes aspectos possibilitam 
a conexão funcional entre ecossistemas. 

Desta forma, os conectores ambientais têm a função de aliar corredores ecológicos a espaços 
urbanos, num conjunto de estruturas que promovam a interação de espécies animais e o acesso 
humano à natureza (PDOT, 2009). A estratégia planeja unir o que está previsto no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - a ligação de fragmentos florestais separados pela 
atividade humana, como estradas e agricultura - ao usufruto da população à natureza. 

Na perspectiva e definições acima apontadas, foram indicados os seguintes conectores 
ambientais e corredores ecológicos (Figura 4.1): 

•  Alagado – segue da Estação Ecológica da UnB e ao longo do curso do ribeirão Alagado; 

• Bananal – ao longo do curso do córrego Bananal e sua foz no Lago Pananoá; 

• Embrapa – segue da área da Embrapa localizada entre as localidades urbanas de Sobradinho 
e Planaltina, ao longo do curso do córrego Atoleiro até sua junção ao rio São Bartolomeu; 

• Jardim Botânico/São Sebastião – segue da Estação Ecológica do Jardim Botânico e ao longo 
do curso do ribeirão Santo Antônio da Papuda até sua foz no rio São Bartolomeu; 

• Paranoá –ao longo do curso do rio Paranoá, sendo incorporado o Lago Paranoá; 

• Reserva do Guará/Riacho Fundo – segue da Reserva do Guará, ao longo dos cursos dos 
córregos do Guará e Riacho Fundo até a sua foz no Lago Paranoá; 
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• Ribeirão do Gama - ao longo do curso do Ribeirão do Gama e sua foz no Lago Paranoá 

• São Bartolomeu – segue da Estação Ecológica de Águas Emendadas, pela bacia do Pipiripau e 
ao longo do curso do Rio São Bartolomeu;  

• Taguatinga/Ipê – segue da ARIE JK a ARIE do Ipê; 

• Torto – ao longo do curso do ribeirão do Torto e sua foz no Lago Paranoá; 

A Figura 4.1 apresenta os conectores ambientais e corredores ecológicos adotados para o Distrito 
Federal de acordo com o PDOT (2009) e ZEE (2017). 

 

Figura 4.1: Conectores ambientais e corredores ecológicos no Distrito Federal. 

O parcelamento de solo Hibisco está situado entre três conectores ambientais/corredores 
ecológicos (Figura 4.1 e Figura 4.2): ao norte pelo corredor Paranoá, a leste pelo corredor São 
Bartolomeu e mais ao sul pelo corredor Jardim Botânico/São Sebastião.  

Destes corredores o mais importante para o parcelamento é o corredor São Bartolomeu, tendo 
em vista a proximidade com o parcelamento e principalmente o fato de que a mata de galeria do 
córrego Taboquinha (localizada ao sul do parcelamento, na porção final da gleba) se interliga com 
o corredor São Bartolomeu.  

O Córrego Taboquinha é um afluente da margem esquerda do ribeirão Taboca, que por sua vez 
é um dos afluentes do rio São Bartolomeu, fazendo com que as Mata de Galerias existentes 
nestes cursos d’água se interliguem.  
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Figura 4.2: Parcelamento de solo e os conectores ambientais/corredores ecológicos. 

4.3 O EMPREENDIMENTO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONEXÃO ECOLÓGICA DA BACIA DO 
SÃO BARTOLOMEU 

O Parcelamento de Solo Hibisco está localizado na APA do Rio São Bartolomeu, a leste do 
corredor ecológico São Bartolomeu, desempenhando um importante papel de conector 
ambiental, fazendo a ligação entre as Matas de Galeria do córrego Taboquinha, do ribeirão 
Taboca e do rio São Bartolomeu e seu corredor ecológico. 

A mata de Galeria do córrego Taboquinha se conecta com a Mata de Galeria do ribeirão Taboca, 
que por sua vez se conecta a Mata de Galeria e com o corredor ecológico do rio São Bartolomeu, 
formando um grande corredor que interliga fragmentos florestais ou unidades de conservação, 
exercendo funções ambientais importantes para a conservação da biodiversidade local, 
potencializando a conectividade entre os fragmentos e, consequentemente, minimizando os 
efeitos da fragmentação em paisagens submetidas a ações antropogênicas. 

Os corredores mencionados acima, são constituídos pelas matas ciliares em toda sua extensão e 
respectivas faixas marginais definidas por lei. 
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Além disso o corredor ecológico do São Bartolomeu interliga quatro Unidades de Conservação 
de grande importância para a preservação ambiental: ESECAE ao norte, APA de Cafuringa a 
noroeste, APA do Lago Paranoá a oeste e APA Gama e Cabeça-de-Veado a sudoeste, reunindo 
todos os tipos de vegetação, desde Matas de Galerias até os Campos Rupestres.   

A área do empreendimento, conforme observado na Figura 4.1, está situada entre três 
conectores ambientais (PDOT, 2009), sendo o mais relevante o corredor São Bartolomeu, 
exercendo grande importância para a manutenção da biodiversidade.  

Além disso, o parcelamento, está localizado na APA do Rio São Bartolomeu, numa região 
fronteiriça com outras duas Unidades de Conservação: APA do Lago Paranoá e APA Gama e 
Cabeça-de-Veado. Portanto, exerce uma importante função de interligação/conexão entre três 
Unidades de Conservação (APA do Lago Paranoá, APA Gama e Cabeça-de-Veado e APA do Rio 
São Bartolomeu), servindo como corredor ecológico nesta região e interligando três fragmentos 
florestais antes isolados pela atividade humana, proporcionando à fauna o livre trânsito entre as 
áreas protegidas e, conseqüentemente, a troca genética entre as espécies. 

Desta forma, as Matas de Galeria que fazem parte da vegetação marginal do córrego Taboca, 
localizadas ao sul do parcelamento, exercem importante papel na interligação (conexão) dos 
fragmentos florestais existentes na região com o corredor ecológico do São Bartolomeu. A 
interligação entre estes fragmentos tem a capacidade de reduzir o grau de isolamento e formar 
uma grande porção de áreas contínuas. Está interligação é o caminho para a manutenção da 
biodiversidade, promovendo o intercâmbio de espécies por meio de corredores ecológicos, que 
conectam parte da fauna e flora que foram isolados, e reduzem as taxas de extinção.  

Ademais é importante ressaltar que as Matas de Galeria presentes no parcelamento serão 
preservadas por meio da criação de uma RPPN, sendo que o parcelamento será instalado na 
porção norte da gleba, não interferindo na porção sul onde localiza-se as Matas de Galeria do 
córrego Taboquinha.  
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5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Os esforços praticados em estudos faunísticos, normalmente feitos num âmbito de 
licenciamento ambiental prévio, têm como objetivo principal o inventário de espécies dos 
variados grupos de animais (aves, mamíferos, anfíbios, repteis, peixes e alguns grupos de 
entomofauna) e o registro de táxons relevantes em termos de conservação (espécies endêmicas 
e ameaçadas) e dos serviços ecossistêmicos prestados dentro da comunidade. Estes são objetivos 
factíveis com avaliações ecológicas rápidas e estudos de curta duração, que permitem a 
complementação do inventário regional, o qual baseia-se também em dados secundários obtidos 
para a área de estudo, e também, permite algum eventual registro de espécie relevante que 
ainda não tenha sido identificada para a região alvo de estudo.  

Nesse ínterim, os estudos faunísticos realizados no parcelamento urbano Hibisco para obtenção 
de dados primários foram eficientes para se ter uma amostra das comunidades que compõem a 
biota da região, para se obter registros das espécies mais abundantes e frequentes localmente 
dentre os grupos de fauna amostrados. O estudo identificou táxons relevantes, sejam espécies 
endêmicas, ameaçadas ou responsáveis por funções ecológicas fundamentais dos ecossistemas 
(p.ex.: migratórias, polinizadores, dispersores de sementes/frutos, predadores de topo de cadeia 
alimentar, vetores de doenças). Os métodos utilizados permitiram comparações entre sítios 
amostrais, entre diferentes fitofisionomias, considerando inclusive a sazonalidade, com base 
principalmente em estimativas de abundância absoluta e abundância relativa restritas pelas 
metodologias utilizadas. 

Mesmo em estudos de longa duração, há sucessivos registros de novas espécies, devido aos 
eventos de dispersão, de migração, da existência de espécies são regionalmente raras (com baixa 
densidade populacional), conspícuas, animais naturalmente vagantes (p.ex.: serpentes), as quais 
demandam maiores esforços de campo para serem detectadas (ABREU et al. 2020). Assim, os 
esforços empregados nos estudos faunísticos do parcelamento urbano Hibisco, tanto para 
obtenção de dados primários, quanto de dados secundários, não permitem dar por concluído o 
inventário de espécies animais da região.  

A grande maioria dos estudos faunísticos realizados no bioma Cerrado é feito com base em 
abundância relativa, o que impossibilita a comparação entre diferentes trabalhos, entre as 
espécies, e a estimativa de tamanhos populacionais máximos (BRAZ 2008). No entanto, apesar 
de permitir avaliações em termos de abundância relativa, os métodos aprovados pelo IBRAM no 
plano de trabalho do estudo do parcelamento Hibisco não provêm informações precisas sobre 
densidade, tamanho populacional, razão sexual, taxas de sobrevivência, de crescimento 
populacional, de sucesso reprodutivo e de fecundidade, as quais são fundamentais para se 
analisar a viabilidade populacional das espécies, sejam os táxons mais comuns, ou mesmo 
espécies mais raras (SMITH 2002, MANLY 2008, FREITAS et al. 2019).  

Estes dados de história natural não estão disponíveis na literatura zoológica para a grande 
maioria de especies que compõem a biota do Cerrado (DE SOUZA et al. 2015, VYNNE et al. 2011, 
KANEGAE 2012, BATTLES et al. 2013, FREITAS et al. 2019, COSTA et al. 2020), pois demandam 
grandes esforços de pesquisa e/ou equipamentos sofisticados (p.ex. rádio-transmissores, com 
GPS, para animais de pequeno porte, receptores, etc). Algumas destes parâmetros populacionais 
exigem grandes esforços com metodologias de marcação e recaptura de indivíduos, executados 



  

 
 

SHIN • CA 01 • Centro Com. Deck Norte • Sala 327 • Lago Norte • Brasília-DF 
CEP 71503-501 • (61) 3963.9195 • contato@progeplan.com.br 

www.progeplan.com.br 

Página 245 006101-310RT-001-01 

continuamente por extensos períodos (mínimo dois meses) e, em alguns casos, pesquisas 
específicas sobre aspectos reprodutivos (mínimo: seis meses).  

Além disso, as metodologias empregadas no estudo não permitem análises específicas de 
interações animais e plantas, sejam em termos de polinização, dispersão de frutos, regulação de 
níveis tróficos e movimentos migratórios, os quais têm sido aplicados em estratégias de 
conservação da biodiversidade, sobretudo em regiões sob forte impacto de transformações 
antropogênicas, como o bioma Cerrado (JORDANO et al. 2011, DEL-CLARO & TOREZAN-
SILINGARDI, 2019). A avaliação e implementação efetiva de corredores ecológicos exigem 
análises multidisciplinares, que integrem elementos físicos-naturais, biológicos, 
socioeconômicos e legais em diferentes escalas geográficas, e que promovam ações de 
recuperação de áreas degradadas, e de criação de barreiras legais para atividades antrópicas e 
de urbanização (PEREIRA & CESTARO 2016, MORANDI et al. 2020). 
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