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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA E DA FLORA 
 

1. Objetivo 

O Monitoramento da Fauna (Avifauna, Ictiofauna, Mastofauna e 

Herpetofauna) têm por objetivo acompanhar os impactos decorrentes da 

operação do empreendimento e desta maneira, propor medidas mitigadoras, 

preventivas e corretivas para a conservação da fauna local. 

2. Ações Previstas  
CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO 
PROGRAMA DE 

MONITORAMENTO 
FLORA E FAUNA 

FASES (MESES) 

 Pré-Implantação  Implantação  

AÇÕES Março/19 Abril/19 Junho/19 Julho/19 Agosto/19 Setembro/19 Outubro/19 Novembro/19 Dezembro/19 

Formação da 
Equipe técnica  X      X         

Monitoramento do 
Fauna e flora  X         X       

Tratamento dos 
dados   X  X      X  X   

Elaboração do 
relatório       X X   X  

Entrega do relatório    X     X 

OBS: Os meses de execução tiveram início a sua contagem a partir da data de emissão da 
Licença de Instalação (27/02/2019). 

3. Ações Executadas  
Foram amostradas três áreas (Figura. 1) durante a primeira de Monitoramento 

para amostragem dos indivíduos pertencentes aos grupos Mastofauna, 

Avifauna, Herpetofauna, Entonofauna e Flora do Aterro Sanitário de Sinop, 

gerenciado pela SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, entre os dias 08 a 

12 de março de 2019.  
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Figura 1. Fragmento florestais utilizados no monitoramento da avifauna. 

 
 

P1- Remanescente Florestal com 
características de Floresta Semidecidual 
localizado na AID.  

P2- Área antropizada e remanescente 
Florestal localizada na ADA. 

 
P3- Remanescente Florestal com 
característica de floresta Semidecidual com 
presença de palmeiras localizado na AID. 

4. Metodologia 

4.1. Avifauna 

4.1.1. Pontos de amostragem 
Em cada um dos três sítios de amostragens mencionadas acima (coincidentes 

com as trilhas onde foram abertas as redes) foram efetuados três pontos de 

amostragem para campanha. Nesse tipo de amostragem se permanece 

parado por tempo determinado, contando todos os indivíduos registrados 

mailto:omegaambiental@hotmail.com
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(tanto visual quanto auditivamente) de cada espécie, tomando-se cuidado 

para não considerar o mesmo indivíduo mais de uma vez. 

4.1.2. Transectos 

Cada área foi amostrada com transectos de, no mínimo, 1000 metros 

percorridos nas trilhas principais, perpendiculares os fragmentos florestais 

distribuídos na AID. Procurou-se percorrer as distâncias a uma velocidade 

compatível ao melhor aproveitamento das detecções de todo e qualquer 

registro durante a amostragem por este método.  

4.1.3. Análises estatísticas 

• Abundância e riqueza; 

• Índice de dominância de Simpson; 

• Índice de Shannon-Wiener; 

• índice de similaridade de Jaccard. 

4.1.4. Resultados 
 
Os trabalhos de campo do presente relatório totalizaram a amostragem de 97 

espécies distribuídas em 13 ordens e 31 famílias. A ordem que apresentou a 

maior quantidade de famílias foi a ordem dos Passeriformes com 13 famílias, 

seguidas pelas ordens Galliformes, Charadriiformes, Ciconiiformes, 

Falconiformes, Cuculiformes, Strigiformes e Piciformes ambas com duas 

famílias (Fig. 2). 
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Figura 2. Número Famílias por Ordens registradas no EIA/RIMA e na 1ª campanha de 
monitoramento da avifauna na AID e ADA do aterro sanitário de Sinop MT. 

4.1.5. Espécies de particular interesse (endêmicas, ameaçadas, prioridades 
para conservação, exóticas/ invasoras, sensíveis, raras) 
Não foi identificada a presença de nenhuma espécie migratória na primeira 

campanha de monitoramento, sendo todas espécies identificadas residentes 

no país. Entre as espécies de Importância Econômica, tanto as visadas pelo 

tráfico ou aquelas de valor cinegético foram registradas em campo. Dentre 

estas espécies identificadas na campanha podemos citar: Turdus rufiventris 

(sabiá-laranjeira), Sicalis flaveola (canário-da-terraverdadeiro), Tangara 

cyanicollis (saíra-de-cabeça-azul).  

É relevante a quantidade de espécies cinegéticas registradas no 

monitoramento, dentre as quais podemos destacar: Cairina moschata (pato-

do-mato), Crypturellus parvirostris (nhaambu-choró), Rhynchotus rufescens 

(perdiz), Mitu tuberosum (mutum cavalo), Aburria cujubi (cujubi), Crypturellus 

parvirostris (inhambu-chororó) entre outras. 

As espécies potencialmente polinizadoras identificadas na região amostrada, 

foram as espécies Amazilia lactea (beija-flor-de-peito-azul), Thalurania furcata 

mailto:omegaambiental@hotmail.com
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(beija-flor-tesoura-verde), Heliothryx auritus (beija-flor-de-bochecha-azul), 

Glaucis hirsutus (balança-rabo-de-bico-torto). 

Para o grupo de espécies potencialmente dispersoras, enquadram-se alguns 

columbídeos (pombas e rolas), como as espécies Patagioenas picazuro 

(pombão), Patagioenas cayennensis (pomba-galega), Leptotila verreauxi 

(juriti-pupu), Columbina talpacoti (rolinha roxa), Columbina picui (rolinha 

picui), Columbina minuta (rolinha asas de canela) e os passeriformes da 

família dos thraupideos como Thraupis sayaca (sanhaçu cinzento),  

Ramphocelus carbo (pipira vermelha). 

Com relação a espécies sensíveis a distúrbios ambientais o levantamento não 

identificou nenhuma espécie sensível a distúrbios ambientais. 

Para o sítio 1 foram computadas 52 espécies, seguido pelo sítio 3 com 49 

espécies e o sítio 2 com 49 espécies.  

A dominância foi maior no sítio amostral 2 e 3 com o valor de 0,02, essa 

dominância está relacionada a baixa diversidade de espécies encontrada 

nos sítios amostrais 2 e 3 se compara-lo ao sitio amostral 1 (tabela 1). Quanto 

aos Índices de diversidade de Simpson de Shannon-Wiener, ambos apontam 

para o sítio 1 com maior diversidade, seguido pelos sítios 2 e 3, 

respectivamente (tabela 1). 

A equitabilidade de Pielou é derivado do índice de diversidade de 

Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos 

entre as espécies existentes (Pielou, 1966). Seu valor apresenta uma amplitude 

de 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima). Neste sentido todos 

os sítios amostrais apresentaram uniformidade máxima (tabela 1). 

 
Tabela 1. Índices ecológicos por sítios amostrais na primeira campanha de monitoramento da 
avifauna. 

Sítios 
amostrais 

Riquez
a 

Dominânci
a Simpson 

Diversidad
e Simpson 

Diversidad
e de 

Shannon-
Wiener 

Equitabilidad
e de Pielou 

mailto:omegaambiental@hotmail.com
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Sítio 1 52 0,01 0,98 3,9 1 

Sítio 2 47 0,02 0,97 3,8 1 

Sítio 3 49 0,02 0,97 3,8 1 

 

Aplicado o teste de similaridade observou-se que os Sítios 01 e 02 

foram os mais semelhantes quanto aos seus recursos naturais e relações 

ecológicas, sendo que ambos possuem uma relação de 86% segundo o 

Quociente de Jaccard. Com exceção do Sítio 03 que diferiu dos demais com 

Quociente de Jaccard de 77% (fig. 3). 

Figura 3. Cluster de similaridade dos três sítios amostrais. 
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4.1.6. Registros fotográficos da Avifauna obtidos durante a primeira campanha 
de monitoramento do aterro sanitário de Sinop MT 
 

 
 

 

Figura 5. Espécie Nyctibius griseus (mãe lua) e Espécie Athene cunicularia (coruja-buraqueira) 
localizada no sítio amostral P1 Coordenadas X:680911 Y: 8684878. 

 

 

 

 

Figura 4. Espécie Ara ararauna (arara-canindé) e Espécie Ara chloropterus (arara-
vermelha-grande localizada no sítio amostral P2 Coordenadas X:680158 Y: 8683653. 
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Figura 6. Espécie Melanerpes candidus (pica-pau-branco) e Espécie Cairina moschata (pato 

do mato) localizada no sítio amostral P3 Coordenadas X:681167 Y: 8683081. 

4.2. Mastofauna 

4.2.1. Pontos de amostragem 
A escolha dos pontos para monitoramento foi realizada em locais estratégicos 

que pudessem fornecer dados sobre os mamíferos não voadores. 

4.2.2. Busca indireta 

O método consistiu no uso de transectos lineares entre os pontos de 

monitoramento. Cada percurso foi efetivado durante o dia visando à busca 

por pegadas, marcas e padrão de mordidas em frutos secos, marcas 

odoríferas, tocas escavadas e fezes. 

4.2.3. Busca direta 

Foram realizadas rondas noturnas e diurnas com automóvel equipado com 

farol de milha (1.000.000 velas), a uma velocidade máxima de 20 km/h, 

totalizando aproximadamente 80 km percorridos nos três dias de campanha. 

As rondas foram realizadas nas bordas dos fragmentos florestais, na área de 

influencia diretamente afetada (ADA) e área de influência direta (AID). O 

intuito desta metodologia foi buscar o contato direto com os mamíferos que 

possui grande movimentação nesses períodos. 

mailto:omegaambiental@hotmail.com
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4.2.4. Armadilha de queda 

Para monitoramento das espécies de pequenos mamíferos foi aplicado o 

método de armadilha de queda do tipo pitfall fig. 7. Foram estabelecidos 3 

pontos para armadilhas de queda dentro dos fragmentos florestais. 

Armadilhas desse tipo são feitas de recipientes plásticos (baldes), que são 

enterrados com a abertura no mesmo nível da superfície do solo. Ao todo, 

serão utilizados 5 baldes de 60 litros em cada conjunto de armadilha por 

fragmento florestal. Os baldes ficarão distantes três metros entre si, ligados por 

uma lona de um metro de altura e 15 de comprimento. As armadilhas ficarão 

abertas durante toda a campanha e serão vistoriadas diariamente para a 

coleta ou retirada dos animais. 
  

 
Pitfall 01: localizado no Ponto de 
monitoramento P1. 

 
Pitfall 02: localizado próximo ao 
Ponto de monitoramento P2. 

  
Pitfall 03: localizado próximo ao 
Ponto de monitoramento P3. 

 

Figura 7. Localização Das armadilhas de queda do tipo pitfall no aterro sanitário de Sinop MT. 
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4.2.5. Armadilhas do tipo gaiola 

Para a segunda campanha de monitoramento foram utilizadas dez (10) 

armadilhas Sherman (fig. 8) de 43 x 12,5 x 14,5 cm e dez (10) armadilhas do 

tipo   Tomahawk (fig. 9) de 30 x 9 x 9cm distribuídas nos pontos amostrais que 

indicavam grande movimentação de pequenos mamíferos. As armadilhas 

permaneceram abertas durante quatro dias, resultando em um esforço 

amostral de 15 armadilhas X dia.  

Como atrativo foram utilizadas iscas de banana, maçã, pasta de amendoim. 

As armadilhas foram checadas e re-iscadas todas as manhãs. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Armadilha de gaiola do tipo Sherman. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Armadilha de gaiola do tipo Tomahawk. 
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4.2.6. Buscas ativa 

A busca ativa (fig. 10) por estas evidências foi realizada através de 

caminhamento nas trilhas, estradas e locais de solos propícios ao registro de 

rastros e pegadas na ADA e AID do empreendimento. Estas áreas foram 

percorridas em horários variados (crepuscular, diurno e noturno) Os indivíduos 

visualizados e ou escutados foram identificados, anotados e fotografados 

quando possível. As evidências indiretas como rastros, fezes foram 

fotografadas, retiradas coordenadas geográfica, auxílio GPS e de guias de 

identificação (BECKER & DALPONTE, 1991; EMMONS & FEER,1997; OLIVEIRA & 

CASSARO, 2005; BORGES & TOMÁS, 2004.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 10. Busca ativa no período noturno. 

A Ordem Chiroptera conhecida popularmente como morcegos apresenta 

grande diversificação com cerca de 1000 espécies e ampla distribuição 

mundial. O levantamento dos quirópteros foi realizado através de buscas 

diretas durante o dia, em prováveis abrigos onde esses animais costumam 

ficar. 

4.2.7. Análises estatísticas 

• Abundância e riqueza; 

• Índice de dominância de Simpson; 

• Índice de Shannon-Wiener; 
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• índice de similaridade de Jaccard. 

4.2.8. Resultados 

Na primeira campanha de monitoramento do Aterro sanitário de Sinop MT, e 

área de entorno foram registradas 23 espécies de mamíferos divididos entre 

pequeno, médio e grande porte, distribuídos entre 8 Ordens e 16 Famílias. 

Durante a primeira campanha de monitoramento da Mastofauna terrestre e 

voadora no aterro sanitário de Sinop, constatou a presença de quatro 

espécies ameaçadas de extinção apontadas na normativa n° 3, de 27 de 

maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente Lista das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA – maio de 2003), sendo elas: a 

espécie Ateles chamek, Puma concolor, Panthera onca, Tayassu pecari. 

Entre as Famílias encontradas na primeira campanha de monitoramento, as 

que obtiveram mais representantes, foram às famílias felidae com três 

espécies, seguido pelas famílias cavidae, cervidae, procyonidae, tayassuidae, 

Cebidae com duas espécies (Fig.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Número de Espécies por Família identificadas no EIA/RIMA e na primeira 
campanha de monitoramento do aterro sanitário de Sinop – MT. 

Apenas três habitats compõem a área do estudo (fig. 12), sendo grande parte 

dos mamíferos restritos as matas mais fechadas (sítio amostral P01 e P03), visto 
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a proteção, disponibilidade de água e, principalmente, aos recursos ali 

presentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Proporção entre a riqueza levantada por habitats (sítios amostrais) amostrados na 

área de influência do empreendimento. 

A diversidade de espécies é a variedade de espécies de organismos vivos de 

uma determinada comunidade, habitat ou região, o cálculo do índice de 

Shannon (H) mostrou como área mais diversa os Sítios amostrais 01 obtendo o 

valor de 2,39 respectivamente seguido pelo Sítio amostral 03 obtendo o valor 

2,37 e pelo Sítio amostral 02 com o valor de 2,11 (tabela 02). De fato, o Sítio 01 

presentou o maior registro de espécie (S=18), o que está associado a maior 

diversidade obtida. 

Embora o Sítio 02 possua uma maior abundância (n=19) vs Sítios 01 e 03 (n=18) 

sua diversidade ainda assim se mostra menor (0,81). Com a diversidade de 

Simpson foi possível calcular a dominância das espécies nos módulos 

amostrais, sendo observado que o Sítio 03 apresentou espécies que se 

destacaram mais no ambiente quando comparado com a amostragem total 

(0,88) (tabela 02).  

A equitabilidade de Pielou (J) é derivado do índice de diversidade de 

Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos 

entre as espécies existentes (Pielou, 1966). Seu valor apresenta uma amplitude 

de 0 (uniformidade mínima) a 1 (uniformidade máxima). Após o cálculo do 
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índice, observou-se que, os Sítios 01 e 03 apresentaram maior equitabilidade 

(0,82), o que mostrou que as abundâncias relativas das espécies divergiram 

pouco da igualdade, ao contrário do Sítio 02, que os indivíduos se mostraram 

mais distribuídos na área amostrada (0,71). 

Tabela 2. Valores de diversidade de Shannon (H), diversidade e dominância de Simpson (S) e 
equitabilidade de Pielou (J) das áreas amostrais. 

Área 
Amostral 

Dominância de 
Simpson 

Diversidade de 
Shanon-Wiener 

Diversidade de 
Simpson 

Equitabilidade 
de Pielou 

Sítio 

amostral 1 
0,12 2,39 0,87 0,82 

Sítio 

amostral 2 
0,18 2,11 0,81 0,71 

Sítio 

amostral 3 
0,11 2,37 0,88 0,82 

 

Aplicado o teste de similaridade observou-se que os Sítios 01 e 

03 foram os mais semelhantes quanto aos seus recursos naturais e relações 

ecológicas, sendo que ambos possuem uma relação de 85% de similaridade 

segundo o coeficiente de Jaccard. Com exceção do Sítio 02 que diferiu dos 

demais o coeficiente de Jaccard apresentou similaridade de 74% em relação 

aos sítios amostrais 01 e 03 (fig. 13). 

Esse resultado mostra que os fragmentos existentes na região, 

independente da sua disposição na área de influência do empreendimento, 

possuem uma diversidade, riqueza, abundância, dominância e 

equitabilidade muito semelhantes.  

O Sítio 02, como já mencionado, possui uma serie de 

particularidades, por esta situado em uma área com presença de espécies 

exóticas em estágio de sucessão vegetal, que acaba descaracterizando a 

fitofisionomia natural, que o difere dos demais. Principalmente nos quesitos 

de composição e distribuição das espécies. 
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Figura 13. Cluster de similaridade dos três sítios amostrais. 

4.2.9. Registros fotográficos da Mastofauna obtidos durante a primeira 
campanha de monitoramento do aterro sanitário de Sinop MT 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Espécie Pecari tajacu (Cateto) e espécie Ateles chamek (Macaco-aranha) 

localizada no sítio amostral P3 Coordenadas X:681241 Y: 8682362. 

Figura 15. Pegada da espécie Leopardus pardalis (Jaguatirica) e espécie Mazama americana 
(Veado-mateiro) localizada no sítio amostral P1 Coordenadas X:680851 Y: 8684824. 
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4.3. Herpetofauna 

4.3.1. Pontos de amostragem 
Foram amostrados três pontos de coleta distintos, esses pontos serão utilizados 

nas campanhas de campo futuras, cuja localização, nome do ponto e 

descrição fitofisionomia encontram-se relacionadas na Tabela 3.  

Tabela 3 – Localização dos pontos utilizados na amostragem de campo do Monitoramento 
da herpetofauna no Aterro Sanitário de Sinop – MT. 
 

 

4.3.2. Armadilha de interceptação e queda (AIQ) 

Três linhas de armadilhas de queda com cercas (Corn, 1994) foram 

montadas em cada ponto de monitoramento, distando aproximadamente 

200 metros entre si.  Cada linha foi estabelecida com 5 baldes plástico de 

30 litros, enterrados no solo, distantes cinco a seis metros entre si (Figura 

16) e unidos por uma cerca-guia de lona plástica de 1 metro de altura, cuja 

base foi enterrada no solo.  As cercas são apoiadas em estacas de madeira 

adquiridas especialmente para serem utilizadas durante todas as futuras 

campanhas. Para evitar o acúmulo de água devido à precipitação, os baldes 

foram perfurados. As três linhas de armadilhas utilizadas totalizaram 15 

baldes e 75 m de cerca-guia por localidade estudada.  

Nome do 

Ponto 

Influência Descrição (Fitofisionomia e/ou Antropizações) 

Fragmento da 

Jararacuçu 
Direta 

A área está localizada em um fragmento florestal com 

características de floresta semidecidual possui uma fitofisionomia 

de floresta, fica localizada próxima o empreendimento, e é 

circunvizinha de áreas de plantio. 

Fragmento da 

Pipira 
Direta 

A área está localizada em um fragmento florestal com 
fitofisionomia de floreste mata densa, com árvores de médio e 
grande portes esparsamente distribuídas. 

Fragmento da 

Rã 
Direta Área de banhado antropizada; próxima à estrada. 
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Figura 16: Monitoramento dos pitfall no interior do Aterro Sanitário de Sinop (SANORTE) no 
município de Sinop (MT) em março de 2019. 

4.3.3. Procura visual limitada por tempo (PVLT) 
Este método consiste em percorrer cada ponto de amostragem procurando 

ativamente por espécimes por um tempo determinado em microambientes 

(copa de árvores, tronco de árvores, debaixo de pedras), oferecendo assim a 

possibilidade de registrar espécies diferentes (Crump& Scott, 1994) figura 17.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Procura Visual Limitada por Tempo – PVLT. 

4.3.4. Resultados 

Foram registrados 117 indivíduos da herpetofauna na campanha de março 

de 2019, destas, 108 indivíduos são de anfíbios, distribuídas em 04 gêneros 
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e 1 classe, 4 famílias, e 9 indivíduos de répteis distribuídos em 03 gêneros, 

3 famílias, 2 classes. 

Durante a campanha Março de 2019, a família de anfíbios de maior registro 

foi a Leptodactylidae, com 39% do total de registros. Proporção que na 

composição da comunidade de anfíbios mostra um heterogeneidade na 

distribuição das espécies encontradas, isso deve - se ao período de chuvoso 

da região, as espécimes da família Leptodactylidae possuem o maior índice 

nessa campanha, pois as espécie foram registrados em locais alagados e 

poça d´água o destaque de registro foi a espécie Leptodactylus latrans (Rã 

Manteiga) figura 18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentagem de registros por famílias de anfíbios registrados durantes a 
campanha de março de 2019, na área do Aterro da Sanitário de Sinop, munícipio de Sinop, 

MT. 

Para o grupo dos répteis a família de Dactyloidae foi a mais registrada na 

campanha de março de 2019 com 78 % do total, nessa campanha ocorreu 

heterogenidade na distribuição das espécies encontradas como pode ser 

visto na figura 19.  
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Figura 19. Porcentagem de registros por famílias de répteis registrados durantes a campanha 
de monitoramento da herpetofauna de março de 2019, na área do Aterro da Sanitário de 

Sinop, munícipio de Sinop, MT. 

Considerando os dados levantados e os fatores biológico, é possível afirmar 

que a incidência das espécies da hepertofauna no período de chuvoso será 

maior do que a estação de estiagem, esse fator biológico é devido a 

aumento de recurso alimentício agregado ao período de reprodução da 

maioria dos repteis e por ser o período mais favorável para reprodução dos 

anfíbios, assim diante dos dados apresentados como já foi proposto 

anteriormente às campanhas de monitoramento do período de chuvoso para 

herpetofauna devem ser feitas nesses meses para que ocorra um padrão 

semelhante ao observado (figura 20). 

  
 

 

 

 

 

Figura 20. Riqueza da Hepertofauna por campanha de monitoramento.
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4.3.5. Registros fotográficos da Herpetofauna obtidos durante a primeira 
campanha de monitoramento do aterro sanitário de Sinop MT 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Espécie Ischnocnema penaxavantinho e Leptodactylus fuscus localizada no sítio 
amostral P1 Coordenadas X:680851 Y: 8684824. 

 
 

 

 

 

 
 

  
Figura 22. Espécie ictérica e espécie Rhinella schneideri localizada no sítio amostral P3 
Coordenadas X:681241 Y: 8682362. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Espécie Norops brasiliensis e espécie Boa constrictor constrictor localizada no sítio 
amostral P1 Coordenadas X:680911 Y: 8684878. 
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4.4. Entomofauna 

4.4.1. Pontos de amostragem 
Na 1ª campanha de monitoramento de culicídeos, que ocorreu de 08 a 12 

de março de 2019, foram selecionados três pontos de amostragem dentro 

da área do aterro sanitário: 

Área 1: localizada no centro do empreendimento (Figura 24 e 25), 

caracterizada por ser uma área aberta sob forte influência antrópica 

(Latitude: 11°54'0.71"S, Longitude: 55°20'29.71"O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Instalando Armadilhas tipo prato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Instalando Armadilhas CDC no centro do aterro. 
 

Área 2: A segunda área denominada ponto de controle 1 (Figura 23) por 

sua vez possui uma fitofisionomia de Floresta, fica localizada próxima ao 
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empreendimento e consideramos como área de Controle (Latitude: 

11°53'24.67"S, e Longitude:55°20'15.96"O). 

Figura 26. Armadilha tipo CDC instalada pouco acima do nível do solo no ponto de controle 
1. 
 

Área 3: Localizada em -11°54'17.89" S ∕ 55°20'34.06" O, denominada ponto de 

controle 02, próximo da estação de tratamento do líquido percolado. Na 

área observa-se uma fitofisionomia de floresta mata densa, com algumas 

árvores de porte médio a grande, esparsamente distribuídas (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Visão parcial da área denominada ponto de controle 02. 

 

4.4.2. Métodos de captura 

As capturas foram realizadas mediante a utilização de armadilhas luminosas 

tipo CDC (figura. 28), captura por queda em prato (figura 29) e captura 

ativa pela equipe responsável (Pouso-homem: Human-landing figura 30).  
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Para a identificação dos culicídeos ao nível de gênero e espécie foram 

utilizadas as chaves de identificação de Lane (1953), Consoli e Oliveira 

(1994) e Forattini (2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Armadilhas tipo CDC instaladas próximo ao nível do solo. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 29. Captura por queda em prato. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Captura de adultos através do capturador de Castro. 
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4.4.5. Resultados 

4.4.5.1. Culicídeos 

Ao todo, durante a 1ª campanha foram capturados ao todo 76 culicídeos, 

todos adultos divididos entre sexo feminino e masculino, representando duas 

subfamílias (Culicinae e Anophelinae) e 6 gêneros. Entre esses indivíduos 

foram identificadas 9 morfoespécies, das quais 5 até o nível específico e 4 

foram apenas identificadas até o nível genérico (morfotipificadas). As 

espécies apenas morfotipificadas pertencem a gêneros quais existe a 

necessidade de indivíduos em estádios larvais ou machos adultos para 

identificação específica (e.g. gênero Culex, Psorophora, Haemagogus), 

e/ou são indivíduos onde a falta de partes corporais impossibilita a 

identificação até o nível específico (e.g. cerdas, escamas). 

A Tabela 4 apresenta as espécies da fauna culicídica registradas, 

exclusivamente, durante o trabalho de campo em março de 2019, e seus 

respectivos locais encontrados na área do Aterro Sanitário de Sinop, além 

da metodologia usada para coleta. 
Tabela 4. Abundância total e relativa (entre parênteses) das espécies representantes da 
fauna culicídica coletadas em três áreas de amostragem nos dois diferentes métodos, 
através de armadilhas luminosas (CDC) e captura ativa (PH), na área de influência direta 
do Aterro Sanitário de Sinop – MT. 

Gênero 
CDC PH 

Total Geral (%) 
P1 C1 C2 C1 C2 

Aedes albopictus - 2 1 - - 3 (4) 

Aedes egypes  - 1 - 2 - 3 (4) 

Anopheles Oswaldoi - -  3 1  1 5 (7) 

Anopheles Sp.01  - - 1 - - 1 (1) 

Culex quinquefasciatus - 3 2 2 1 8 (11) 

Culex sp 6 11 6 5 2 30 (39) 

Haemagogus sp  - - 3 1 1 5 (7) 

Ochlerotatus fulvus 2 5 2 1 - 10 (13) 

Psorophora sp. 01  3 - 4 1 3 11 (14) 

Total Geral (%) 11 (14) 22 (29) 22(29) 13(17) 8 (11) 76 
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O ponto com maior número de espécies registradas durante a presente 

campanha foi o C1 – Ponto de Controle 1 , esse fragmento possui um bom 

estado de conversação de seus recursos naturais o que favorece uma maior 

incidência dos registros das espécies, pois existe um grande acumulo de 

materia orgânica e execelente criadorus naturais. A amardilha mais 

eficente nesse ponto foi a CDC figura 31.  
 

Figura 31. Número de espécies de culicídeos registrados por campanha de monitoramento e por 
ponto de amostragem durante o monitoramento da Entomofauna no Projeto do Aterro Sanitario de 
Sinop, munícipio de Sinop MT. Sigla: P1 = No Centro do Aterro ; C1 = Ponto de Controle 1; C2 = Ponte 
de Controle 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5.2. Dipteros 

Referente aos Dipteros (Moscas) foram coletados 230 indivíduos, sendo 

divididos em 3 famílias e 7 espécies. O ponto de coleta com maior 

abundância foi a área do aterro (P1) com 174 indivíduos enquanto as áreas 

do controle (C1 e C2) obtiveram juntas 56 indivíduos sendo C1 com 18 e C2 

com 38. 

A família mais representada neste monitoramento foi a Muscidae com 104 

indivíduos, tendo está família uma grande importância médica, pois atua 

como vetor biológico e mecânico de uma série de agentes patogênicos 

como a espécie Dermatobia hominis. 
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A Tabela 5 apresenta as espécies de dipteras registradas, exclusivamente, 

durante o trabalho de campo em março de 2019, e seus respectivos locais 

encontrados na área do Aterro Sanitário de Sinop, além da metodologia 

usada para coleta.  

Tabela 5 – Abundância total e relativa (entre parênteses) das espécies 
representantes da fauna Diptera coletadas em três áreas de amostragem nos dois 
diferentes métodos, através de armadilhas luminosas (CDC) e captura por queda 
no prato (CQP), na área de influência direta do Aterro Sanitário de Sinop - MT. 

Espécies/Família 
CDC CQP Total Geral (%) 

P1 C1 C2 P1 C1 C2  

Calliphoridae               

Cochliomyia 

hominivorax. 14 6 3 9 1 1 34 (15) 

Calliphora vomitória 9 1 2 4 - 3 19 (9) 

Calliphora lívida 11 3 1 7 2 - 26 (12) 

Muscidae        

Musca domestica 19 2 3 16 1 1 42 (18) 

Stomoxys calcitrans 15 5 4 10 6 3 41 (17) 

Muscina pascuorum 13 - - 8 - - 21 (9) 

Oestridae        

Dermatobia hominis 23 3 5 11 1 4 47 (20) 

Total Geral (%) 104(45) 20(9) 18(8) 65 (27) 11 (5) 12 (6) 230 

 

O ponto com maior número de espécies registradas durante a presente 

campanha foi o P1 – Centro do aterro , esse ponto atualmente é uma área 

de plantio de Monocultura, possuindo o um solo favorável para o 

desenvolvimento das larvas assim ccom já foi discutido anteriormente figura 

32.  
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Figura 32. Número de espécies da Dípteras registrados por campanha e por ponto de 
amostragem durante o monitoramento da Entomofauna no Projeto do Aterro Sanitario de 
Sinop, munícipio de Sinop MT. Sigla: P1 = No Centro do Aterro ; C1 = Ponto de Controle 1; C2 
= Ponte de Controle 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5.3. Blattodea 

Foram coletados no estudo 22 indivíduos, sendo divididos em 1 família e 3 

espécies. O ponto de coleta com maior abundância foi a área de controle 

(C2) com 15 indivíduos enquanto a área do controle (C1) obtive 07 

indivíduos no ponto (P1) não foi registrado nenhuma ocorrência. 

A família mais representada neste monitoramento foi a Ectobiidae com 22 

indivíduos, tendo está família é pequena em comparação com os 

blaberídeos e muitos blattids. Eles são geralmente de pernas longas e muito 

rápidos (Rentz 2014). Os ecossistemas florestais, como a área dentro do 

Aterro Sanitário, têm habitats estruturalmente complexos onde as baratas 

são relativamente diversas. Estes habitats oferecem muitos nichos para 

populações de baratas, incluindo folhas e ramos vivos e mortos, fendas e 

espaços na casca, galhos, cavidades, etc. (Bell et al. 2007). Em climas 

temperados, as baratas desempenham um papel menor na biologia do solo 

porque suas populações não são muito densas (Eisenbeis & Wichard 1985). 

Da mesma forma, nas florestas tropicais, formigas, ácaros e colêmbolos são 
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dominantes, e as baratas são mencionadas apenas ocasionalmente neste 

contexto (Fittkau & Klinge, 1973). Veja a Tabela 06. 

 

Tabela 6. Abundância total e relativa (entre parênteses) das espécies 
representantes da fauna Blattodea coletadas em três áreas de amostragem no 
método, captura por queda no prato (CQP), na área de influência direta do Aterro 
Sanitário de Sinop - MT. 

Espécies/Família 
CQP 

Total Geral (%) P1 C1 C2 

Ectobiidae         

Laboptera sp - 9 2 11 (50) 

Blatella sp 01 - 2 3 5 (23) 

Blatella sp 02 - 4 2 6(27) 

Total Geral (%) 0 (0) 
15 

(68) 07 (32) 22 
 

4.4.6. Registros fotográficos da Entonofauna obtidos durante a primeira 
campanha de monitoramento do aterro sanitário de Sinop MT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Espécie Aedes albopictus e espécie Anopheles oswaldoi. 
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Figura 34. Espécie M. doméstica e espécie Stomoxys calcitrans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Espécie Loboptera sp e espécie Loboptera sp. 
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