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empreendimento. 

 

 



  
 
 

REALIZAÇÃO  

 

DESENVIX S/A 

Alameda Araguaia, 3571, Conj. 2014 – Barueri – São Paulo 
Tel: (48) 3031-2500 

 

 

EXECUÇÃO 

 

PAPYRUS SOLUÇÕES 
Consultoria e Treinamento em Meio Ambiente, Qualida de e Saúde e Segurança do Trabalho 

Av. Amarílio Thiago dos Santos, 21-D, Centro – Lauro de Freitas – Bahia 
Tel: (71) 3378-5323/ 9125-2850/ 8794-1011 – E-mail: papyrus.solucoes@globo.com 
 
 
Coordenação Geral  

 

Charlene Neves Luz 

Mestre em Engenharia Ambiental Urbana.  
MBA em Auditoria e Gestão Ambiental.  
Bacharel em Urbanismo.  
Técnica em Meio Ambiente.   
 

Coordenação Técnica  

 

Ricardo Hortélio Cruz Rios 

MBA em Auditoria e Gestão Ambiental.  
Biólogo. 

 

Equipe Técnica  

 

Angelo Giusepe Rodrigues Brasileiro 

Bacharel em Ciências Biológicas com ênfase em biologia animal. 

 

 



  
 
 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................ 5 

2. METODOLOGIA........................................ ..................................................................................... 7 

2.1 LIVE TRAP ............................................................................................................................. 8 
2.2 CÂMERA TRAP ................................................................................................................... 11 
2.3 PROCURA VISUAL ATIVA (PVA) POR VESTÍGIOS EM TRANSECTOS ........................... 12 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................. ...................................................................... 13 

3.1 LIVE TRAP ........................................................................................................................... 14 
3.2 CÂMERA TRAP ................................................................................................................... 18 
3.3 PROCURA VISUAL ATIVA (PVA) POR VESTÍGIOS EM TRANSECTOS ........................... 22 
3.4 DIVERSIDADE DE MARGALEF E ÍNDICE DE EQUITABILIDADE ..................................... 25 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................... .......................................................................... 30 

5. REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 32 

6. ANEXOS....................................................................................................................................... 36 

6.1 ANEXO I: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS AMOSTRAIS ....................................... 36 
6.2 ANEXO II: DADOS BRUTOS DOS MAMÍFEROS REGISTRADOS NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA DO PARQUE EÓLICO DESENVIX - MAIO/2011.......................................... 38 



  
 
 

  5 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a preocupação com as alterações climáticas e com os impactos 

ambientais vem aumentando, havendo uma demanda considerável da utilização das 

energias sustentáveis ou ditas energias “limpas”. O desenvolvimento de novos 

métodos alternativos de energia vem se ampliando com o avanço tecnológico como 

é o exemplo da Energia eólica considerada como a fonte de energia mais 

“ecologicamente” correta assumindo a dianteira no quesito de utilização, em relação 

às outras fontes de energias alternativas e sustentáveis (RODRIGUES et al., 2008). 

 

O local em estudo está localizado no centro-sul da Bahia, inserido nas depressões 

interplanálticas semiáridas do nordeste no domínio morfoclimático da caatinga (Ab’ 

Sáber, 1981), seu relevo é levemente ondulado, o solo é raso e pedregoso sobre o 

embasamento cristalino. Ocorrem chuvas geralmente torrenciais com pouca 

retenção de água pelo solo, favorecendo a ocorrência de enxurradas. O clima é seco 

e com estação chuvosa no verão. 

 

A vegetação característica é a caatinga arbustiva aberta com baixa riqueza de 

espécies, com o predomínio entre as associações de Mimosa, Caesalpinia e 

Aristida, com a presença de áreas de pasto em campo aberto. 

 

Os Programas de Monitoramento de Fauna são partes integrantes do Plano Básico 

Ambiental – PBA dos empreendimentos Eólicos. O desenvolvimento do referido 

Programa é de suma importância visto que pode garantir uma benéfica interação 

entre empreendimento e o ecossistema que pertence, além de potencializar 

impactos positivos e minimizar os efeitos dos negativos. 

 

O Programa de Monitoramento de Mastofauna segue às recomendações de 

mitigação dos impactos à fauna silvestre apresentada nos estudos ambientais do 

referido empreendimento. A coleta de dados foi realizada conforme metodologia 

proposta no Programa de Monitoramento da Mastofauna da área de influência direta 

do empreendimento. 
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O presente relatório contém a apresentação, metodologia e discussão dos 

resultados obtidos na execução da Primeira Campanha de Monitoramento das 

Espécies de Mastofauna, realizada no período de 05 a 12 de maio de 2011. 

 

As campanhas de Monitoramento das Espécies de Mastofauna são realizadas com 

frequência bimestral (Quadro 1 ) e são tratadas de uma forma especial, avaliando as 

populações com a finalidade de minimizar os impactos causados pelo Parque Eólico 

DESENVIX gerando dados para subsidiar futuros programas de cunho 

conservacionista para as espécies em questão.  

 

Quadro 1: Cronograma do Monitoramento das Espécies de Mastofauna 

Campanha 1 2 3 4 

Mastofauna Novembro 2010 Janeiro 2011 Março 2011 Maio 2011 
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2. METODOLOGIA  

 

A área de estudo da coleta dos dados para Monitoramento das Espécies de 

Mastofauna está inserida na Área Diretamente Afetada (ADA) do Parque Eólico 

DESENVIX. De acordo com o método de levantamento de dados foram utilizadas 

diferentes áreas, o mapa com a localização destas encontra-se no Anexo I .  

 

A execução da campanha de monitoramento demanda um dia de implantação das 

armadilhas e sete dias de coleta de dados efetivo.  

 

Foram utilizadas três metodologias para levantamento de dados, sendo a malha 

amostral citada no Quadro 2 . 

 

Quadro 2: Malha amostral 

Área Amostral Coordenadas 

A01 0789541E 8634836N 

A02 0789249E 8649152N 

A03 0789682E 8637056N 

A04 0787321E 8639694N 

A05 0791314E 8637034N 

C01 0787321E 8639694N 

C02 0789249E 8649152N 

C03 0789516E 8637042N 

C04 0791314E 8637034N 

C05 0788995E 8634430N 

V01 0789541E 8634836N 

V02 0789249E 8649152N 

V03 0789682E 8637056N 

V04 0787321E 8639694N 

V05 0787321E 8639694N 

V06 0788995E 8634430N 
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2.1 LIVE TRAP 

 

Foram distribuídas 10 armadilhas Live Trap, sendo oito do modelo Tomahawk e 

duas Sherman, em cada uma das cinco áreas amostrais, totalizando 50 armadilhas 

por campanha durante sete dias, resultando um esforço amostral de 8.400 horas. 

 

Em cada área amostral as armadilhas foram dispostas equidistantemente 20m uma 

da outra. As armadilhas foram posicionadas no solo (Figura 1 ), a fim de capturar 

exemplares de pequenos e médios mamíferos, especialmente roedores e 

marsupiais. 

 

 
Figura 1: Armadilha Live Trap modelo Tomahawk 

utilizada na ADA 
 

Área Amostral 1 (0789541E/8634836N) (Figura 2 ): Fitofisionomia de Grosseiro, as 

armadilhas ficaram dispostas ao longo de uma trilha abandonada, 

aproximadamente, a 100m da faixa dos aerogeradores. 
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Figura 2: Área amostral 1 (A01), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0789541E 8634836N  
 

Área Amostral 2 (0789249E/8649152N) (Figura 3 ): Fitofisionomia de Groseiro, as 

armadilhas ficaram dispersas de modo aleatório, aproximadamente, a 10m da faixa 

de servidão da linha de transmissão (LT). 

 

 
Figura 3: Área amostral 2 (A02), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0789249E/8649152N 
 

Área Amostral 3 (0789682E/8637056N) (Figura 4 ): Fitofisionomia de Capoeira, as 

armadilhas ficaram dispersas aleatoriamente, aproximadamente, a 1.000m do 

canteiro de obras do empreendimento. 
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Figura 4: Área amostral 3 (A03), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0789682E/8637056N 
 

Área Amostral 4 (0787321E/8639694N) (Figura 5 ): Fitofisionomia de Carrasco, as 

armadilhas ficaram distribuídas ao longo de uma trilha secundária, 

aproximadamente, a 50m de um reservatório de dessedentação de animais. 

 

 
Figura 5: Área amostral 4 (A04), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0787321E/8639694N 
 

Área Amostral 5 (0791314E/8637034N) (Figura 6 ): Fitofisionomia borda de Carrasco 

com Capoeira, as armadilhas ficaram dispostas na borda da mata. 
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Figura 6: Área amostral 5 (A05), local de instalaçã o de 

armadilhas Live Trap, 0791314E/8637034N 
 

 

2.2 CÂMERA TRAP 

 

As Câmeras Trap são armadilhas fotográficas automáticas sensíveis a movimento 

para registro e monitoramento de médios e grandes mamíferos, funcionando durante 

24h. 

 

Foram distribuídas duas unidades em cada uma das cinco áreas amostrais: C01 

(0787321E/8639694N), C02 (0789249E/8649152N), C03 (0789516E/8637042N), 

C04 (0791314E/8637034N) e C05 (0788995E/8634430N), próximas as trilhas de 

mamíferos silvestres (carreirão), totalizando 10 armadilhas por campanha durante 

sete dias, resultando um esforço amostral de 3.024 horas. 

 

Em cada área amostral as armadilhas foram usadas duas armadilhas com distância 

média de 4m e fixadas em arvoredos a, aproximadamente, 30cm do solo (Figura 7 ).  

 

Foram utilizadas iscas atrativas de bacon, paçoca e sardinha a fim de atrair os 

espécimes de mamíferos para a área de disparo do equipamento para registrar do 

animal. 
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Figura 7: Câmera Trap utilizada na ADA 

 

 

2.3 PROCURA VISUAL ATIVA (PVA) POR VESTÍGIOS EM TRA NSECTOS 

 

Foram percorridos diariamente durante seis dias, transectos de 200m a procura de 

vestígios (tocas, fezes, pegadas e/ou pêlos), próximo às Áreas Amostrais escolhidas 

para instalação das Live Traps e da Câmeras Trap 04 (V06). O esforço amostral foi 

igual a 1.400m linear por área amostral. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Durante a quarta campanha do Monitoramento de Mastofauna foram registradas 5 

espécies de mamíferos, com a curva coletora de espécies (Gráfico 1 ) se 

estabilizando no quinto dia. 

 

A espécie que obteve maior frequência nos registros foi a Raposa (Cerdocyon thous) 

com 9,52%, seguida pelo Rato-do-mato (Oryzomys sp.) com 3,80%, o Rato-cachorro 

(Micoureus demerarae) com 2,85%, o Tapeti (Sylvilagus brasiliensis) e o Tatu-peba 

(Euphractus sexcinctus) com 1,90% (Gráfico 2 ). 

 

  
Gráfico 1: Curva coletora de espécies durante a qua rta 

campanha de Monitoramento da Mastofauna 
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Gráfico 2: Frequência das espécies registradas dura nte 
a quarta campanha de Monitoramento da Mastofauna 

 

Apresenta-se a seguir os resultados por metodologia. 

 

 

3.1 LIVE TRAP 

 

Durante o período foram realizadas sete capturas, quatro Ratos-do-mato (Oryzomys 

sp.) (Figura 8 ) (TAG335 e TAG374, recapturados uma vezes cada) nas àreas 

Amostrais 2 e 3 e três Ratos-cachorro (Micoureus cf. demerarae) (Figura 9 ) 

(TAG312; TAG321; TAG322) nas Áreas Amostrais 1 e 4. 
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Figura 8: Rato-cachorro ( Micoureus cf. demerarae ) 

capturado na armadilha Livre Trap 01 na ADA 
 
 

 
Figura 9: Rato-do-mato ( Oryzomys  sp.) capturado na 

armadilha Livre Trap 03 na ADA 
 

 

Em relação ao sucesso de captura, registraram-se percentuais de 4%, 4%, 4%, 2% 

e 0% para as unidades amostrais A01, A02, A03, A04 e A05, respectivamente 

(Gráfico 3 ). 

   



  
 
 

  16 

 

Gráfico 3: Sucesso de Captura Relativa (%) à quarta  Campanha do Monitoramento da 
Mastofauna das Unidades Amostrais 

 

Em termos de riqueza foram obtidos uma espécie para a Área Amostral 1, 2, 3 e 4 

(A01; A02; A03 e A04), com exceção da Área Amostral 5 (A05) que não obteve 

nenhuma espécie nas Live trap. O número total de indivíduos foi maior nas áreas 

amostrais A01, A02 e A03, com dois espécimes cada, seguido da A04 com um único 

espécime (Gráfico 4 ). 

 
Gráfico 4: Número total de indíviduos e Riqueza de 

espécies por Área Amostral de Live Trap 
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Para o número de indivíduos capturados na quarta campanha com relação às 

campanhas passadas (Gráfico 5 ) houve um acréscimo dos valores na A01, A02 e 

A03, enquanto que na A04 ocorreu um decréscimo de quatro para um indivíduos 

capturados. A Área Amostral 5 (A05) permaneceu com zero indivíduos capturados. 

  

 
Gráfico 5: Número total de indíviduos das 1ª, 2ª, 3 ª e 4ª 

Campanhas por Área Amostral de Live Trap 
 

Comparando-se a variação da riqueza da quarta campanha em relação às 

campanhas anteriores registradas pela metodologia de Live Trap (Gráfico 6 ), 

constata-se que a riqueza se estabilizou na A03, cresceu na ordem de uma espécie 

nas áreas amostrais A01 e A02, e decresceu na área A04. A Área Amostral 5 (A05) 

permaneceu com zero espécies capturados. 
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Gráfico 6: Riqueza de espécies das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
campanhas por Área Amostral de Live Trap 

 

3.2 CÂMERA TRAP 

 

Com a utilização da Câmera Trap registramos as espécies Raposa (Cerdocyon 

thous) (Figura 10 ) seis vezes na C03, uma vez nas C01, C02 e C05 e um Tapeti 

(Sylvilagus brasiliensis) (Figura 11 ) duas vezes na C02. 

 

 
Figura 10: Raposa ( Cerdocyon thous ) registrada na 

Câmera Trap 01 na ADA 
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Figura 11: Tapeti ( Sylvilagus brasiliensis ) registrada pela 
Câmera Trap 02 na ADA 

 
A metodologia da Câmera Trap por área obteve o sucesso de captura de 10%, 30%, 

60%, 0% e 10% para as unidades amostrais C01, C02, C03, C04 e C05, 

respectivamente (Gráfico 7 ). 

 
Gráfico 7: Sucesso de captura por área amostral 

registrado pela Câmera Trap 
 



  
 
 

  20 

O número total de indivíduos registrado pela Câmera Trap obtiveram valores de 

nenhum registro para a C04, um registro para C01 e um para C05, três registros 

para C02 e seis para C03. Quanto à riqueza de espécies registrada pela Câmera 

Trap as C01, C03 e C05 registraram uma espécie cada uma e a C02 registro duas 

espécies (Gráfico 8 ).  

 
Gráfico 8: Número total de indivíduos e riqueza de 

espécies por área de amostral registrado pela Câmer a Trap 
 

Para o número de indivíduos registrados pela Câmera Trap na primeira, segunda, 

terceira e quarta campanhas (Gráfico 9 ) houve uma manutenção dos valores na 

C05, um acréscimo na C01, C02 e C03, enquanto que na C04 houve um 

decréscimo, de dois para zero indivíduos registrados. 
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Gráfico 9: Número total de indíviduos das 1ª, 2ª, 3 ª e 4ª 

Campanhas por Área Amostral de Câmera Trap. 
 

 

Comparando-se a variação da riqueza da quarta campanha em relação às 

campanhas anteriores, registrada pela metodologia de Câmera Trap (Gráfico 10 ), 

constata-se que a riqueza se manteve estável nas C03 e C05, cresceu nas C01 e 

C02, porém decresceu na C04 de um para nenhuma espécie.  

 

 

Gráfico 10: Riqueza de espécies das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª  
Campanhas por Área Amostral de Câmera Trap 
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3.3 PROCURA VISUAL ATIVA (PVA) POR VESTÍGIOS EM TRA NSECTOS 

 

Durante a quarta campanha foram registradas duas pegadas de Raposa (Cerdocyon 

thous) (Figura 12 ) na V02 e V03 e dois vestígios de Tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus) (Figura 13 ) na V03. 

 

 
Figura 12: Pegada de Raposa ( Cerdocyon thous ) 

registrada na área amostral 03 (V03) na ADA 
 

 
Figura 13: Rastro de Tatu-peba ( Euphractus sexcinctus ) 

na área amostral 03 (V03) na ADA 
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O número total de indivíduos por área amostral registrada foi de 0, 1, 3, 0, 0, 

respectivamente, para áreas amostrais V01, V02, V03, V04, V05 (Gráfico 11 ). A 

riqueza de espécies obtida foi de 0, 1, 2, 0, 0, respectivamente, para áreas amostrais 

V01, V02, V03, V04, V05, (Gráfico 11 ). 

 

Gráfico 11: Número total de indivíduos e Riqueza de  espécies por área amostral do método de 
PVA por vestígios de mamíferos 

 

Para o número de indivíduos registrados pela PVA por vestígios de mamíferos 

durante a primeira, segunda, terceira e quarta campanhas (Gráfico 12 ) houve uma 

manutenção do valor na V01, enquanto que na V02, V03, V04 e V05 houve um 

decréscimo, respectivamente, de três pra um, nove para três, e de dois para nenhum 

indivíduo registrado nas duas últimas áreas amostrais.  
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Gráfico 12: Número total de indivíduos registrados pela 
PVA durante as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Campanhas por Área 

Amostral 

 
 

Comparando-se a variação da riqueza da quarta campanha em relação às 

campanhas anteriores registradas pela metodologia de PVA por vestígio de 

mamífero (Gráfico 13 ), constata-se que a riqueza se manteve estável na V01, 

enquanto que nas demais (V02, V03, V04 e V05) houve um decréscimo, 

respectivamente, de três para um, de cinco para dois, e de dois para zero espécies 

nas duas últimas áreas amostrais. 
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Gráfico 13: Número espécies registradas pela PVA du rante 
as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª campanha por Área Amostral 

 

 

3.4 DIVERSIDADE DE MARGALEF E ÍNDICE DE EQUITABILID ADE 

 

Este índice é uma medida utilizada em ecologia para estimar a biodiversidade de 

uma comunidade com base na distribuição numérica dos indivíduos das diferentes 

espécies em função do número total de indivíduos existentes nas amostras 

analisadas, no caso a primeira e segunda campanha, com base na abundancia 

relativa de cada espécie. Quando o valor de Margalef é superior a cinco significa 

uma grande diversidade. 

 

O índice de Magalef obtido na primeira campanha foi igual a 6,1075, acumulado das 

duas primeiras campanhas foi de 7,5421, das três campanhas foi de 8,8256, e das 

quatro campanhas foi de 8,2495, sugerindo que a diversidade tendeu a estabilidade. 
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A equitabilidade refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies, 

sendo proporcional a diversidade, exceto se houver co-dominância de espécies, 

portanto, quanto mais semelhança (valor mais próximo de 1), maior equitabilidade. A 

equitabilidade obtida para a primeira campanha foi de 0,8975, já para as duas 

campanhas decresceu para 0,7839, na terceira campanha a equitabilidade 

aumentou para 1,391, e na quarta campanha 1,1345 a equitabilidade chegou mais 

próxima de 1, sugerindo maior equitabilidade. 

 

DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

ESPÉCIES NÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
 

Tatu-peba ( Euphractus sexcinctus ) 

 

O Tatu-peba (Euphractus sexcinctus) é a única espécie do gênero e possui ampla 

distribuição geográfica, ocorrendo principalmente na parte leste da América do Sul 

(EISENBERG & REDFORD, 1999).  

 

Os adultos podem medir mais de 40cm de comprimento cabeça-corpo, sua cauda 

podem atingir de 11,9 a 24,1cm, e a massa corporal varia de 3,2 a 6,5kg (REDFORD 

& WETZEL, 1985). O Tatu-peba apresenta a carapaça de coloração pardo-

amarelada a marrom clara, esparsamente coberta com pêlos esbranquiçados e 

longos, e possui de seis a oito cintas móveis. Na região dorsal da cintura pélvica, há 

de dois a quatro glândulas odoríferas na carapaça de machos e fêmeas desta 

espécie (REDFORD & WETZEL, 1985). 

 

A atividade do Tatu-peba é principalmente diurna, mas, ocasionalmente, pode estar 

ativo à noite (REDFORD; WETZEL, 1985). A espécie apresenta hábito solitário, com 

exceção da época reprodutiva e da mãe com seu(s) filhote(s). Algumas outras 

situações também podem levar ao agrupamento ocasional desta espécie. Escavam 

tocas, e ao contrário de muitas espécies de tatus, reutilizam, freqüentemente, as 

tocas antigas (REDFORD & WETZEL, 1985). As tocas do Tatu-peba têm de um a 

dois metros de profundidade na terra (NOWAK, 1999). As escavações para a 
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procura de alimento, com o fundo terminal visível, são chamadas de “fossados” 

(ANACLETO, 2006), e as escavações para refúgio e/ou abrigo dos filhotes são 

denominadas “tocas”.  

 

O Tatu-peba é onívoro e alimenta-se de uma grande variedade de itens, possui 

visão pobre, entretanto, o sentido do olfato é bem desenvolvido para localizar o 

alimento e perceber os predadores (REDFORD & WETZEL, 1985; MARINHO-FILHO 

et al, 1997). Sua dieta inclui desde material vegetal, invertebrados, carniça, até 

pequenos vertebrados como anuros, serpentes, aves e roedores (DALPONTE & 

TAVARES-FILHO, 2004). 

 

Raposa ( Cerdocyon thous ) 

 

A Raposa (Cerdocyon thous) é um mamífero da família dos canídeos que possui 

distribuição do Uruguai ao norte da Argentina até as terras baixas da Bolívia, 

ocorrendo também na Colômbia, Guianas, Suriname e Brasil (REIS et al., 2006). 

 

As raposas adultas possuem corpo e cabeça com comprimento de 60 a 80cm e a 

cauda de 35 a 40cm, pesando de cinco a oito quilos (RAMOS JR. et al, 2003). 

 

A raposa habita vários ambientes, sendo encontrados em cerrados ou florestas de 

galeria (RAMOS JR. et al., 2003). Possui hábito noturno e crepuscular, desloca-se 

solitário ou aos pares por bordas de mata e estradas (REIS et al., 2006). Alimenta-se 

de pequenos vertebrados e invertebrados, além de frutos, tendo preferência por 

pequenos roedores, podendo ainda apresentar o hábito de necrofagia alimentando-

se de animais mortos em decomposição (RAMOS JR. et al., 2003; TURCI, 2009). 

A raposa está inclusa no Apêndice II da Convenção sobre o Comércio Internacional 

das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, que 

contém as espécies passíveis de se tornarem ameaçadas de extinção devido ao 

comércio de animais silvestres. 

 

Rato-cachorro ( Micoureus cf. demerarae ) 
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O Rato-cachorro (Micoureus cf. demerarae) é a espécie deste gênero de marsupial 

que possui maior distribuição geográfica, ocorrendo na maior parte da América do 

Sul e que possui o maior porte. No Brasil, se distribui ao longo da Amazônia, Mata 

Atlântica, Cerrado, Pantanal (FONSECA et al., 1996) e Caatinga (OLIVEIRA et al., 

2004). 

 

Das características peculiares desta espécie destacam-se o hábito arborícola e a 

variabilidade de itens na sua dieta, chegando a ser classificada como uma espécie 

insetívora-onívora (LEITE et al., 1994; NOWAK, 1999). Sua alimentação é bastante 

variada, podendo incluir insetos e frutos, itens já encontrados no conteúdo 

estomacal de espécimes capturados na Venezuela e na Mata Atlântica no Brasil 

(O’CONNELL, 1979; LEITE et al., 1996). Néctar e flores também já foram registrados 

como parte da dieta de espécimes estudados na Guiana Francesa (LEITE et al., 

1996).  

 

Tapeti ( Sylvilagus brasiliensis ) 

 

O Tapeti (Sylvilagus brasiliensis) é um mamífero lagomorfo, noturno, da família 

Leporidae, encontrado do México à Argentina (FREITAS & SILVA, 2005). Mede 

entre 21 e 40 cm de comprimento, pesando até 1,25kg, e é bem menor que a lebre 

européia, com orelhas pequenas, estreitas e cauda muito reduzida (HOFFMAN & 

ANDREW, 2005). Tem coloração pardo-amarelado, mais escura no dorso e na 

região ventral mais clara. 

 

Freqüenta as bordas de florestas densas, podendo ainda ser encontrados em 

banhados e margens de rios (FREITAS & SILVA, 2005). É um animal de hábitos 

noturnos e durante o dia esconde-se em buracos ou tocas que ele mesmo cava, 

tendo uma área de ação reduzida. Alimenta-se de cascas, brotos e talos de muitos 

vegetais (FREITAS & SILVA, 2005). O período de gestação é de aproximadamente 

30 dias, podendo ocorrer duas ninhadas anuais, com dois a sete filhotes que 

nascem com os olhos bem fechados, sem pêlos e dependentes dos pais 

(HOFFMAN & ANDREW, 2005). 
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Apesar de tratar-se de uma espécie de ocorrência freqüente, atualmente tornou-se 

escassa e somente observada em áreas protegidas, onde ainda existem florestas. 

Faltam estudos sobre os impactos da competição entre a lebre européia e o tapiti, 

por espaço e alimento, abrigo e área de reprodução (HOFFMAN & ANDREW, 2005).  

 

Rato-do-mato ( Oryzomys  sp.) 

 

O rato-do-mato (Oryzomys sp.) faz parte de um gênero pouco conhecido. Em geral a 

espécie que habita a região do nordeste brasileiro possui porte mediano e coloração 

avermelhada ou amarelada. São importantes para o ambiente em que vivem, por 

dispersarem sementes, polinizarem flores e também servirem de alimentos para uma 

grande variedade de vertebrados (FREITAS & SILVA, 2005). 

 

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
 

Na quarta campanha de monitoramento não foram registradas espécies de 

mamíferos ameaçados de extinção (CITES, 2010; MMA, 2008). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na ADA do Parque Eólico da DESENVIX foram capturadas 5 espécies de mamíferos 

na quarta campanha: um marsupial - Rato-cachorro (Micoureus demerarae); dois 

roedores - Rato-do-mato (Orizomys sp.) e Tapeti (Sylvilagus brasiliensis);  um 

canídeo - Raposa (Cerdocyon thous); e um xenarthra - Tatu-peba (Eupractus 

sexcinctus). 

 

• A01 capturou dois espécimes de Rato-cachorro (Micoureus cf. demerarae);  

• A02 capturou dois espécimes de Rato-do-mato (Oryzomys sp.); 

• A03 também capturou dois exemplares de Rato-do-mato (Oryzomys sp.); 

• A04 capturou um exemplar marsupial, o Rato-cachorro (Micoureus cf. 

demerarae); 

• C01 registrou um espécime de Raposa (Cerdocyon thous); 

• C02 registrou duas espécies, dois exemplares de Tapeti (Sylvilagus 

brasiliensis) e um de Raposa (Cerdocyon thous); 

• C03 registrou seis espécimes de Raposa (Cerdocyon thous); 

• C05 registrou um espécime de Raposa (Cerdocyon thous); 

• V02 apresentou pegadas de Raposa (Cerdocyon thous); 

• V03 apresentou três espécimes, sendo dois registros de Tatu-peba 

(Euphractus sexcinctus) e um de Raposa (Cerdocyon thous); 

• Nas áreas A05, C04, V01, V04 e V05 não foram registradas espécies de 

mamíferos; 

• A C03 obteve o maior número de espécimes registrados, porém a maior 

riqueza (2) foram obtidas na C02 e V03; 

• A Raposa (Cerdocyon thous) foi a espécie mais registrada, ocorrendo nas 

C01, C02, C03, C05 e V03; 

• Não foi registrada nenhuma espécie ameaçada de extinção; 

• De acordo com o índice de Magalef obtido na primeira campanha de 6,1075, 

o acumulado de 7,5421 na segunda campanha, de 8,8256 na terceira 

campanha e de 8,2495 na quarta campanha sugere que a diversidade se 

estabilizou; 
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• Ocorreu um decréscimo da equitabilidade de 0,8975, na primeira campanha, 

para 0,7839 na segunda campanha, posteriormente um aumento na terceira 

campanha para 1,391, e um pequeno decréscimo na quarta campanha para 

1,1345 lembrando que o ideal são valores próximos a 1; 

 

• A estação seca pode ter influenciado na migração das espécies de 

mamíferos, principalmente os de médio e grande porte devido ao maior poder 

de deslocamento, para locais com recursos de água mais disponíveis neste 

período, o que pode justificar a ausência de registro de algumas espécies 

nesta campanha. 

 

• A estação seca também proporciona maior dificuldade em encontrar pegadas 

das espécies silvestres, pois com o solo seco e com constantes ventos 

apagar os registros. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 ANEXO I: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS AMOSTRAI S  
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6.2 ANEXO II: DADOS BRUTOS DOS MAMÍFEROS REGISTRADO S NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA DO PARQUE EÓLICO DESENVIX - MAIO/ 2011 

Área 
Amostral  Coordenada Data Taxon 

Nome 
Vulgar TAG Registro  

C5 0788995E 8634430N 05/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

V3 0789682E 8637056N 06/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  Pegada 

C1 0787321E 8639694N 06/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

C2 0789249E/8649152N 06/05/2011 Sylvilagus brasiliensis Tapeti  
Camera 
Trap 

V2 0789249E/8649152N 07/05/2011 Cerdocyon thous 
Gato-do-

mato  Pegada 

A3 0789682E 8637056N 07/05/2011 Oryzomis sp. 
Rato-do-

mato  Live trap 

C2 0789249E/8649152N 07/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

C3 0789516E 8637042N 07/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

A1 0789541E 8634836N 08/05/2011 Micoureus demerarae 
Rato-

cachorro 321 Live trap 

A1 0789541E 8634836N 08/05/2011 Micoureus demerarae 
Rato-

cachorro 322 Live trap 

A2 0789249E 8649152N 08/05/2011 Oryzomis sp. 
Rato-do-

mato 374 Live trap 

C3 0789516E 8637042N 08/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

C3 0789516E 8637042N 08/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

V3 0789682E 8637056N 08/05/2011 
Euphractus 
sexcinctus Tatu-peba  Pegada 

A4 0787321E 8639694N 09/05/2011 Micoureus demerarae 
Rato-

cachorro 312 Live trap 

A3 0789682E 8637056N 09/05/2011 Oryzomis sp. 
Rato-do-

mato 355 Live trap 

C3 0789516E 8637042N 09/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

V3 0789682E 8637056N 09/05/2011 
Euphractus 
sexcinctus Tatu-peba  Pegada 

C2 0789249E/8649152N 10/05/2011 Sylvilagus brasiliensis Tapeti  
Camera 
Trap 

C3 0789516E 8637042N 10/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

C3 0789516E 8637042N 10/05/2011 Cerdocyon thous Raposa  
Camera 
Trap 

A2 0789249E 8649152N 11/05/2011 Oryzomis sp. 
Rato-do-

mato 374 Live trap 
 


