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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

A Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. detém a gestão de um Aterro de Resíduos 

Sólidos Urbanos em uma área de 24,00 hectares inseridos no imóvel 

denominado Fazenda Poço do Novilho s/nº, Zona Rural do município de Remígio – PB, 

e apresenta as seguintes características de identificação: 

 

Nome: Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 

CNPJ: 35.479.391/0001-53 

Endereço:  Fazenda Poço do Novilho s/nº, Zona Rural, 

 Remígio - PB. CEP: 58398-000. 

Email: ecoterresiduos@gmail.com 

Representante Legal: Luciana de Macedo Barros 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A implantação do aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e sistema 

integrado de disposição final de resíduos sólidos urbanos, tem por essência o processo 

de recepção, descarga, compactação e cobertura dos resíduos sólidos urbanos, além do 

cuidado com o movimento de água/lixiviado dentro do empreendimento. A área total 

aprovada corresponde a 24,0 (vinte e quatro) hectares e está encravada no imóvel rural 

denominado de Fazenda Poço do Novilho – código do imóvel rural 999.970.416.592-7 –

, sob a matrícula 6078 e codificação no INCRA n° 91900520-f06f-4385-bd3e-

ffb7e89ce78f e com registro no SICAR n° PB-2512705-

B8440347E9DF44B39D180B7FD14ED457. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga é considerada o principal domínio fitogeográfico da região Nordeste 

do Brasil; sendo formada por um mosaico de pelo menos treze diferentes fitofisionomias, 

as quais são conjuntamente chamadas caatingas. Ela ocupa uma área total de 844,453 

km2 e abrange boa parte dos territórios dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, e no Maranhão ocupa 

apenas uma pequena área; e estende-se até o Vale do Jequitinhonha (norte do estado 

de Minas Gerais, Sudeste do Brasil) (PRADO, 2003; IBGE, 2004; MORO et al., 2016; 

SILVA et al., 2017). Esse bioma foi dividido em oito ecorregiões, a saber: Complexo de 

Campo Maior, Complexo Ibiapaba-Araripe, Depressão Sertaneja Setentrional, Planalto 

da Borborema, Depressão Sertaneja Meridional, Dunas do São Francisco, Complexo da 

Chapada Diamantina e Raso da Catarina), com a finalidade de melhor compreender os 

padrões de diversidade de sua flora e fauna assim como orientar e selecionar as 

estratégias mais eficientes para sua conservação (VELLOSO; SAMPAIO; PEREYN, 

2002).  

A Caatinga e florestas secas do México são consideradas conjuntamente a maior 

floresta tropical sazonalmente seca (FTSS) das Américas (BANDA et al., 2016; SILVA et 

al., 2017); sendo a Caatinga o maior bloco de FTSS da América do Sul (MORO et al., 

2016; SILVA; SOUZA, 2018). A Caatinga é um dos biomas brasileiros mais ameaçados 

por impactos ambientais, os quais são representados principalmente pelo 

desflorestamento, conversão de áreas de vegetação nativa em terras para a agricultura 

e pastagens, exploração pela pecuária extensiva e desertificação. Apesar disso, 

estimativas indicam que somente 1,2% de sua área total encontra-se protegida como 

unidades de conservação da natureza de uso restrito (LEAL et al., 2005; BANDA et al., 

2016; SCHULZ et al., 2019). 

O presente estudo apresenta critérios técnicos para subsidiar o processo de 

licenciamento ambiental (prévia, instalação e operação) do Aterro Sanitário da Ecoter 

Gestão de Resíduos Ltda. Localizado no município de Remígio - PB, bem como seus 

acessos de serviços temporários, elencando todas as ações e medidas a serem 

adotadas pelo empreendedor, visando garantir a segurança ambiental do 

empreendimento e a geração de emprego e renda na região. O município de Remígio 

está localizado na mesorregião do Agreste e microrregião do Curimataú Ocidental do 

semiárido (Caatinga) paraibano. Fazem parte dessa mesma microrregião os municípios 



11 
 

de Algodão de Jandaíra, Arara, Barra de Santa Rosa, Cuité, Damião, Nova Floresta, 

Olivedos, Pocinhos, Soledade e Sossêgo (MONTEIRO, 2014; IBGE, 2019). 

A descrição consiste na identificação da área diretamente afetada - ADA e área 

de influência direta – AID, do empreendimento , avaliação dos planos, programas e 

políticas dos governos existentes e a compatibilidade com o projeto. Além disso, disserta 

sobre a importância técnica, econômica, social e ambiental que poderá fornecer para a 

região. 

As atividades de campo foram realizadas entre os anos de 2020 e 2021, sendo 

realizado o reconhecimento da área com foco nas características através da coleta de 

dados primários obtidos em campo, com intuito de identificar e caracterizar o local em 

relação aos aspectos quantitativos e qualitativos em uma área total de aproximadamente 

24,00 ha. 
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2 CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Remígio, região de estudo, se localiza na mesorregião do 

Agreste Paraibano e microrregião do Curimataú Ocidental, onde predomina o clima 

semiárido (tipo Asi). Sua área é de 178 km² representando 0.3155% do Estado, 0.0115% 

da Região e 0.0021% de todo o território brasileiro. A sede do município tem uma altitude 

aproximada de 593 metros distando 109,7 Km da capital. O acesso é feito, a partir de 

João Pessoa, pelas rodovias BR 230/BR 104.  A característica climática do município é 

um fator determinante para o predomínio do bioma Caatinga. Contudo, além da limitação 

pluviométrica, as florestas nativas têm se encontrado substancialmente alteradas, pela 

substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens. O  desmatamento e 

as queimadas são ainda práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária que, 

além de destruir a cobertura vegetal, prejudicam a manutenção de populações da fauna 

silvestre, a qualidade da água, e o equilíbrio do clima e do solo. 

O termo Caatinga tem origem do Tupi-Guarani, que significa “mata branca”, está 

intimamente relacionado a sua vegetação, o qual assume uma aparência esbranquiçada 

durante os longos períodos de estiagem comuns na região (MAIA, 2004; ABÍLIO & 

FLORENTINO, 2011). Essa formação vegetal possui características bem definidas: 

árvores baixas e arbustos que, em geral, perdem as folhas na estação das secas 

(caducifólia), além de muitas cactáceas (IBGE, 2021). 

O aterro está localizado na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 

formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. A 

vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, 

próprias das áreas agrestes, sendo esta vegetação caracterizada como vegetação típica 

de Caatinga.  

Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância 

de média para alta. A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena 

vazão e o potencial de água subterrânea é baixo.  

O clima é do tipo Asi - Tropical Chuvoso, com verão seco. A estação chuvosa se 

inicia em novembro estendendo-se  até o mês de abril.  A precipitação média anual é de 

431,8 mm.  

Diante das observações realizadas no levantamento de campo foi possível 

registrar características comuns para região, no município de Remígio predominam os 

Planossolos, que compreendem solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com 
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horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta 

abruptamente com o horizonte B imediatamente subjacente, adensado, geralmente de 

acentuada concentração de argila, permeabilidade lenta ou muito lenta, constituindo, por 

vezes, um horizonte sã, responsável pela formação de lençol d’água sobreposto 

(suspenso) e de existência periódica durante o ano. (EMBRAPA, 2018) . 

O Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. possui uma área de 24,0 

ha localizado no município de Remígio no  brejo paraibano e será um local destinado à 

decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana nos municípios 

situados em sua circunvizinhança. Nele serão dispostos resíduos domésticos, 

comerciais, da indústria de construção e outros diversos resíduos sólidos. 

Na delimitação do empreendimento se evitou vértices de elevado ângulo devido 

a aspectos econômicos. Também se evitou o cruzamento com outros empreendimentos 

de aterro, de uso alternativo do solo e de Planos de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS. O estudo do traçado foi feito com base na norma NBR 8419:1992 e com as boas 

práticas de projetos aterro sanitário adotados atualmente. 

A área em que o Aterro Sanitário será implantado constitui-se de um imóvel rural 

e a  área específica dentro do imóvel já se encontra parcialmente antropizada por ter 

sido submetida a plantio de agave( Agave Sp.) para fins comerciais a algumas décadas, 

porém a presença da planta é bastante notável na região. O acesso ao aterro sanitário 

se dá através de estrada carroçável, o imóvel que será atingido com o empreendimento 

é denominado de Fazenda Poço do Novilho e está situado na zona rural do município 

de Remígio - PB (Figura 1), distanciado a aproximadamente 15 km da zona urbana do 

município. 

O diagnóstico ambiental das áreas de influência (ADA, AID e AII) do 

empreendimento consiste no levantamento e análise dos elementos que compõem o 

meio ambiente e suas interações nas áreas de influência do empreendimento, sendo 

estas afetadas pelos seus impactos. 

Definiu-se como área de influência (AI) a área que, de alguma forma, sofrerá ou 

exercerá influência sobre o empreendimento, seja nos aspectos físicos, bióticos ou 

socioeconômicos. A AI pode ser dividida em área de influência direta (AID) e área de 

influência indireta (AII). 

Área Diretamente Afetada (ADA): é a área sujeita aos impactos diretos da 

implantação e operação do empreendimento, que nesse estudo compreende a área de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos_s%C3%B3lidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
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24,00 ha que serão ocupados pelas estruturas que compõem o Aterro Sanitário da Ecoter 

Gestão de Resíduos Ltda. (Figura 1). 

 

  Figura 1 - Mapa de localização do Aterro Sanitário. 

 
  Fonte: Ecoter (2021). 

 

Foram realizadas observações nos padrões da cobertura florestal através do 

método do caminhamento na área de influência direta (AID), e a realização de um 

inventário florestal na área diretamente afetada (ADA) para conhecer a diversidade de 

ambientes, de espécies encontradas e quais os modelos de atividades exploratórias que 

mais ocorrem na região. Para isso foram consideradas como AID do aterro, uma faixa 

de 500 metros de largura em cada lado dos vértices da área de intervenção e da ADA.  

Considerou-se AID aquela sujeita aos impactos indiretos da implantação do 

empreendimento, abrangendo ecossistemas e/ou sistemas socioeconômicos que podem 

ser impactados pelas alterações ocorridas dentro da área de influência direta.  

Já a AII é aquela sujeita aos impactos indiretos da implantação do 

empreendimento, abrangendo ecossistemas e/ou sistemas socioeconômicos que podem 

ser impactados pelas alterações ocorridas na AID. A delimitação dessas áreas são 

apresentadas no mapa de áreas de influência (Apêndices).
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3 FLORA 

 

A flora da caatinga possui uma diversidade florística bastante alta, nas partes 

úmidas as espécies arbustivas e arbóreas predominam sobre as herbáceas. Já nas 

áreas de caatinga mais abertas o número das arbustivas e arbóreas é menor (AMORIM; 

SAMPAIO; ARAUJO, 2005). A caracterização do meio biológico, da área de influência 

do empreendimento, foi realizada tomando como base o levantamento de campo e a 

pesquisa bibliográfica em artigos publicados. O componente biológico (flora), objeto do 

estudo, foi caracterizado e analisado segundo uma série de parâmetros e suas inter-

relações com os ecossistemas existentes na área como forma de fornecer os dados 

necessários para seu diagnóstico. 

Em decorrência das condições climáticas que predominam na região, no 

município de Remígio predomina a Caatinga hiper xerófila, de fitofisionomia arbustivo-

arbóreo, variando de aberta a fechada. Essa vegetação geralmente está submetida a 

períodos de estresse hídrico e ocorre em solos intemperados ou solos mais rasos, 

perdendo suas folhas em determinado período do ano. 

 

3.1 REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL  

 

O processo de licenciamento ambiental tem como base primordial os estudos 

ambientais prévios, destinados a avaliar os efeitos da atividade sobre o meio ambiente 

previsão constante do art. 8º da Lei n. 6.938/81, recepcionado pela Constituição Federal: 

art. 225, § 1º, IV tendo em vista assegurar a efetividade do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado: 

 

 “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que de se dará publicidade”.  

 

Sendo competência do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA criado 

com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes e 

políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no 

âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 

O CONAMA, portanto, é a entidade provida de poder regulamentar em razão de 

expressa determinação legal. O CONAMA pode e deve estabelecer os padrões federais 
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e as normas federais que devem ser tidas como normas gerais a serem observadas 

pelos Estados e Municípios. Evidentemente que Estados e Municípios, no uso de suas 

competências legislativas e administrativas, poderão estabelecer outros critérios. É 

certo, entretanto, que os padrões regionais e locais não poderão ser mais permissivos 

que o padrão fixado em âmbito federal. Os patamares e padrões máximos de poluição 

tolerada são os federais. 

A Resolução n. 001/86 estabelece a obrigatoriedade de elaboração de Estudo 

de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – Rima para os 

empreendimentos listados em seu art. 2º. Já a Resolução Conama n. 279/01 dita 

procedimentos para o licenciamento ambiental de aterro sanitários, aplica-se o 

licenciamento ambiental simplificado – RAS, cuja definição legal adotada é: 

 

“os estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que 
conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da 
região de inserção do empreendimento, sua caracterização dos impactos 
ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de compensação.” 

 

O mesmo artigo dispõe sobre a necessidade da elaboração do Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais conceituando o instrumento: é o documento 

que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e compensatórias e os 

programas ambientais propostos no RAS; Reunião Técnica Informativa: Reunião 

promovida pelo órgão ambiental competente, às expensas do empreendedor, para 

apresentação e discussão do Relatório Ambiental Simplificado, Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais e demais informações, garantidas a consulta 

e participação pública, e Sistemas Associados aos Empreendimentos Elétricos: sistemas 

elétricos, pequenos ramais de gasodutos e outras obras de infraestrutura 

comprovadamente necessárias à implantação e operação dos empreendimentos. 

De forma clara esta resolução indica como pertinente ao requerimento da 

Licença Prévia a apresentação do Relatório Ambiental Simplificado, devendo esse 

atender no mínimo o conteúdo do anexo I da resolução, registro na Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, quando couber, e as manifestações cabíveis dos órgãos 

envolvidos (art. 3º, Resolução Conama n. 279/01). 

Decisão fundamentada em parecer técnico definirá com base no Relatório 

Ambiental Simplificado o enquadramento do empreendimento no procedimento de 

licenciamento ambiental simplificado (art. 4º, Resolução Conama n. 279/01). 
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O procedimento de licenciamento ambiental compreende a concessão de duas 

licenças preliminares e a licença final que o encerra (Licença Prévia, Licença de 

Instalação e Licença de Operação). 

As licenças serão concedidas pelo prazo fixado em resolução do CONAMA, 

atendidas as especificações técnicas compatíveis com o empreendimento a ser 

licenciado. Os prazos são contados em dias corridos. A não utilização da licença, no 

prazo estipulado, implica, vencido este, o seu cancelamento. 

Dentre outras determinações dessa Resolução damos ênfase ao seu art. 8º que 

diz: Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo 

Ministério Público, ou por cinquenta pessoas maiores de dezoito anos, o órgão de meio 

ambiente promoverá Reunião Técnica Informativa. Solicitada, deverá ocorrer no prazo 

de até vinte dias após a data de publicação do requerimento das licenças pelo 

empreendedor, sendo que sua realização será em até vinte dias a contar da data de 

solicitação de sua realização e deverá ser divulgada pelo empreendedor, sendo 

obrigatório seu comparecimento, das equipes responsáveis pela elaboração do Relatório 

Ambiental Simplificado e do Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, e de 

representantes do órgão ambiental competente. 

A Resolução n° 01/86 que dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para 

a avaliação de impacto ambiental, ao, submeterem seus empreendimentos ao 

licenciamento ambiental perante o órgão estadual competente, deverão prestar as 

informações técnicas sobre ele, conforme estabelecem os termos da legislação 

ambiental e pelos procedimentos definidos nesta Resolução. 

O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento 

não potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os 

estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento determinação 

constante do parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 237/97 – Dispõe sobre 

Licenciamento Ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente. Mais 

adiante o parágrafo único do art. 9º especifica que as licenças ambientais poderão ser 

expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase 

do empreendimento ou atividade. 

A mesma resolução em seu art. 10 estabelece que o procedimento de 

licenciamento ambiental obedecerá as seguintes etapas: I – definição pelo órgão 

ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos 

e estudos ambientais, necessários ao início do processo de licenciamento 
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correspondente à licença a ser requerida; II – requerimento da licença ambiental pelo 

empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais 

pertinentes, dando-se a devida publicidade; III – análise pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; IV – solicitação 

de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, integrante do 

SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e 

estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da 

mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; V – audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; VI – solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; VII – emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; VIII – deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. 

Outras determinações são estabelecidas pela resolução em comento, como por 

exemplo que os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser 

realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor, que 

o empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput deste 

artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 

administrativas, civis e penais. Que o custo de análise para a obtenção da licença 

ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo 

empreendedor, das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente, sendo 

facultado ao empreendedor o acesso à planilha de custos realizados pelo órgão 

ambiental para a análise da licença. 

O prazo para análise de cada modalidade de licença (LP, LI e LO) pode ser 

diferenciado, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que 

observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o 

requerimento até seu deferimento ou indeferimento, sendo o prazo suspenso durante a 

elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos 

pelo empreendedor, e que o empreendedor deverá atender à solicitação de 

esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, 
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dentro do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva 

notificação. 

A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, instituiu, através de seu artigo 6º, o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, que tem como finalidade estabelecer 

uma rede de agências governamentais, nos diversos níveis da Federação, visando a 

assegurar mecanismos capazes de, eficientemente, implementar a Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

O art. 2º da Lei n. 6.938/81 traça os objetivos da PNMA, qual seja:  

 

“preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar ao País, condições de desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” 

 

A aplicação desta norma é de grande relevância neste procedimento. Por 

necessário citamos normas a serem observadas por sua pertinência: Decreto n° 

99.274/90 que regulamenta a Lei n° 6.902/81 e a Lei n° 6.938/81, dispondo, 

respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 9.605/98 que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente. 

A Lei n° 9.985/00, regulamenta o art. 225, parágrafo 1°, incisos I, II, III e VII, da 

Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza. 

Decreto 4.340/02, que regulamenta artigos do SNUC, o Decreto n° 5.566/05, dá 

nova redação ao caput do artigo 31 do Decreto 4.340 e, também, o Decreto Federal n° 

5.746/06 que, por sua vez, regulamenta o artigo 21 do SNUC. 

Lei n. 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

Observância às regras estabelecidas pela Lei Complementar n. 101 de 4 de maio 

de 2000 – estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e dá outras providencias. 

No âmbito da legislação estadual a Constituição do Estado da Paraíba em seu 

art. 224 cuida do incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, a pesquisa 

básica, a capacitação e a ampla difusão dos conhecimentos, tendo em vista a qualidade 
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de vida da população, o desenvolvimento do sistema produtivo, a solução dos problemas 

sociais e o progresso das ciências. Destacando que as pesquisas científicas e 

tecnológicas voltar-se-ão, prioritariamente, para a solução dos problemas regionais e 

para a preservação do meio ambiente. 

A proteção ao meio ambiente e do solo tem seu destaque no capítulo IV da carta 

estadual, que por sua importância transcrevemos: 

 

Art. 227. O meio ambiente é do uso comum do povo e essencial à qualidade de 
vida, sendo dever do Estado defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 
Parágrafo único. Para garantir esse objetivo, incumbe ao Poder Público: 
I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais; 
II - Proteger a fauna e a flora, proibindo as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à 
crueldade; 
III- proibir as alterações físicas, químicas ou biológicas, direta ou indiretamente 
nocivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da comunidade; 
IV - Promover a educação ambiental, em todos os níveis de ensino, e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
V - Criar a disciplina educação ambiental para o 1º, 2º e 3º graus, em todo o 
Estado; 
VI - Preservar os ecossistemas naturais, garantindo a sobrevivência da fauna e 
da flora silvestres, notadamente das espécies raras ou ameaçadas de extinção; 
VII – considerar de interesse ecológico do Estado toda a faixa de praia de seu 
território até cem metros da maré de sizígia, bem como a falésia do Cabo Branco, 
Coqueirinho, Tambaba, Tabatinga, Forte e Cardosa, e, ainda, os remanescentes 
da Mata Atlântica, compreendendo as matas de Mamanguape, Rio Vermelho, 
Buraquinho, Amém, Aldeia e Cavaçu, de Areia, as matas do Curimataú, Brejo, 
Agreste, Sertão, Cariri, a reserva florestal de São José da Mata no Município de 
Campina Grande e o Pico do Jabre em Teixeira, sendo dever de todos preservá-
los, nos termos desta Constituição e da lei; 
VIII - elaborar o inventário e o mapeamento das coberturas vegetais nativas, 
visando à adoção de medidas especiais de proteção; 
IX - Designar os mangues, estuários, dunas, restingas, recifes, cordões 
litorâneos, falésias e praias, como áreas de preservação permanente. 
Art. 228. A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de 
estabelecimentos, equipamentos, polos industriais, comerciais e turísticos, e as 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como as capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis, dependerão de prévio licenciamento do órgão local 
competente, a ser criado por lei, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA. 
§- 1º O órgão local de proteção ambiental, de que trata o caput deste artigo, 
garantirá, na forma do art. 225 da Constituição Federal a efetiva participação do 
órgão regional estadual da área específica, do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP, da Associação Paraibana dos 
Amigos da Natureza – APAN, e de entidades classistas de reconhecida 
representatividade na sociedade civil, cujas atividades estejam associadas ao 
controle do meio ambiente e à preservação da sadia qualidade de vida. 
§ - 2º Estudo prévio de impacto ambiental será exigido para instalação de obra 
ou atividades potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. 
Art. 229. A zona costeira, no território do Estado da Paraíba, é patrimônio 
ambiental, cultural, paisagístico, histórico e ecológico, na faixa de quinhentos 
metros de largura, a partir da preamar de sizígia para o interior do continente, 
cabendo ao órgão estadual de proteção ao meio ambiente sua defesa e 
preservação, na forma da lei. 
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§ - 1º O plano diretor dos Municípios da faixa costeira disciplinará as construções, 
obedecidos, entre outros, os seguintes requisitos: 
Nas áreas já urbanizadas ou loteadas, obedecer-se-á a um escalonamento de 
gabaritos a partir de doze metros e noventa centímetros, compreendendo pilotis 
e três andares, podendo atingir trinta e cinco metros de altura, no limite da faixa 
mencionada neste artigo; 
Nas áreas a serem urbanizadas, a primeira quadra da praia deve distar cento e 
cinquenta metros da maré de sizígia para o continente, observado o disposto 
neste artigo; 
Constitui crime de responsabilidade a concessão de licença para a construção 
ou reforma de prédios na orla marítima, em desacordo com o disposto neste 
artigo. 2º As construções referidas no parágrafo anterior deverão obedecer a 
critérios que garantam os aspectos de aeração, iluminação e existência de 
infraestrutura urbana, compatibilizando-os, em cada caso, com os referenciais 
de adensamento demográfico, taxa de ocupação e índice de aproveitamento. 
Art. 230. A conservação e a proteção dos componentes ecológicos e o controle 
da qualidade do meio ambiente serão atribuídos a um conselho, que será 
formado na proporção de um terço de representantes do órgão estadual da área 
específica, um terço de representantes de entidades cujas atividades estejam 
associadas ao controle ambiental e um terço de representantes do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba. 
Art. 231. O Estado estabelecerá plano de proteção ao meio ambiente, adotando 
medidas indispensáveis à utilização racional da natureza e à redução da poluição 
causada pela atividade humana. 
Art. 232. No território paraibano, é vedado instalar usinas nucleares e depositar 
lixo atômico não produzido no Estado. 
Art. 233. O Estado agirá direta ou supletivamente na proteção dos rios, córregos 
e lagoas e dos espécimes neles existentes contra a ação de agentes poluidores, 
provindos de despejos industriais. 
Art. 234. O Estado elaborará programa de recuperação do solo agrícola, 
conservando o e corrigindo-o, com o objetivo de aumentar a produtividade. 
Art. 235. É vedada, no território estadual, a prática de queimadas danosas ao 
meio ambiente, bem como a construção em áreas de riscos geológicos. Ênfase 
acrescida. 

 

A Lei n. 6.757/99 dispõe sobre a transformação da Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente – SUDEMA em Autarquia, que tem como objetivo: 

Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades de controle da utilização 

racional do Meio Ambiente: Medir, conhecer e controlar a poluição ambiental no Estado, 

tomando as medidas compatíveis para seu equacionamento e limitações; Promover a 

preservação do Meio Ambiente, da fauna, da flora, das florestas e do uso racional dos 

recursos ambientais, assim como a proteção dos ecossistemas naturais; Desenvolver 

programas educativos que concorram para melhor compreensão social dos problemas 

ambientais; Fiscalizar as fontes poluidoras e aplicar penalidades, segundo disposto nas 

Legislações Federal e Estadual pertinentes e suas resoluções supletivas e 

complementares. 

Destacamos a competência para conceder licenciamento ambiental na 

modalidade de licença prévia, de instalação e de operação para construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
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ambientais, consideradas efetivas e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma de causar degradação ambiental, ressalvada a competência do 

Conselho de Proteção Ambiental - COPAM (artigo 7º, inciso VIII). 

Segue enumerando o objetivo de promoção da pesquisa de estudos técnicos do 

domínio da proteção ambiental; Prestar serviços técnicos a entidades públicas ou 

privadas; Promover contatos visando a coordenação de esforço entre as entidades 

públicas ou privadas cujas atividades tenham relação direta ou indireta com seus 

objetivos; Exercer o poder de polícia, inerente ao controle da poluição e da degradação 

ambiental, objetivando a proteção e a utilização adequada dos recursos ambientais; 

Propor ao COPAM o estabelecimento de normas e padrões relativo à conservação do 

Meio Ambiente; Propor ao Poder Público a criação de Unidades de Conservação em 

todo o território do Estado da Paraíba e administrá-las quando instituídas pelo Estado, e 

cobrar administrativamente, inscrever na Dívida Ativa e promover a execução judicial das 

contribuições que lhe são devidas, bem assim, das penalidades pecuniárias que impuser 

no exercício das atribuições que lhe são conferidas por esta Lei. 

O Conselho de Proteção Ambiental - COPAM, criado nos termos do Art. 228 da 

Constituição Estadual, observada a política de desenvolvimento econômico e social do 

Governo do Estado da Paraíba, atuará na prevenção da poluição e controle da utilização 

racional dos recursos ambientais, tem sua competência estipulada pelo art. 7º da Lei 

6.757/99 competindo-lhe: 

I - Estabelecer normas e critérios para licenciamento ambiental de atividades 

efetivas ou potencialmente poluidoras do Meio Ambiente a ser concedido por seu 

intermédio ou pela SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

- SUDEMA, conforme for o caso, respeitados os princípios e limites estabelecidos pelo 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, e pela Legislação Federal; 

- Estabelecer normas, diretrizes, instruções, critérios, padrões relativos ao 

controle da poluição e a manutenção de qualidade do Meio Ambiente com vistas ao uso 

racional dos Recursos Ambientais no Estado da Paraíba, observada a Legislação 

Federal e as Resoluções do CONOMA; 

- Discutir, aprovar e propor à Secretaria a que a SUDEMA esteja vinculada a 

Política Estadual do Meio Ambiente, consistente em planos, programas, projetos, 

pesquisas e atividades que visem ao uso racional e sustentável dos recursos naturais, 

através do controle, preservação e recuperação do Meio Ambiente no sentido de elevar 

a qualidade de vida da população; 
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IV - Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 

alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, 

requisitando aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem assim a entidades 

privadas, as informações indispensáveis à apreciações dos Estudos de Impacto 

Ambiental e respectivos relatórios EIA/RIMA, no caso de obras ou atividades de 

significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas como de 

interesse ecológico do Estado ou designadas como de preservação permanente pela 

Constituição Estadual; 

V - Decidir, como última instância administrativa, em grau de recurso, sobre 

multas e outras penalidades impostas pela SUDEMA, bem como reapreciar solicitações 

indeferidas pela SUDEMA, em matéria ambiental; 

VI - Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na 

obrigação de executar medidas de interesse para proteção ambiental; 

VII - Recomendar, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo 

Poder Público Estadual em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de 

participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de créditos do 

Estados; 

VIII - Conceder licenciamento ambiental, nas modalidades de licença prévia, de 

instalação e de operação, de estabelecimento ou atividades cujos projetos comportem 

estudos de Impacto ao Meio Ambiente, EIA/RIMA, ou outros em que a SUDEMA entenda 

necessária a operação do COPAM; 

IX - Proceder a revisão ou renovação do licenciamento ambiental que se tornar 

objeto de denúncia em que se comprove o não atendimento das exigências legais 

quando da sua concessão; 

1º - O COPAM pode, por deliberação da maioria simples de seus membros, 

avocar processos que estejam tramitando no âmbito da SUDEMA, para fins de 

licenciamento ambiental ou concedê-lo em caráter supletivo, quando por ela solicitado 

expressamente. 

A Política Estadual de Recursos Hídricos e suas diretrizes foi estabelecida pela 

Lei n. 6.308/94. 

O Código Florestal do Estado da Paraíba Lei n. 6.002/94, traz em seu art. 2º que 

a política Florestal tem por fim o uso adequado e racional dos recursos florestais com 

base nos conhecimentos ecológicos, visando à melhoria da qualidade de vida da 
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população e a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a preservação 

do ambiente e do equilíbrio ecológico. 

O art. 3º que define os objetivos específicos da política florestal do Estado em 

seu inciso XIV estabelece que os consumidores da biomassa florestal para fins 

energéticos, exceto resíduos, deverão efetuar o plantio de quantidade de árvore ou outro 

vegetal que produza a equivalência ao volume consumido, mais adiante estabelece que 

toda exploração florestal no Estado dependerá de prévia autorização do órgão 

competente (art. 6º). 

Fica obrigado à reposição florestal a pessoa física ou jurídica que explore, utilize 

transforme ou consuma matéria-prima florestal, sendo que a reposição florestal de que 

trata o caput deste artigo será efetuada neste Estado, mediante o plantio de espécies 

florestais nativas, vedado o plantio de exóticas, cuja produção será no mínimo igual ao 

volume anual necessário à plena sustentação da atividade desenvolvi da, cabendo ao 

órgão competente estabelecer os parâmetros para este fim. 

As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grandes 

quantidades de matéria-prima florestal, serão obrigadas a manter, dentro do raio em que 

a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que 

assegure o plantio de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja 

produção, sob exploração racional, seja equivalente ao consumo para o seu 

abastecimento. 

De acordo com o Novo Código Florestal, Lei Federal 12.651/2012, as áreas 

protegidas por Lei são as Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal. No 

imóvel em estudo não foram encontradas APP’s e a área de Reserva Legal tem sido 

mantida preservada conforme determina a Lei. 

Além disso, vale reforçar que a atividade a ser desenvolvida na área, enquadra-

se como empreendimento de utilidade pública, conforme o Art. 3º, inciso VIII e alínea a 

da Lei supracitada, justificando assim a intervenção a ser realizada: 

 

“Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: VIII - utilidade pública: as 
atividades de segurança nacional e proteção sanitária  ;” 

 

Os serviços de utilidade pública são considerados úteis, mas não apresentam a 

essencialidade dos denominados "essenciais". Podem ser prestados diretamente pelo 

Estado ou por terceiros e são também chamados de serviços pró-cidadão (ex.: 

transporte, telecomunicações, energia elétrica).
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A prevenção e controle da poluição ambiental está disciplinada pela Lei Estadual 

n. 4.335 de 16 de dezembro de 1981, que destacamos dentre seu texto a obrigatoriedade 

do registro na SUDEMA e a requisição da autorização do COPAM para operação ou 

funcionamento das suas atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Por fim, o Decreto n. 22.789/02 que regulamenta o Fundo Estadual de Proteção 

ao Meio Ambiente – FEPAMA e dá outras providencias. 

O licenciamento ambiental é de suma importância e nos termos da legislação 

brasileira, aos Estados compete, fundamentalmente a direção e regramento do 

procedimento, não se excluindo a competência dos entes municipais. 

Na forma do artigo 23 da Constituição Federal, os Municípios têm competência 

administrativa para defender o meio ambiente e combater a poluição. 

O art. 30 da Constituição Federal atribui aos Municípios competência para 

legislar sobre: assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e estadual 

no que couber; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a 

ação fiscalizadora federal e estadual. 

O meio ambiente encontra-se inserido dentre o conjunto de atribuições 

legislativas e administrativas municipais formando um elo muito importante na complexa 

cadeia de proteção ambiental. A importância dos Municípios é evidente, pois as 

populações e as autoridades locais reúnem amplas condições de bem conhecer os 

problemas e mazelas ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras 

a localizar e identificar o problema. 

 

3.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ADA 

 

A discrição referente ao uso e cobertura de solo na Área Diretamente Afetada 

(ADA) pelo Aterro Sanitário de Remígio é demostrada nas Figuras 2 e 3. É possível 

observar a presença de um percentual significativo de áreas com vegetação, além de 

áreas de uso consolidado referente principalmente a área do antigo lixão de Remígio, 

ocorre ainda a presença de algumas áreas consolidadas que podem resultar de 

atividades antrópicas (pastejo, exploração madeireira, agricultura) e/ou das condições 

do próprio ambiente, como por exemplo, a presença de afloramentos rochosos ou 

manchas de solo considerados “desfavoráveis” para o desenvolvimento e 
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estabelecimento da vegetação. Entretanto, observa-se também alguns pontos com a 

presença de vegetação nativa, principalmente próximo a áreas de maior declividade. 

 

          Figura 2 – Fotografia aérea da área diretamente afetada. 

 

         Fonte: Google Earth 

 

Figura 3 - Mapa de uso e ocupação do solo da área de estudo. 

 

Fonte: Ecoter (2021).



27 
 

3.3 VEGETAÇÃO DA ADA 

 

A dinâmica da população herbácea na caatinga é diretamente influenciada pela 

sazonalidade climática, ou seja, apresenta uma variação durante os anos em função do 

regime de precipitação anual (REIS et al., 2006). Sendo que na estação chuvosa é 

observada uma maior natalidade das plantas no estrato herbáceo, e as maiores taxas 

de mortalidade estão associadas a estação seca do ano (ARAÚJO et al., 2005a; 

ARAÚJO et al., 2005b). 

As principais famílias encontradas na caatinga são Fabaceae, Euphorbiaceae e 

Cactaceae, com destaque para os gêneros Mimosa (Fabaceae) e Apocynaceae, 

representados pelas juremas, catingueira e pereiro, respectivamente, os quais estão 

presentes em grande parte dos levantamentos florísticos no bioma (ARAÚJO FILHO, 

2013). Vale destacar ainda, a elevada diversidade desta vegetação que é composta por 

cerca de 4.879 angiospermas identificadas, e destas 2.622 são consideradas endêmicas 

(FLORA DO BRASIL 2020, 2018). 

Considerado um dos biomas menos estudados do Brasil, o Bioma Caatinga vem 

sofrendo com grandes alterações na sua paisagem, provenientes de atividades 

antrópicas desenvolvidas de maneira desenfreada e agressiva ao meio ambiente. Diante 

disso, é notória a fragmentação das áreas e a substituição da vegetação nativa por 

diferentes tipos de uso do solo (MATSUSHITA; XU; FUKUSHIMA, 2006; SILVA et al., 

2004). Nesse contexto, estudos de caráter ambiental se tornam indispensáveis para o 

desenvolvimento sustentável do bioma. 

Os estudos relacionados a composição florística e a estrutura fItossociológica da 

floresta são comumente empregados nesse sentido, pois conforme (VELAZCO et al., 

2015) são responsáveis por fornecer informações sobre a diversidade de um local e 

detalhar as estruturas de determinadas comunidades vegetais. Sendo os resultados 

destes estudos uma forma de medir o valor de conservação da comunidade vegetal, 

dando condições para o planejamento e ações direcionadas ao manejo adequado de um 

local, além de fornecer informações para programas de recuperação ambiental. Todas 

as áreas de influência do empreendimento estão inseridas no Bioma Caatinga (VELOSO 

et al., 1991). 

De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro e considerando o Inventário 

Florestal Nacional no Estado da Paraíba realizado em 2019, no município de Remígio 

encontram-se tipologias florestais associadas ao bioma Caatinga, podendo ser 
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encontradas florestas de Caatinga hiperxerófila e hipoxerófila com fitofisionomias com 

predominância de herbáceas e presença de árvores e arbustos espaçados com forte 

presença de cactáceas. A área de estudo é também destinada a atividades agropastoris, 

onde os principais cultivos predominantes na área são a palma (Opuntia sp.), a agave 

(Agave sp.), milho (Zea mays), mandioca (Manihot esculenta), feijão (Vigna sp.), dentre 

outras. A criação animal se restringe a criação de caprinos, bovinos e equinos, criados 

de forma extensiva. 

Na localidade do aterro é encontrado vegetação típica de Caatinga conforme 

classificação do IBGE (Figura 4), sendo este tipo de vegetação presente na maior parte 

do nordeste brasileiro.  

 

   Figura 4 - Classificação da vegetação brasileira segundo o Projeto RADAM BRASIL 

 
   Fonte: (IBGE, 2012). 

 

As principais espécies arbustivas e arbóreas presentes nestes ambientes 

Catingueira (Poincianella sp.), Jurema-preta (Mimosa tenuiflora), Jurema-branca 

(Piptadenia stipulaceae), Catanduva (Piptadenia moniliformis), Marmeleiro (Croton 

sonderianus), Mofumbo (Combretum leprosum), Mandacaru (Cereus jamacaru), entre 

outras espécies pertencente ao bioma e importante para o equilíbrio da caatinga. 
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Em ambientes que apresentavam condições aparentemente “desfavoráveis” 

para o estabelecimento de vegetação, foi registrada a presença de espécies da família 

Cactaceae (Figuras 5A e 5B) e do Agave (Agave Sp). Essa variação de espécies dentro 

de ambientes pode ser considerada muito importante para garantir o equilíbrio do 

ecossistema, promovendo benefícios reais a fauna e flora local, possuindo também um 

bom potencial econômico na região. 

 

Figura 5 – A e B, visão parcial de paisagens e espécies vegetais nas áreas afetadas pelo Aterro Sanitário. 

 

    Fonte: Ecoter (2021). 

 

O estrato herbáceo encontrado recebe uma forte influência da sazonalidade na 

região, tornando-o assim, efêmero e é dominado por espécies pertencente as famílias 

Fabaceae, Cactaceae e Euphorbiaceae. 

Como principais atividades antrópicas registradas nas áreas afetadas pelo Aterro 

Sanitário tem-se o desmatamento ilegal para retirada de lenha. 

 

3.4 INVENTÁRIO FLORESTAL 

 

3.4.1 Procedimentos e Métodos  

 

O diagnóstico da flora foi elaborado com base no levantamento de dados 

primários a partir de trabalhos em campo através de parcelas fixas distribuídas 

aleatoriamente na área, além disso, foram usados dados secundários provenientes de 

consultas a fontes confiáveis na literatura científica sobre a flora da região.  

A B 
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Nas atividades florestais e nas avaliações ambientais relativas aos recursos 

florestais, a amostragem é sempre uma técnica de suma importância e fundamental para 

termos um base a respeito do potencial dos recursos existentes em uma determinada 

área.  

No caso de empreendimentos causadores de impactos sobre a flora, que 

demandam supressão de habitats florestais, o conhecimento da composição de 

espécies, juntamente com a estrutura da vegetação e do volume de madeira a ser 

suprimida são utilizados para inferir a magnitude do impacto na flora local e as medidas 

compensatórias a serem empregadas. 

Para esse estudo, o processo de amostragem adotado foi a Amostragem  

Inteiramente Aleatória (AIA), que consiste na distribuição das unidades de amostra 

seguindo o critério aleatório, ou seja, a seleção da amostra é feita de forma inteiramente 

casual (aleatória ou randômica) (MEUNIER et al., 2001). Para   a aplicação do processo 

utilizou-se o Google Earth Pro e uma Ortofoto, registrada com auxílio de um Drone, onde 

foi possível identificar a existência de possíveis fragmentos florestais presentes em cada 

zona de influência, de modo a locar as unidades amostrais cobrindo toda a variação 

ambiental possível. 

O levantamento de campo foi realizado no período de 02 a 05 de julho de 2020, 

com o objetivo de instalar as unidades amostrais e realizar a mensuração dos indivíduos 

presentes, bem como a realização do levantamento florístico e fitossociológico para a 

caracterização dos ecossistemas presentes nas áreas de influência do empreendimento 

e, ainda, a estimativa de volume madeireiro da área. Esses dados fornecem informações 

que possibilitam conhecer a estrutura vertical e horizontal da floresta, além de conhecer 

as espécies que ali habitam. 

A caracterização da vegetação baseou-se em diversos critérios como: 

fisionômicos, ecológicos e florísticos das áreas amostradas. Foram analisadas as 

características gerais da vegetação, como a composição florística e a forma de vida das 

plantas.  

Com o auxílio de receptor GPS (Global Positioning System) de navegação 

Garmin eTrex, foi possível determinar os pontos de amostragens florístico e 

fitossociológico, conforme observado no mapa referente a fitossociologia da área 

destinada ao aterro (Apêndices), na qual foram coletadas informações referentes ao 

número de indivíduos, espécies, nome científicos, diâmetro a altura do peito e altura.  

Na Tabela 1 estão apresentadas as coordenadas dos pontos de amostragem. 
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        Tabela 1 - Coordenadas das Unidades Amostrais na Área de Estudo. 

Parcela Longitude Latitude 

1 35°55'4.85"O 6°54'42.72"S 

2 35°55'3.67"O 6°54'39.98"S 

3 35°55'2.51"O 6°54'40.39"S 

4 35°55'0.85"O 6°54'42.10"S 

5 35°55'0.09"O 6°54'37.86"S 

6 35°54'56.69"O 6°54'37.35"S 

7 35°54'57.52"O 6°54'39.88"S 

8 35°54'56.92"O 6°54'40.56"S 

9 35°54'57.46"O 6°54'46.45"S 

10 35°54'57.51"O 6°54'44.90"S 

11 35°54'59.66"O 6°54'46.97"S 

12 35°55'0.44"O 6°54'47.40"S 

13 35°55'2.02"O 6°54'45.57"S 

14 35°55'3.19"O 6°54'46.95"S 

15 35°55'6.06"O 6°54'45.51"S 

16 35°55'6.68"O 6°54'48.02"S 

17 35°55'3.27"O 6°54'44.00"S 

18 35°54'59.41"O 6°54'41.90"S 

19 35°54'59.61"O 6°54'39.90"S 

20 35°54'57.92"O 6°54'41.34"S 
        Fonte: Ecoter (2021). 
 

Para a coleta de dados em campo, foram utilizados alguns materiais e 

equipamentos, como: 

 

• Planta topográfica; 

• Aparelho de GPS; 

• Facão e foice; 

• Fita métrica graduada em mm; 

• Trenas de 30 m e trena de mão de metal de 5 m; 

• Fita zebrada/de sinalização; 

• Prancheta de mão, ficha de campo de inventário florestal e lápis; 

• Máquina fotográfica digital; 

• Computador com software específico para análise de dados. 
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3.4.2 Levantamento Florístico 

 

No levantamento florístico foram consideradas as diferentes formas de vida dos 

indivíduos presentes nas unidades amostrais, ou seja, foram incluídas espécies lenhosas 

arbóreas, arvoretas e arbustivas.   

As espécies foram identificadas in loco a partir de observação de seus aspectos 

dendrológicos (folha, casca, formato da copa e caule), quando necessário foram 

utilizadas listas de composição florística de trabalhos realizados na região (SANTOS et 

al., 2017; SFB, 2018), além da conferência na página do INCT Herbário Virtual da Flora 

e dos Fungos e no herbário da UFRN, em que foi confirmada a ocorrência das espécies 

na região em estudo. O INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos é uma 

importante ferramenta para correta identificação botânica, uma vez que integra os 

herbários de todo Brasil, fornecendo informações específicas da espécie e sua ocorrência 

Para classificação das espécies encontradas foi adotado o sistema The 

Angiosperm Phylogeny Group (2016), classificando-as a nível de espécies e família 

quando possível. A grafia das espécies foi conferida no site da Lista de Espécies da Flora 

do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2021). Também foram coletados materiais biológicos das 

espécies que não foram identificadas em campo para melhor conferência 

posteriormente. 

Os resultados obtidos a partir do levantamento florístico foram: 

 

• Lista das espécies presentes nas unidades amostrais, junto de informações 

sobre família, nome popular e hábito; 

• Curva espécie-área;  

• As espécies observadas no presente estudo foram consultadas quanto ao 

grau de ameaça de extinção com base na “Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção” de acordo com a Portaria MMA n° 443, de 

17 de dezembro 2014. Foram verificadas ainda a Instrução Normativa MMA 

n° 1, de 09 de março 2017, que oficializa a lista da “Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” no Brasil 

e ainda a Lei Estadual n° 9.857, de 06 julho de 2012, que expõe sobre a 

Utilização e Proteção da vegetação de Caatinga presente no Estado da 

Paraíba e uma lista de espécies protegidas em nível estadual. Foi consultada 
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também a lista não oficial de espécies ameaçadas da “International Union for 

Conservation of Nature” (IUCN); 

• Em relação ao endemismo, foi realizada consulta a base de dados da Flora 

do Brasil (2020). 

 

De acordo com a listagem das espécies e suas características, foi possível 

observar quais as principais famílias, gêneros e espécies encontradas na área, a partir 

dessas informações foram confeccionados gráficos levando em consideração as famílias 

mais importantes em relação ao número de espécies e de indivíduos. 

 

3.4.3 Levantamento Fitossociológico 

 

Assim, o levantamento foi conduzido na ADA do Aterro Sanitário de Remígio, no 

qual foram aleatorizadas 20 parcelas amostrais de 20 x 20 m, perfazendo uma área de 

400 m² por unidade amostral, totalizando assim uma área amostral de 8.000 m², como 

visto no mapa fitossociológico (Apêndices). 

Seguindo recomendações presentes no protocolo da Rede de Manejo Florestal 

da Caatinga (2005), foram alocadas parcelas quadradas com dimensões de 20 x 20 m 

(400 m²) (Figuras 6 A, 6 B e 7). 

 

   Figura 6 - Registro da abertura das parcelas na área diretamente afetada. 

 

  Fonte: Ecoter (2021). 

A B 
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   Figura 7 - Distribuição das unidades amostrais na ADA do empreendimento. 

 
   Fonte: Ecoter (2021). 

 

Cada parcela foi georreferenciada com GPS e foi demarcada na linha central da 

parcela, horizontalmente, com fita zebrada. Todas as parcelas levantadas em campo 

permaneceram demarcadas para conferência e análise por parte dos analistas 

ambientais da SUDEMA. 

Dentro de cada unidade amostral foram registrados e mensurados todos os 

indivíduos vivos referente ao seguintes parâmetros: 

 

• Circunferência a altura do peito (CAP) a 1,30 m acima do nível do solo, 

medidos com auxílio de fita métrica; 

• Altura total (H) expressa em metros, estimada com aproximação de 0,50 m 

para árvores com altura até 5,00 m e aproximação de 1,00 m para árvores 

com altura superior de 5,00m. 

• Adotou-se os seguintes parâmetros dendrométricos: 

• Foram consideradas arvores que apresentaram CAP maior ≥ 6,5 cm que 

equivale ao DAP (diâmetro a altura do peito) de 2,07 cm (Figura 8) medidos a 

altura do peito (1,3 m do nível do solo);  
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• As espécies não identificadas pela equipe técnica, foram coletadas para 

conferência e, se preciso, identificação em herbário; 

• Indivíduos com bifurcação abaixo de 1,30 m de altura do nível do solo, foram 

considerados como um só indivíduo, sendo tomado o diâmetro médio 

quadrático, definido a partir da soma das áreas basimétricas dos fustes 

através da equação 1: 

 

=
i

ieq DAPd 2

         (1) 

Em que:  

eqd  = Diâmetro equivalente; 

=2

iDAP
 
Quadrado do diâmetro à altura do peito do í-ésimo fuste de uma determinada 

planta. 

 

 Figura 8 - Medição da circunferência à altura do peito medida à 1,30 m do solo. 

    Fonte: Ecoter (2021). 

 

A altura total dos indivíduos foi verificada por meio de estimativa com o auxílio 

de uma vara graduada em centímetros. 

Todas as informações dos indivíduos coletados em campo (parcela em que 

ocorre, identificação numérica, nome comum, nome científico, CAP e altura total) foram 

anotadas em fichas de campo. Os dados foram copilados e organizados em planilha 

eletrônica Microsoft® Excel. 
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3.5 PROCESSO AMOSTRAL 

 

No Mapa de Uso e Ocupação do Solo (Apêndices), as áreas de vegetação nativa 

foram delimitadas e estratificadas de acordo com o critério de expressiva densidade de 

vegetação nativa. Desta forma, algumas áreas antropizadas dentro da ADA também 

foram delimitadas devido à vegetação nativa ter sido acometida por uma queimada, 

ocasionando a mortalidade de quase todos os individuos dentro dessa área. Com o passar 

do tempo teve inicio o processo de regeneração natural, apesar disto, essa área ainda nao possui 

individuos com diametros minimo para inclusão para fins de levantamento florestal.  

Para definição das tipologias vegetais da área de estudo, foi realiozado o 

levantamento             primário, utilizou-se tambem imagens de satélite e fotografias aéreas com 

drone, utilizando como norteador o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 

2012). Assim, buscou-se coletar o maior número de informações referentes as variações 

de formações nativas na ADA, coletando coordenadas geográficas in loco com GPS 

Garmin Etrex para aferir as informações. 

Em posse dos dados coletados no campo foram calculados os parâmetros 

fitossociológicos para a área. Os parâmetros numéricos que dão suporte a 

caracterização fItossociológica expressam a estrutura horizontal e vertical de uma 

floresta, foram calculados todos os parâmetros estatísticos (coeficiente de variação, 

intervalo de confiança, erro amostral, dentre outros), como também, a curva do coletor, 

que informa se a amostra utilizada é “representativa” da comunidade vegetal em estudo. 

A ideia de representatividade nesse caso está relacionada à indicação de que a 

composição florística, a volumetria e a densidade de árvores por espécie estão 

adequadamente amostradas. 

Para a suficiência amostral da florística, a curva do coletora é comumente 

adotada, pois faz relação entre as espécies e a área amostrada, sendo este metodo de 

grabde valia na caracterização de comunidades vegetais, sendo a mesma utilizada em 

estudos de fitossociologia, particularmente no Brasil para indicar a suficiência amostral, 

sendo a -se a suficiência amostral obtida quando a linha tende à estabilisar. 

Os dados obtidos foram tabulados em planilha de cálculo, utilizando o software 

Excel. O processamento dos dados obtidos no campo foi feito utilizando-se o software 

Mata Nativa 2 (MATA NATIVA 2, 2006). 
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Para o cálculo e análises estatísticas foi considerado o DAP (Diâmetro a altura 

do peito) obtido a partir do CAP. Abaixo segue as equações para obtenção do diâmetro à 

altura do peito (DAPi), diâmetro quadrático (DAPq) e da área basimétrica (gi): 

 

• DAP em cm → DAP = CAP/ π (para indivíduos com apenas 1 fuste); 

• Diâmetro quadrático (DAPq) em cm → DAPq = √∑𝐷𝐴𝑃2 (Para indivíduos 

multifustes); 

• Área basimétrica (gi), em m² → gi = (DAPi². π)/40000; 

• Volume cilíndrico (Vc), em m³ → Vc = gi*Altura total; 

• Volume real (Vr), em m³ → Vr = Vc * ff; 

• Fator de Forma (ff) = 0,9 a partir do volume cilíndrico do peito; 

• Volume empilhado (Ve), em mst → Ve = Vr * Fe; 

• Fator de Empilhamento (Fe) para Caatinga = 3,41. 

 

Um dos métodos de caracterizar um determinada comunidade vegetal é através 

das relações de grandeza entre as espécies de uma mesma forma de vida. É possível, 

por exemplo, ordenar as espécies de árvores em uma dada floresta em função de sua 

maior ou menor contribuição para a estruturação da comunidade. 

Para caracterizar tais comunidades vegetais e comum utilizar parâmetros 

fitossociológicos que, em última análise, classificam as espécies segundo sua 

importância na estruturação da comunidade. Assim diferentes comunidades terão 

contribuição diferente de distintas espécies, com relação ao número de indivíduos, sua 

biomassa ou sua distribuição (MARTINS, 1991). 

Os parâmetros fitossociológicos básicos avaliados foram: frequência absoluta 

(FA), que consiste no número de unidades amostrais com ocorrência de determinada 

espécie; densidade absoluta (DA), sendo o número de indivíduos da espécie por unidade 

de área, dado em indivíduos por hectare; e dominância absoluta (DoA), sendo a área 

basal de determinada espécie por área, dada em m²/ha (MUELLER-DOMBOIS; 

ELLENBERG, 1974). 

Para o estudo da estrutura horizontal da vegetação, os dados foram tabulados 

no Software Excel e foi utilizado o software Mata Nativa 2 (MATA NATIVA 2, 2006) para 

análise e estimativa dos parâmetros elencados acima, sendo eles absolutos e relativos. 

Os parâmetros foram analisados separadamente considerando os DAP’s, obtidos a partir 

dos CAP’s. 
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Com a finalidade de avaliar a importância ecológica de determinada espécie na 

comunidade utilizou-se também o Índice de Valor de Importância (VI), dado pela soma 

dos valores de frequência relativa, densidade relativa e dominância relativa. Porém, 

atualmente pesquisadores já entraram em consenso de que esse é um parâmetro muito 

influenciado pela Dominância absoluta (DoA), ou seja, não reflete bem a importância de 

determinada espécie naquele habitat. Portanto, esse dado não pode ser analisado 

sozinho, priorizando também os dados de Densidade Absoluta (DA) para conclusão das 

espécies de maior importância ecológica local. Abaixo segue o memorial de cálculo para 

cada uma dessas variáveis: 

 

3.5.1 Frequência 

 

A frequência é um descritor do número de observações realizadas pelo 

pesquisador de seu objeto de estudo e pode ser expressa de forma absoluta ou 

percentual (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974; FREITAS; MAGALHÃES, 2012). 

Frequência absoluta (FA) indica a porcentagem (ou proporção) de ocorrência de 

uma espécie em uma determinada área, de acordo com a equação 2: 

 

     (2) 

 

Frequência relativa (FR) é a relação entre a frequência absoluta de cada espécie 

e a soma das frequências absolutas de todas as espécies amostradas, de acordo com a 

equação 3: 

     (3) 

 

Em que: 

F𝐴 𝑖 =  frequência  absoluta  da  espécie  𝑖   na comunidade vegetal;   

𝐹𝑅 𝑖 =  frequência  relativa  da  espécie  𝑖   na comunidade vegetal;  

𝑢𝑖 =  número  de  unidades  amostrais  em  que  a espécie  𝑖  ocorre;  

𝑁 =  número  total  de  unidades  amostrais realizadas.
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3.5.2 Densidade 

 

A densidade é um parâmetro ecológico que que mostra a ocupação do espeço 

pelo indivíduo, e como a frequência, pode ser expresso de forma absoluta ou percentual 

(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974; FREITAS; MAGALHÃES, 2012). 

Densidade absoluta (DA) é o número de indivíduos de uma espécie por unidade 

de área. Em geral a unidade amostra usada em formações florestais é um hectare 

(10.000 m2), de acordo com a equação 4: 

           (4) 

Densidade relativa (DR) indica a participação de cada espécie em relação ao 

número total de árvores/indivíduos (equação 5): 

        (5) 

Em que:  

D𝐴 𝑖   =  densidade  absoluta  para  a  espécie  𝑖  (árv./ha);   

𝐷𝑅 𝑖  = densidade relativa para a espécie  𝑖   (%);  

𝐷𝑇  = densidade total, em número de indivíduos por  hectare  (soma  da  

densidade  absoluta  de todas as espécies amostradas);   

𝑚 𝑖   =  número  de  árvores  da  espécie  𝑖   nas unidades amostrais;  

 𝑎  = área total mensurada (m²). 

 

3.5.3 Dominância  

 

A Dominância é definida como a taxa de ocupação do ambiente pelos indivíduos 

de uma espécie.  

Quando se emprega o método de parcelas, pode ser expressa pela área basal 

total do tronco ou pela área de coberturas da copa (ou seu diâmetro ou seu raio) ou ainda 

pelo número de indivíduos amostrados. Para comunidades florestais, a dominância, 

geralmente é obtida através da área basal que expressa quantos metros quadrados a 

espécie ocupa numa unidade de área. Os valores individuais de área basal (A) podem 

ser calculados a partir do perímetro ou do diâmetro (equação 6): 
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 , se o DAP estiver em cm.   (6) 

Em que: 

  = área basal da i-ésima espécie, em m2; 

 = diâmetro à altura do peito. 

 

Dominância absoluta é calculada a partir da somatória da área basal dos 

indivíduos de cada espécie, conforme a equação 7: 

  

 (7)  

 

Dominância relativa representa a relação entre a área basal total de uma espécie 

e a área basal total de todas as espécies amostradas (equação 8): 

   (8) 

 

Em que: 

D𝑜𝐴𝑖 =  dominância absoluta da i-ésima espécie, em m².ha-1; 

𝐷𝑜𝑅𝑖  = dominância relativa (%) da i-ésima espécie; 

DoT = dominância total, em m²/ha (soma das dominâncias de todas as espécies); 

a = área amostra em hectare;    

𝑔𝑗𝑖  =  área basal da i-ésima espécie, em m2; 

 

3.5.3.1 Índice de Valor de Importância (IVI) 

 

Representa em que grau a espécie se encontra bem estabelecida na 

comunidade e resulta em valores relativos já calculados para a densidade, frequência e 

dominância, atingindo, portanto, valor máximo de 300, de acordo com a equação 9: 

𝑉𝐼𝑖
= 
𝐷𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖 + 𝐷0𝑅𝑖    (9) 

     3 
Em que: 

DRi = densidade relativa iésima espécie; 

DoRi = dominância relativa i-ésima espécie;  

VIi = valor de importância da i-ésima espécie;  

FRi = frequência relativa i-ésima espécie.
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3.5.3.2 Índice de Valor de Cobertura (IVC) 

 

É a soma dos valores relativos e dominância de cada espécie, atingindo, 

portanto, valor máximo de 200 (equação 10): 

 
VCi=𝐷𝑅𝑖 + 𝐷0𝑅𝑖    (10) 

2 
Em que: 

VCi = valor de cobertura da i- ésima espécie (%); 

DRi = densidade relativa iésima espécie; 

DoRi = dominância relativa i-ésima espécie;  

 

3.5.4 Diversidade 

 

Assim como os parâmetros fitossociológicos, os índices de diversidade  também 

relevantes para a caracterização de uma  comunidade vegetal. Além do número de 

espécies (riqueza florística), é fundamental a frequência relativa e também a condição 

de distribuição do número de indivíduos de cada espécie em relação ao número total de 

indivíduos. Para a diversidade florística foi utilizado o Índice de diversidade de Shannon-

Wiener (H’), Equabilidade de Pielou (J’), a Dominância de Simpson (C) e o Coeficiente 

de Mistura de Jentsch (QM). A síntese do postulado de cada índice é apresentada a 

seguir: 

 

3.5.4.1 Shannon-Weaver (H') 

 

Como apresentado na equação 11, índices de diversidade de Shannon-Weaver 

considera igual peso entre as espécies raras e abundantes (MAGURRAN, 1988), oferece 

a informação quanto a probabilidade de incerteza em prever a qual espécie pertenceria 

um indivíduo da população, retirado dessa aleatoriamente (LAMPRECHT, 1990). 

 

    (11) 

Em que: 

H’ = Índice de Shannon-Weaver; 

ni = Número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 
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N = Número total de indivíduos amostrados; 

S = Número total de espécies amostradas; 

ln = logaritmo de base neperiana. 

 

Quanto maior for o valor de H’, maior será a diversidade florística da população 

em estudo. Este índice pode expressar riqueza e uniformidade. 

 

3.5.4.2 Índice de Dominância de Simpson (D) 

 

O Índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois indivíduos, 

selecionados ao acaso na amostra, pertencer à mesma espécie (BROWER; ZARR, 

1984, p.154). É uma medida principalmente de dominância e atribui um peso maior às 

espécies comuns, medindo a probabilidade de dois indivíduos de uma comunidade, 

selecionados ao acaso na amostra, pertencerem à mesma espécie. É derivado do “índice 

de concentração de Simpson” (SIMPSON, 1949), em que uma comunidade de espécies 

com maior diversidade terá uma menor dominância (equação 12). 

 

    (12) 

Em que: 

C = Índice de dominância de Simpson; 

ni = Número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

N = Número total de indivíduos amostrados; 

S = Número total de espécies amostradas; 

ln = logaritmo de base neperiana. 

O valor estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores 

próximos de um, a diversidade é considerada maior. 

 

3.5.4.3 Pielou (J') 

 

Índice de diversidade derivado de Shannon, este índice permite representar a 

uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Apresenta um 

intervalo de 0 a 1, em que um (1,0) representa a máxima diversidade, ou seja, todas as 
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espécies são igualmente abundantes (PIELOU, 1977). Este índice é calculado pela 

equação (13) de Equabilidade de Pielou: 

     (13) 

Em que: 

J = Índice de Equabilidade de Pielou; 

H’max. = ln (S) = diversidade máxima; 

N = Número total de indivíduos amostrados; 

S = Número total de espécies amostradas; 

H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver. 

 

3.5.4.4 Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) 

 

Indica o número médio de árvores de cada espécie que é encontrado num 

determinado fragmento florestal. Desta forma, tem-se  um fator para medir a intensidade 

de mistura das espécies e os possíveis problemas de manejo, dada as condições de 

variabilidade de espécies (HOSOKAWA, 1988). Esse coeficiente foi calculado a partir da 

equação 14: 

𝑆 

𝑄𝑀 = 

𝑁 

         (14) 

Em que:  

S = número de espécies amostradas; 

N = número total de indivíduos amostrados. 

 

3.6  RESULTADO DO LEVANTAMENTO FLORESTAL 

 

Nas unidades amostrais levantadas e nas áreas percorridas foram identificadas 

35 espécies vegetais (Tabela 2), dentre lianas, ervas, árvores e arbustos. No inventario 

foram verificadfas 15 (quinze) espécies arbustivo-arbóreas lenhosas dentro das 

unidades amostrais, por atenderem ao critério mínimo de inclusão. Destas, árvores e 

arbustos, foram identificadas 7 famílias botânicas, com maior representatividade para a 

família Fabaceae.
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Tabela 2 - Lista de espécies e famílias encontradas na área do Aterro Sanitário. 

Espécie Hábito 
Biomas de 
ocorrência 

Nome popular Família 

Croton sonderianus A CAA Marmeleiro Euphorbiaceae 

Piptadenia stipulaceae Ar, A CAA Jurema branca Fabaceae 

Cenostigma pyramidale A CAA Catingueira Fabaceae 

Bauhinia cheilantha A CAA, CE Mororó Fabaceae 

Mimosa arenosa A CAA Espinheiro preto Fabaceae 

Cynophalla flexuosa Ar AM,CAA, CE, MA Feijão-bravo Capparaceae 

Jatropha mollissima Ar, A AM, CAA, CE Pinhão-bravo Euphorbiaceae 

Mimosa ophthalmocentra Ar, A CAA 
Jurema de 

embira 
Fabaceae 

Monteverdia rigida Ar, A CAA, CE Bom-nome Celastraceae 

Mimosa sp. Ar CAA Mimosa Fabaceae 

Mimosa tenuiflora A CAA, CE Jurema preta Fabaceae 

Myracrodruonn urundeuva Ar, A AM, CAA, CE, MA Aroeira Anacardiaceae 

Libidibia ferrea A CAA, CE, MA Pau-ferro Fabaceae 

Manihot carthagenensis A CAA Maniçoba Euphorbiaceae 

Schinopsis brasiliensis A CAA, CE Braúna Anacardiaceae 

Ximenia americana Ar CAA, MA Ameixa preta Olacaceae 

Aspidosperma pyrifolium A CAA, CE Pereiro Apocynaceae 

Ziziphus joazeiro A CAA Juazeiro Rhamnaceae 

Prosopis juliflora A Exótica Algaroba Fabaceae 

Commiphora leptophloeos A AM, CAA, CE Imburana Burseraceae 

Senna spectabilis Ar AM, CAA, CE, MA Canafístula Fabaceae 

Pseudobombax marginatum A CAA Paineira Malvaceae 

ErythrIna velutina CAA CAA, CE Mulungu Fabaceae 

Serjania comata Li AM, CAA, CE Cipó caracaxá Sapindaceae 

Pilosocereus pachycladus A, Ar, Su CAA, CE Facheiro Cactaceae 

Pilosocereus gounellei A, Ar, Su CAA, CE Xique-xique Cactaceae 

Cereus jamacaru A, Ar, Su CAA, CE Mandacaru Cactaceae 

Melocactus zehntneri Su CAA, CE Coroa de frade Cactaceae 

Tacinga inamoena Su CAA Quipá Cactaceae 

Tacinga palmadora Su CAA Palmatória Cactaceae 

Bromelia laciniosa Erva CAA Macambira Bromeliaceae 

Agave angustifolia Erva Exótica Agave Asparagaceae 

Croton heliotropiifolius Erva, Ar CAA Velame Euphorbiaceae 

Croton glandulosus Erva Área antropizada Malva Euphorbiaceae 

Baccharis dracunculifolia Erva Área antropizada Alecrim Asteraceae 

Fonte: Ecoter (2021). 
 

Apos realização de levantamento floristico foram identificdo o maior percentual 

de especies da família Fabaceae, no Brasil ocorrem 212 gêneros nativos e 2.732 

espécies, estando entre as famílias mais ricas na maioria dos ecossistemas brasileiros 

(LIMA et al., 2013). Na Caatinga ocorrem 86 gêneros e 320 espécies, constituindo cerca 

de um terço da riqueza do bioma (QUEIROZ, 2009). Apos avaliação dos ficou evidenciado 

que nos domínios fitogeográficos das espécies predomina a vegetação nativa de 
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Caatinga (Figuras 9, 10, 11 e 12), caracterizada nesse momento por espécies bem 

adaptadas a solos argiloso com presença de pedregosidades.  

Tendo em vista o proceso de amostragem aleatoria, percebeu-se que a lista de 

composição florística da área é maior do que as espécies levantadas durante o inventário 

florestal, uma vez que este depende do nível de inclusão e, aquele, se faz por 

caminhamento. Ou seja, durante o levantamento amostral o número de espécies 

amostradas foi  reduzido para 15, sendo estas espécies arbustivo-arbóreas. 

 

            Figura 9 - Cenostigma pyramidale espécie de maior VI e densidade na área amostral. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Ecoter (2021). 

 

           Figura 10 - Detalhe das folhas e fruto da Aspidosperma pyrifolium. 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fonte: Ecoter (2021).
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   Figura 11 - Árvore de Piptadenia stipulaceae ocorrendo na ADA do Aterro Sanitário. 

   Fonte: Ecoter (2021).  

 

    Figura 12 - Mensuração de uma Mimosa tenuiflora na ADA do empreendimento. 

    Fonte: Ecoter (2021).
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No intuito de verificar a suficiência da amostragem florística, foi gerada a curva do 

coletora, a mesma obteve estabilização referente ao quantitativo de espécies levantadas 

já na 12º parcela ou 4.800 m² de área de amostragem, como não houve mais incremento 

de outras espécie nas demais parcelas (Gráfico 1), tornando o levantamento adequado 

à área amostrada, ou seja, o número de parcelas utilizadas no levantamento foi suficiente 

para caracterizar a comunidade vegetal               da área de estudo. 

 

Gráfico 1 -Curva do coletora espécie x área para o levantamento florístico realizado na área do 
empreendimento. 

 
    Fonte: Ecoter (2021). 

 

3.6.1 Estrutura Vertical 

 

De acordo com Longhi et al. (1992), as variações das comunidades estão 

diretamente relacionadas com os estratos que elas apresentam, de acordo com a 

variedade de formas de vida observadas na comunidade, refletindo as condições 

climáticas, pedológicas e as ações dos fatores bióticos que interagem no ambiente. 

Um dos métodos de estratificação vertical das florestas tropicais frequentemente 

utilizado pela sua fácil aplicação é o proposto por Lamprecht (1990) e adaptado por 

Souza e Leite (1993), o qual divide a expansão vertical das árvores em três estratos: 

inferior, médio e superior, de acordo com o dossel superior das espécies florestais em 

estudo, utilizando o desvio padrão para estabelecer as amplitudes das classes. 

• Estrato inferior: árvores com hj < (h – 1s) 
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• Estrato médio: árvores com (h - 1s) ≤ hj < (h + 1s) 

• Estrato superior: árvores com hj ≥ (h + 1s) 

 

Em que: 

h = média das alturas dos indivíduos amostrados;  

s = desvio padrão das alturas totais;  

hj = altura total da j-ésima árvore individual. 

 

A distribuição diamétrica de uma floresta procura avaliar previamente as 

condições dinâmicas de uma floresta, possibilitando previsões futuras sobre o 

desenvolvimento da comunidade vegetal (GÜL et al., 2005). Tal distribuição é obtida com 

o agrupamento dos indivíduos em intervalos de diâmetro à altura do peito (DAP) 

(LOETSCH et al., 1973). Quanto a definição da amplitude das classes diamétricas 

(DURIGAN, 1999) afirma que não existe uma regra definida para sua definição, sendo 

que para florestas geralmente utilizam classes com amplitude de 5 cm. 

A interpretação dos histogramas de frequência das classes de diâmetro pode 

retratar a atual situação de uma determinada vegetação, possibilitando ainda a 

identificação de possíveis perturbações ocorridas como: doenças, baixo índice de 

germinação, ataque de insetos, incêndios, abates seletivos e desmatamento (SILVA 

JUNIOR; SILVA, 1998). 

A altura média 2,9 m, variando de 2,4 a 3,3 m, Schinopsis brasiliensis Engl. foi a 

espécie que apresentou indivíduos de maior altura encontrados na área com 6,5 m.  

 

3.6.2 Estrutura Horizontal 

 

Para a caracterização da estrutura horizontal de uma determinada floresta é 

necessária à apresentação de alguns parâmetros fitossociológicos, os quais são 

capazes de determinar como estão distribuídas as espécies e famílias no espaço, 

resultando em dados de área basal, frequência, densidade, dominância, índice de valor 

de cobertura e índice de valor de importância (BARROS, 1980; LAMPRECHT, 1990).  

A análise da vegetação atraves de levantamentos fitossociológico, fornece 

informações quantitativas sobre sua estrutura horizontal (expressa pela abundância ou 

densidade, frequência e dominância) e vertical (posição sociológica e regeneração 
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natural), constituindo umas das alternativas para se conhecer as variações fisionômicas, 

estruturais e florísticas (ALVARENGA et al. 2007). 

Meunier et.al. (2001) diz que através do estudo fitossociologico é possível 

determinar a estrutura dendrométrica de uma determinada comunidade florestal que se 

deseje avaliar, ainda conforme Duringan (2003), a estrutura horizontal de um fragmento 

florestal deve ser avaliada por meio da abundância, dominância e frequência relativa, valor 

de cobertura e valor de importância e a partir desses avaliar a importância ecológica 

relativa de cada espécie. 

A partir das análises dos parâmetros de estrutura horizontal (Tabela 3), em que 

a Cenostigma pyramidale foi a espécie de maior valor de importância, com 20,57% do 

VI de todo o levantamento. Contudo, a espécie de maior densidade foi a Piptadenia 

stipulaceae com densidade absoluta de 247,5 ind. ha- 1, representando 31,88% das 

árvores levantadas. 

As espécies de maior densidade no fragmento florestal foram a Cenostigma 

pyramidale, Piptadenia stipulaceae e Aspidosperma pyrifolium e juntas somam 57,5% do 

VI da comunidade em estudo. Essas espécies são comumente encontradas nas florestas 

de Caatinga da Paraíba. A espécie com maior densidade absoluta entre as espécies 

levantadas foi a P. stipulaceae apresentando 247,5 ind.ha-1, contudo, a espécie de maior 

dominância absoluta foi a Cenostigma pyramidale com 0,617 m².ha-1, resultados esses 

bem abaixo para valores absolutos quando comparados com diferentes estudos 

realizados em florestas de Caatinga (LIMA; COELHO, 2018). 

Avaliando todo o fragmento florestal, com a densidade de indivíduos de 776,25 

ind. ha-1 e área basal de 2,44 m² ha-1, esses resultados sugerem que a indícios que a 

floresta em estudo é secundaria, muito provavelmente devido a  influência e ações 

antrópicas no entorno (abate seletivo de árvores para lenha, queimada e abertura de área 

para cultivos agrícolas), da área de estudo, fatos que podem estar alterando o 

remanescente de vegetação nativa com o passar do tempo. Analisando a quantidade de 

indivíduos mensurados dentro das parcelas amostrais (Tabela 3), mais uma vez 

observamos as espécies Cenostigma pyramidale, Piptadenia stipulaceae e 

Aspidosperma pyrifolium com maior percentual de indivíduos corroborando com a tese 

de que o fragmento em questão se encontra em estágio secundário. 
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Tabela 3 - Percentual de espécies encontradas nas parcelas amostrais. 

Nome Científico Número de Indivíduos % 

Piptadenia stipulaceae 198 32 

Cenostigma pyramidale 127 21 

Cynophalla flexuosa 7 1 

Jatropha mollissima 21 3 

Mimosa ophthalmocentra 15 2 

Mimosa sp. 1 0 

Mimosa tenuiflora 59 10 

Myracrodruon urundeuva 

Allemão 
4 1 

Libidibia ferrea 1 0 

Manihot carthagenensis 2 0 

Schinopsis brasiliensis 39 6 

Aspidosperma pyrifolium 127 21 

Ziziphus joazeiro 9 1 

Prosopis juliflora 7 1 

    Fonte: Ecoter (2021). 

 

A Cenostigma pyramidale conhecida popularmente como catingueira, é uma 

espécie endêmica ao bioma Caatinga amplamente distribuída em diversas associações 

vegetais em todos os estados do Nordeste, exceto o Maranhão (SILVA et al., 2009) 

(Figura 13 A e 13 B ). Pode atingir 12 metros de altura com uma copa arredondada 

relativamente densa, formada por muitos ramos finos com folhas compostas (ARAÚJO 

FILHO, 2013). A casca das árvores adultas é de cor cinza-claro a castanho, com 

manchas de cor amarelo, verde e branco, e libera a camada superficial em lâminas pouco 

alongadas. Os frutos são do tipo legume seco e deiscentes (MAIA, 2004). Pode ser 

utilizada como forragem na alimentação animal, como lenha e carvão para energia, além 

disso, possui alto potencial melífero e medicinal no tratamento de diarreia, hepatite e 

anemia, e ainda pode ser empregada na recuperação de ambientes degradados (MAIA, 

2012; CARVALHO, 2014).
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Figura 13 - Registros da inflorescência de Cenostigma pyramidale (A) e de ambiente com predominância 
de Cenostigma pyramidale (B) ao longo da área de influência direta. 

 

 Fonte: Ecoter (2021). 

 

A Piptadenia stipulaceae é espécie nativa da Caatinga, esta reflete bastante os 

efeitos de perturbações a que uma vegetação foi ou é submetida, mostrando-se bastante 

tolerante a elevados níveis de perturbação (PEREIRA et al. 2001). A espécie é conhecida 

popularmente por jurema branca (FABRICANTE; ANDRADE, 2007), sendo utilizada em 

marcenaria, construção civil, produção de estacas, lenha, carvão e na medicina caseira, 

em tratamentos de queimaduras e problemas de pele. A espécie possui potencial 

antimicrobiano, analgésico, regenerador de células, antitérmico e adstringente peitoral 

(MAIA, 2004).  

A  Aspidosperma pyrifolium vulgarmente conhecida como pereiro é uma espécie 

característica da Caatinga, de ampla ocorrência nas regiões semiáridas, ocorrendo 

também em outras formações com solos pedregosos no Centro-oeste e Sudeste do 

Brasil, Paraguai e Bolívia. A literatura aponta sua distribuição como ampla e com padrão 

disjunto, ocorrendo nas Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS). É uma espécie 

adaptada a baixa pluviosidade (abaixo de 800mm/ano), altas temperaturas, com 

temperatura média que favorece seu crescimento em torno de 26 graus. O pereiro possui 

tronco ereto e não muito grosso, com diâmetro entre 15 e 20 centímetros, casca é lisa, 

acinzentada e com lenticelas brancas quando jovem, sendo rugosa e apresentando 

desprendimento de placas irregulares quando mais velha.  

A espécie é facilmente reconhecida por seus râmulos opostos, folhas simples, 

obovais; inflorescência anual ou bianual, com flores externamente tomentosas, alvas e 

com perfume muito agradável, devido a presença de óleos essenciais.  

 

A B 
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 Tabela 4 - Parâmetros de estrutura horizontal do remanescente florestal encontrado na área do Aterro Sanitário de Remígio. 
 Fonte: Ecoter (2021). 

 

Nome Científico DA(nº ind/ha) DR (%) FA FR (%) DoA (m²/ha) DoR (%) VI (%) VC (%) 

Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & GP Lewis 158,75 20,45 95 15,97 0,617 25,29 20,57 22,87 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke 247,50 31,88 80 13,45 0,303 12,42 19,25 22,15 

Aspidosperma pyrifolium Mart 151,25 19,48 85 14,29 0,470 19,28 17,68 19,38 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 73,75 9,50 50 8,40 0,313 12,82 10,24 11,16 

Schinopsis brasiliensis Engl. 48,75 6,28 75 12,61 0,280 11,49 10,13 8,89 

Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. 18,75 2,42 45 7,56 0,196 8,03 6,00 5,22 

Jatropha molissima (Pohl) Baill 26,25 3,38 35 5,88 0,030 1,22 3,49 2,30 

Ziziphus joazeiro Mart 11,25 1,45 25 4,20 0,102 4,18 3,28 2,82 

Maytenus rigida Mart. 12,50 1,61 15 2,52 0,053 2,17 2,10 1,89 

Prosopis juliflora (Sw.) D.C.) 8,75 1,13 25 4,20 0,022 0,88 2,07 1,01 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 8,75 1,13 25 4,20 0,018 0,73 2,02 0,93 

Myracrodruon urundeuva Allemão 5,00 0,64 20 3,36 0,018 0,73 1,58 0,69 

Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll. Arg. 2,50 0,32 10 1,68 0,001 0,06 0,69 0,19 

Mimosa sp. 1,25 0,16 5 0,84 0,011 0,45 0,48 0,30 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz 1,25 0,16 5 0,84 0,006 0,24 0,41 0,20 

TOTAL 776,25 100 595 100 2,440 100 100 100 
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O índice de Shannon para toda a população florestal foi de 1,91 nats.ind-1, esse 

rewultado indica que há diversidade relativamente baixa. No entanto deve-se atentar 

para o fato da áea de estudo esta submetida a constantes ações antrópicas, logo essa 

diversidade pode ser caracterizada como dentro da normalidade, pois  áreas que 

sofreram ou sofrem pressoes antropicas geralmente apresenta valores entre 1,10 a 3,09 

nats.ind-1  para o Incdice de Shannon (ANDRADE, et al., 2005; CALIXTO; DRUMOND, 

2011).  

Quanto a Dominância de Simpson e a Equabilidade de Pielou, obteve-se o 

resultado de 0,8 e 0,7, respectivamente, apontam para uma área com boa diversidade 

de espécies. Para o Coeficiente de Mistura de Jentsch observou-se que a cada 41,4 

árvores mensuradas, uma nova espécie surgia (Tabela 5). Isso mostra que a diversidade 

de espécies na vegetação da área de estudo pode ser   caracterizada como baixa ou até 

razoável diversidade, já que constitui de um ambiente substancialmente alterado, que não 

apresenta grandes contíguos florestais. 

 

Tabela 5 - Índices de diversidade calculados para a área em estudo: N= número de indivíduos 
amostrados; S= Número de espécies amostradas; ln(S)= Diversidade máxima; H’= Índice de Shannon-
Weaver; C= Índice de Simpson; J= Equabilidade de Pielou; QM= Coeficiente de mistura de Jentsch. 

Parcela N S ln(S) H' C J QM 

1 66 9 2,2 1,51 0,71 0,69 1 : 7,33 

2 62 6 1,79 1,56 0,78 0,87 1 : 10,33 

3 52 8 2,08 1,69 0,8 0,81 1 : 6,50 

4 23 6 1,79 1,55 0,79 0,87 1 : 3,83 

5 20 7 1,95 1,34 0,64 0,69 1 : 2,86 

6 30 5 1,61 0,96 0,49 0,6 1 : 6,00 

7 22 4 1,39 0,86 0,46 0,62 1 : 5,50 

8 12 5 1,61 1,45 0,8 0,9 1 : 2,40 

9 20 8 2,08 1,8 0,84 0,87 1 : 2,50 

10 18 5 1,61 1,46 0,79 0,91 1 : 3,60 

11 51 5 1,61 1,05 0,53 0,65 1 : 10,20 

12 32 6 1,79 1,38 0,71 0,77 1 : 5,33 

13 46 4 1,39 1,17 0,64 0,84 1 : 11,50 

14 32 6 1,79 1,58 0,79 0,88 1 : 5,33 

15 21 7 1,95 1,4 0,67 0,72 1 : 3,00 

16 33 6 1,79 0,76 0,33 0,42 1 : 5,50 

17 24 7 1,95 1,56 0,75 0,8 1 : 3,43 

18 20 4 1,39 1,12 0,65 0,81 1 : 5,00 

19 22 6 1,79 1,2 0,59 0,67 1 : 3,67 

20 15 5 1,61 1,32 0,7 0,82 1 : 3,00 

Geral 621 15 2,71 1,91 0,8 0,7 1: 41,40 

    Fonte: Ecoter (2021).
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Na avaliação realizada dentro das parcelas mensuradas, o Índice de Shannon 

variou entre 0,76 até 1,69 nats.ind-1, demonstrando a possível existência de 

agrupamento de espécies intra-habitat florestal, este fato também pode estar 

correlacionado com as intervenções antrópicas pretéritas nas áreas do levantamento, 

onde o local com menor diversidade sofreu intervenções mais intensas (corte raso, 

queimada etc.) do que outros (abates seletivos, pecuária extensiva etc.). 

 

3.6.3 Distribuição Diamétrica 

 

A distribuição diametrica (Gráfico 2) por classe de diâmetro indica a ocorrência 

do maior número de árvores nas menores classes de diâmetro, resultando na formação 

do “J” invertido. Esse comportamento é típico       de florestas secundárias em processo de 

sucessão natural. 

 

Gráfico 2 -Distribuição diamétrica das árvores levantadas na amostragem geral de parcelas. 

 

   Fonte: Ecoter (2021). 

 

3.6.4 Inventário Florestal (VOLUMETRIA) 

 

Conforme realização da análise estatística, considerando um nível de 

probabilidade de 90% e a um limite de erro preestabelecido de +/- 20%, por meio da 

análise no software MATA NATIVA, Versão 2, foram obtidos os seguintes parâmetros 

dendrométricos por parcela e por estrato para toda a área amostrada (Tabela 6). 
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  Tabela 6 - Parâmetros dendrométricos do inventário florestal por unidade amostral (400 m²). 

Extrato 
Nº de 

Parcelas N(Ár/há) DAP Médio 
Altura 
Média 

G 
(m²/há) 

Vol 
(m³/há) 

Vol 
(St/há) 

Estrato I 
(vegetação 
adensada) 

1 1650 4,8 3,1 3,802 11,719 39,96 

2 1550 5,2 2,6 4,081 10,606 36,16 

3 1300 6,1 3 4,904 15,638 53,32 

4 575 7,1 2,9 2,704 7,319 24,95 

9 500 6,4 3,3 2,013 6,932 23,63 

10 450 5,5 3,1 1,275 3,972 13,54 

11 1275 4,7 3,1 3,399 12,769 43,54 

12 800 4,7 2,8 2,367 6,964 23,74 

13 1150 5,5 3,1 3,644 11,207 38,21 

14 800 5,4 2,9 2,48 7,675 26,17 

15 525 6,8 2,8 2,698 8,263 28,21 

16 825 5,4 3,3 3,765 13,851 47,23 

17 600 5,8 3,1 1,944 5,393 18,39 

Média   923,1 5,5 3 3,005 9,408 32,08 

Estrato II 
(vegetação espaçada) 

5 500 5,1 2,4 1,234 2,907 9,91 

6 750 5,7 2,7 2,398 6,418 21,86 

7 550 5,4 2,6 1,573 4,002 13,64 

8 300 4,9 2,4 0,674 1,554 5,29 

18 500 5,7 2,6 1,489 3,693 12,59 

19 550 6,0 2,8 1,803 4,88 16,64 

20 375 3,7 2,2 0,551 1,203 4,10 

Média  503,6 5,3 2,6 1,389 3,522 12,01 

Média Geral  883,9 5,4 2,9 2,855 8,859 20,21 

  Fonte: Ecoter (2021). DAP= Diâmetro a altur do peito (1,3 m). 

 

A área de estudo apresentou uma densidade média de 816,9 ind.ha-1, diâmetro 

médio de 5,4 cm, altura média de 2,9 metros e área basal de 2,596 m².ha-1. Esses 

valores apontam para uma vegetação em estágio secundário inicial a médio de 

regeneração, que reflete a resiliência da vegetação presente na área, uma vez que a 

área pode ser considerada antropizada pela presença do cultivo da Agave sp. 

O rendimento volumétrico foi estimado a partir das alturas totais (Ht) e das áreas 

transversais (g) das árvores e arbustos com casca mensurados nas unidades de 

amostras, a partir da equação 15: 

 

     (15) 

Em que: 

Vreal = volume real (m3); 

g = área transversal (m2); 

Ht = altura total (m); 

f = fator de forma (0,9 - adimensional) conforme o usado por Silva (1994).
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Para realização do cálculo de volume de estéreo por hectare (st.ha-1), utilizou-se 

a equação 16 demonstrada a seguir: 

                                         (16) 

 (fator de empilhamento para Caatinga) 

 

O fator de empilhamento de 3,41 st.m-³ (adimensional) foi adotado conforme 

Rede de Manejo da Caatinga. 

Para a definição do número ideal de parcelas para que fosse possível estimar o 

volume da área foi realizada uma análise estatística, atendendo a um nível de 

probabilidade de 90% e a um limite de erro preestabelecido de +/- 20%.  Para a 

confiabilidade do inventário florestal, foram calculados os parâmetros e dados 

estatísticos para a área total a ser suprimida de 22,66 hectares, tendo em vista que 1,33 

ha nao ha vegetação sendo esta área classificada como de uso consolidado (Tabela 7). 

 

     Tabela 7 - Estatística e suficiência amostral adotados para o inventário florestal. 

Variável 
Estrato I - Veg. 

Densa 
Estrato II - Veg. 

Rala 

Área (hectares) 20,463 2,105 

nº UA amostradas 13 7 

Média (m³/0,04ha) 0,3763 0,1409 

Média Estratificada (m³/0,04ha) 0,3544 

Variância (m³/0,04 ha)² 0,01951 0,00537 

Variância Estratificada (m³/0,04 ha)² 0,01819 

Variância da Média Estratificada (m³/0,04 ha)² 0,00121 

Erro Padrão (m³/0,04ha) 0,03476 

nº efetivo de gl 12 

Nº ótimo de UA (Alocação ótima de Neyman) 11 1 

Valor de t Tabelado 1,7823 

Erro de Amostragem absoluto(m³/0,04ha) 0,0620 

Erro de Amostragem relativo (%) 17,48 

IC para a Média (90%) (m³/0,04ha) 0,2924 ≤ X ≤ 0,4163 

Total por Estrato (m³) 192,52 7,41 

Total para a População (m³/22,66 ha) 199,94 

IC para o Total da População (90%) (m³/22,66 ha) 164,99 ≤ X ≤ 234,89 

     Fonte: Ecoter (2021).
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3.6.5 Rendimento e Destinação do Material Lenhoso 

 

A área total de supressão com remanescente de vegetação nativa é de 22,66 

ha, dessa forma, o cálculo para volume total de supressão levou em consideração essa 

área como a que contém volume lenhoso. 

Considerando que o erro de amostragem admissível para um inventário florestal 

é de no máximo 20%, observou-se que a amostragem foi satisfatória, pois o erro obtido 

neste estudo foi de 17,48% a 90% de probabilidade.  

Assim, o rendimento lenhoso total a ser obtido com a supressão vegetal do 

remanescente florestal presente na área de 22,66 ha foram de 199,94 m3 ou 681,79 St, 

considerando os valores médios estimados por hectares de 9,40 m3.ha-1 (Extrato I) e 

3,52st.ha-1(Extrato II) com média geral de 8,8594 m³.  

Esse volume tem 90% de probabilidade de ser encontrado na área de vegetação 

efetiva, ou seja, tem-se essa probabilidade do volume médio real em m³ estar dentro do 

intervalo de confiança (Tabela 8) de 164,99 m³ < 199,94 m³ < 234,89 m³, e estéreo (st) 

estar incluído no intervalo entre 562,6159 st < 681,7954 st < 800,9749 st. 

 

Tabela 8 - Valor de supressão total para a área de 22,66 ha. 

Volume 

(m³/parcela) 

Volume 

(m³.ha-1) 

Volume 

(st/parcela) 

Volume 

(st/ha-1) 

Volume 

(m³/10,10ha) 

Volume 

 (st/22,66 ha) 

0,3544 8,85 18,04 30, 21 199,94 681,79 

Intervalo de confiança (m³/22,66 ha)                 164,99 m³ < 199,94 m³ < 234,89 m³ 

Intervalo de confiança (st/22,66 ha) 562,6159 st < 681,7954 st < 800,9749 st. 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

O material lenhoso a ser gerado a aprtir da supressão vegetal, poderá ser 

aproveitado para diferentes finalidades, como reparo e construção de cercas de 

proteçaão para o aterro, assim como esse material lenhoso poderar ser comercializado 

na froma de lenha, uma vez que foi feita a compensação ambinetal referente ao volume 

lenhoso a ser suprimido.  

Caso o empreendedor deseje comercializar e/ou transportar a lenha suprimida, 

o mesmo está ciente de que deverá emitir o Documento de Origem Florestal – DOF – 

junto ao órgão ambiental responsável (SUDEMA). 

Restos de material vegetal oriundos da supressão como galhos e folhas, 

restolhos poderão ser depositados em locais que eventualmente necessitem de 
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recuperação, como forma de repor parte da matéria orgânica exportada, além de haver 

a possibilidade de recompor parte do banco de sementes do solo, e servir de abrigo 

animal para pequenos mamíferos, pássaros e insetos que por sua vez ajudam na 

dispersao de semenetes favorecendo o repovioamento vegetal em outras áreas, 

podendo ainda esse material organico servio coo agente minimizado de processos 

erosivos. 

 

3.7 ESPÉCIES ENDÊMICAS, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E IMUNES AO CORTE 

 

Durante o levantamento nenhuma das espécies inventariadas foram 

encontradas classificadas em níveis de ameaça nas categorias: “extintas da natureza” 

(EW), “criticamente em perigo” (CR), “em perigo” (EN) e “vulnerável” (VU), conforme Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº 

443/2014). 

Avaliando também as espécies descritas na IUCN Red List of Threatened 

Species, que apresenta classificações relativas ao nível de ameaça das espécies listadas 

em seu banco de dados, podendo variar de categorias de baixa importância (fora de 

risco) como Lower Risk (LR) e Least Concern (LC), tambem nao foi constatado a inserção 

de alguma especie ameaçada. 

Foram identificadas 4 espécies endêmicas dos domínios fitogeográficos da 

Caatinga, são Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & G. P. Lewis, Libidibia ferrea (Mart. 

ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea e Ziziphus joazeiro Mart. 

Entretanto, foi observada uma (1) espécie presente na lista da International 

Union for Conservation of Nature (IUCN) (Tabela 9), sendo ela — Myracrodruon 

urundeuva M. Allemão — categorizada como "Segura ou Pouco Preocupante" (LC), 

classificação dada às espécies abundantes e amplamente distribuídas e que, mesmo 

presentes na referida lista, não está em risco de extinção.  

Sob uma abordagem estadual, as espécies Myracrodruon urundeuva Allemão, 

Ziziphus joazeiro, Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett, Schinopsis brasiliensis 

Engl e Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea, estão presentes na lista de 

espécies com restrição de corte presente na Lei Estadual n° 9.857 no estado da Paraíba 

(Tabela 9). Contudo, essa lei não restringe o uso dessas espécies desde que apresente 

uma autorização precedida de um inventário florístico e fitossociológico com o intuito do 

uso alternativo do solo e sua reposição se for o caso.
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Tabela 9 - . Espécies arbóreas encontradas em algum status de conservação, nas Áreas de Influência do 
empreendimento. 

Nome científico IUCN Domínios fitogeográficos Lei 9.857 
Ocorrência 
na parcela 

Ziziphus joazeiro _ Caatinga X 1, 3, 9, 14, 16 

Anadenanthera colubrina  _ Caatinga, Cerrado  X - 

Commiphora leptophloeos _ 
Amazônia, Caatinga e 

Cerrado 
X - 

Libidibia ferrea _ 
Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica 
X 2 

Myracrodruon urundeuva LC 
Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica X 1,3, 9, 15 

Schinopsis brasiliensis Engl. _ Caatinga, Cerrado  

1, 2, 3, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 

20 

Fonte: Lista da International Union for Conservation of Nature (IUCN). Lei Estadual no 9.857 de 
06/07/2012, que dispõe sobre a Utilização e Proteção da vegetação do Bioma Caatinga ocorrente no 
Estado da Paraíba e lista as espécies protegidas em nível estadual. LC = Pouco preocupante; VU = 
Vulnerável. 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O projeto de construção do Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 

é motivado pela necessidade de regularização ambiental dos antigos lixões, além da 

adequação e destinação correta dos resíduos sólidos conforme dispõe a as ações de  

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.  

Considerando que a área prevista para a construção do Aterro Sanitário 

apresenta características topográficas, edáficas e climáticas favoráveis à sua 

implantação, é de suma importância estudar e viabilizar, através de estudos, soluções 

de engenharia e ações compensatórias/mitigadoras, ao empreendimento. 

Nesse sentido, cabe a esse estudo apresentar os elementos necessários para 

que a SUDEMA - órgão ambiental competente, tenha ferramentas suficientes para emitir 

ou não as Licença Ambientais e atestar a viabilidade ambiental do empreendimento. 

Com base nas discussões e as tabelas apresentadas no presente estudo pode-

se afirmar que os impactos ambientais mais significativos do empreendimento estão 

sobre o meio biótico, principalmente sobre a comunidade vegetal existente, pois o 

empreendimento afetará diretamente áreas com remanescente de vegetação nativa de 

caatinga que serão exploradas de forma sustentável.  
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Por outro lado, a geração de empregos seguida do aumento da renda per capita 

do município e da região são aspectos intrínsecos ao projeto e podem ser destacados 

como significativos impactos positivos. 

Conclui-se assim que com a adoção das medidas e programas ambientais 

propostos, o empreendimento é considerado viável atendendo aos três pilares da 

sustentabilidade que são o social, econômico e ecológico, não comprometendo de forma 

significativa nenhum dos atributos destacados, além de trazer benefícios coletivos à 

região, através da destinação adequada paras os resíduos sólidos gerados no município 

de Remígio e região.
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4 FAUNA 

 

A realização de um programa de monitoramento da fauna com um desenho 

experimental eficiente pode ser considerada como uma ferramenta para identificar e 

avaliar o estado de conservação da comunidade faunística, através de indicadores 

ecológicos, fornecendo subsídios para ações que visem minimizar os impactos no local 

de estudo (se existentes) e em empreendimentos futuros similares, através da 

experiência adquirida.  

Os programas de monitoramento da biodiversidade são desenvolvidos em vários 

países do mundo. De um modo geral a importância da fauna, em estudos ambientais, 

está no fornecimento de informações relevantes ao conhecimento do estado de 

conservação de regiões naturais, e, também, podem funcionar como excelentes 

bioindicadores de níveis de alteração ambiental, como por exemplo, ocorre na definição 

das Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade, que se faz presente na região onde está localizado o futuro 

empreendimento, conforme o mapa que apresenta as áreas prioritárias para 

conservação (Apêndices). 

A identificação e caracterização da fauna foi realizada através da observação in 

loco das espécies que ocorrem na área diretamente afetada e na área de influência 

direta. A fauna encontrada é composta basicamente pelas espécies mais comuns e de 

ampla distribuição encontradas na Ecorregião na qual está inserido o empreendimento. 

 

4.1 MASTOFAUNA 

 

Durante várias décadas, considerou-se baixa a riqueza de espécies e 

endemismos da mastofauna (mamíferos) vivendo dentro do domínio morfoclimático da 

Caatinga, quando comparadas àquelas registradas em outros biomas brasileiros 

(Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Cerrado) (MARES et al., 1981; MARES; WILLIG; 

LACHER, 1985; WILLIG; MARES, 1989). No inventário preliminar da mastofauna que 

realizaram nos munícipios de Exú (Pernambuco) e Crato (Ceará), ambos localizados 

dentro da Caatinga, Mares, Willig e Lacher (1981) registraram a ocorrência de 74 

espécies de mamíferos (incluindo espécies não-volantes e morcegos (volantes)); e 

consideraram que o mocó (Kerodon rupestris (Wied, 1820)) poderia ser a única espécie 

de roedor endêmica da Caatinga. Posteriormente, Mares, Willig e Lacher (1985) 
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afirmaram ser a fauna de mamíferos da Caatinga uma das menores e mais 

depauperadas da região Tropical e praticamente sem espécies endêmicas (sendo K. 

rupestris a única espécie endêmica). Poucos anos depois, Willig e Mares (1989) 

revisaram e atualizaram a taxonomia da lista de espécies que haviam publicado em 1981 

e reconheceram a ocorrência de 80 espécies de mamíferos para a Caatinga. 

Os estudos com mamíferos na Caatinga, foram por muito tempo negligenciados, 

pois a mastofauna deste bioma costumava ser descrita com uma versão empobrecida 

dos animais que habitavam as florestas amazônica e atlântica (CARMIGNOTTO; VIVO; 

LANGGUTH, 2012). No entanto, esse panorama vem sendo alterado nos últimos anos, 

graças a importantes contribuições (CARMIGNOTTO; ASTÚA, 2018). 

Contudo, o status de conhecimento sobre a riqueza de espécies e padrões de 

distribuição geográfica dos mamíferos da Caatinga tem mudado de maneira significativa 

principalmente nas duas últimas décadas, notadamente em virtude do maior esforço de 

pesquisas e ampliação da quantidade de localidades amostradas dentro desse bioma 

(OLIVEIRA; GONÇALVES; BONVICINO, 2003; CRUZ et al., 2005; DIAS et al., 2017; 

CARMIGNOTTO; ASTÚA, 2017; MARINHO et al., 2018). Dentro desse contexto, 

baseado em uma compilação e análise de listas de espécies, Oliveira, Gonçalves e 

Bonvicino (2003) reconheceram para a Caatinga a ocorrência de 143 espécies de 

mamíferos, sendo duas delas consideradas endêmicas (Kerodon rupestris e Wiedomys 

pyrrhorhinos). Posteriormente, Santos et al. (2011) mencionaram a ocorrência de 148 

espécies de mamíferos, mas não informaram o número de espécies endêmicas. Logo 

em seguida, Albuquerque et al. (2012), baseados em uma revisão da literatura, relataram 

que na Caatinga ocorriam 156 espécies de mamíferos, sendo 12 delas endêmicas.  

Mais recentemente, Guitérrez; Marinho-Filho (2017), avaliando especificamente 

a ocorrência de endemismos na fauna de mamíferos da Caatinga, reconheceram a 

ocorrência de dez espécies endêmicas (sendo três espécies de Chiroptera (morcegos), 

uma espécie de Primates e seis espécies de Rodentia (roedores). Esses autores também 

reconheceram como sendo endêmicas da combinação Cerrado e Caatinga (ou seja, 

ocorrem simultaneamente no Cerrado e Caatinga e estão ausentes em todos os outros 

biomas) outras onze espécies de mamíferos. Por fim, Carmignotto e Astúa (2017), com 

base em uma nova revisão da literatura, reconheceram para a Caatinga a ocorrência de 

183 espécies de mamíferos (composta principalmente por roedores e morcegos), sendo 

11 delas consideradas endêmicas. Portanto, o status atual de conhecimento sobre a 
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mastofauna da Caatinga torna totalmente claro que esse grupo zoológico não é pobre 

em riqueza de espécies nem tampouco em endemismos. 

Apesar do considerável esforço das pesquisas realizadas nessas duas últimas 

décadas, ainda persistem grandes lacunas de conhecimento sobre a composição, 

riqueza de espécies e distribuição geográfica de mamíferos para um grande número de 

localidades dentro do bioma Caatinga (OLIVEIRA, GONÇALVES; BONVICINO, 2003; 

CRUZ et al., 2005; FEIJÓ; LANGGUTH, 2011, 2013; ALBUQUERQUE et al., 2012; DIAS 

et al., 2017; MARINHO et al., 2018); bem como em relação à ecologia, biologia e 

comportamento da maioria das espécies de suas espécies (WILLIG, 1986; DIAS; 

BOCCHIGLIERI, 2016; MARINHO et al., 2018). 

Especificamente em relação à fauna de mamíferos vivendo no semiárido 

(Caatinga) do Estado da Paraíba, ainda persistem grandes lacunas de conhecimento 

quanto à composição, riqueza e distribuição geográfica de suas espécies (CRUZ et al., 

2005; FEIJÓ; LANGGUTH, 2011; LEAL et al., 2013). Conforme sugerido por Leal et al. 

(2013), a fauna de morcegos (mamíferos volantes) vivendo em áreas de Caatinga e 

Brejos de Altitude desse Estado encontra-se subamostrada. Para áreas de Caatinga 

localizadas na mesorregião do Agreste paraibano, somente existem informações 

disponíveis na literatura sobre mamíferos não-volantes e volantes do Parque Estadual 

Pedra da Boca, localizado no município de Araruna (CRUZ et al., 2005), o qual faz parte 

da microrregião do Curimataú Oriental, juntamente com outros seis municípios. Não 

existem dados disponíveis na literatura sobre a fauna de mamíferos da microrregião do 

Curimataú Ocidental, da qual faz parte o município de Remígio e outros dez municípios. 

No que diz respeito à mastofauna encontrada na mesorregião da Borborema paraibana, 

existe somente um único artigo publicado sobre a fauna de morcegos (chiropterofauna) 

da Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Almas (BELTRÃO et al., 2015), a 

qual está localizada entre os municípios de São José dos Cordeiros e Sumé, ambos 

localizados na microrregião do Cariri Ocidental, juntamente com quinze outros 

municípios. Não existem dados disponíveis na literatura sobre a mastofauna encontrada 

na mesorregião do Sertão paraibano. 

Por fim, é importante destaque que além dos efeitos negativos dos impactos 

antrópicos anteriormente mencionados, a atividade de caça ilegal, quer seja para fins de 

subsistência ou esportivo, também tem sido apontada como uma das sérias ameaças à 

conservação das populações de mamíferos silvestres vivendo na Caatinga (MARES; 

Willig; Lacher, 1981; ALVES et al., 2016; CHAVES; ALVES; ALBUQUERQUE, 2020). 
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Essa ameaça também tem atingido as populações de mamíferos de médio e grande 

porte vivendo no semiárido paraibano, conforme sugerido por vários estudos (e.g., 

ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012; MENDONÇA et al., 2016).  

Dessa forma, o presente tópico apresentará o inventário das espécies de 

mamíferos (mastofauna), anfíbios e répteis (herpetofauna), aves (avifauna) e insetos 

(entomofauna),  que foi realizado na ADA e AID do empreendimento Aterro Sanitário da 

Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 

 

4.1.1 Procedimentos e Métodos 

 

4.1.1.1 Inventário da Mastofauna Não-Volante Baseada em Amostragens de Campo 

(Dados Primários) 

 

O inventário das espécies de mamíferos não-volantes foi realizado na área 

diretamente afetada e área de influência direta, na Fazenda Poço do Novilho. Foi 

empregada uma combinação de métodos de amostragem que incluiu armadilhas dos 

tipos Sherman e Tomahawk, armadilhamento fotográfico (câmera traps), armadilhas de 

interceptação e queda com cercas direcionadoras (pitfall traps), evidências diretas 

(pegadas, fezes, esqueletos e tocas), senso visual, registros por membros da equipe de 

fauna e entrevistas com moradores e trabalhadores locais. Os procedimentos 

metodológicos seguidos no presente estudo foram baseados nos trabalhos publicados 

por Voos e Emmons (1996), Tobler et al. (2008), Patrick et al. (2014), Dias e Bocchiglieri 

(2016), Dias et al. (2017), Campos et al. (2018), Marinho et al. (2018) e Prist, Silva e Papi 

(2020). Os dados obtidos por meio dessas amostragens de campo constituíram os dados 

primários do presente estudo. 

 

4.1.1.1.1 Amostragem de Pequenos Mamíferos Não-Volantes 

 

Para inventariar os pequenos mamíferos não-volantes foram usadas armadilhas 

Sherman, Tomahawk e armadilhas de queda com cercas direcionadoras (pitfall traps with 

drift fences) (Figuras 14 e 15). As armadilhas dos tipos Sherman e Tomahawk (live traps) 

foram instaladas nos mais variados tipos de ambientes (próximo e entre touceiras de 

agave, ao lado de troncos de árvores e afloramentos rochosos, em clareiras, ao lado de 

pilhas de troncos e galhos de árvores, dentre outros). Em virtude dos extratos arbustivos-
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arbóreos existentes na ADA e AID do empreendimento, não foi possível uma adequada 

ancoragem para as armadilhas Sherman e Tomahawk, optou-se por fazer a instalação 

das mesmas sobre o solo, procurando explorar ao máximo os diversos tipos de 

ambientes existentes em cada um dos pontos de amostragem selecionados na ADA 

(Pontos: P1 – 177635 m, 9235175 m; P2 – 177563 m, 9235041 m; e P3 – 177630 m, 

9234868 m) e AID (Ponto: P4 – 177911 m, 9234729 m) do referido empreendimento, 

como visto no mapa das estações de coleta de amostragem da mastofauna (Apêndices); 

Figura 14 C, D e E; e Figura 15 C). Nas armadilhas Sherman e Tomahawk foi usada 

como isca uma mistura composta por farinha de milho, castanha de caju, pedaços de 

linguiça de carne bovina e banana. 

Em cada ponto de amostragem (P1, P2, P3 e P4) foram instaladas cinco 

armadilhas Sherman e cinco armadilhas Tomahawk, as quais permaneceram abertas 

(ativas) efetivamente por cinco dias consecutivos; sendo revisadas diariamente no início 

da manhã, durante o período de 11 a 15 de junho de 2021 (Amostragem da estação 

chuvosa), e o período de 22 a 26 de agosto de 2021 (Amostragem da estação seca). 

Na área diretamente afetada foram estabelecidos três pontos de amostragem 

(Pontos: P1. P2 e P3), portanto, nela foram instaladas 15 armadilhas Sherman e 15 

Tomahawk. Por sua vez, na área de influência direta (Ponto: P4) foram instaladas cinco 

armadilhas Sherman e cinco Tomahawk.  

Os esforços de amostragens utilizando as armadilhas Sherman e Tomahawk 

foram calculados multiplicando o número total de armadilhas pelo número total de dias 

que permaneceram abertas (ativas), considerando separadamente as áreas diretamente 

afetada e de influência direta do referido empreendimento. Desse modo, durante a 

estação chuvosa, na ADA o esforço amostral usando armadilhas Sherman foi igual a 75 

Sherman-dias e o referente às armadilhas Tomahawk igual a 75 Tomahawk-dias; 

enquanto na AID o esforço amostral utilizando armadilhas Sherman foi igual a 25 

Sherman-dias e o relativo às armadilhas Tomahawk foi igual a 25 Tomahawk-dias. Por 

ocasião da estação chuvosa, o mesmo esforço de amostragem foi empregado, tanto na 

ADA, quanto na AID. 

Todas as armadilhas Sherman e Tomahawk, instaladas nos quatro pontos de 

amostragens, foram colocadas sob a sombra de árvores e/ou touceiras de agave, ou 

alternativamente cobertas com galhos e folhas verdes para reduzir ao máximo a 

exposição direta ao sol dos espécimes capturados (Figura 14 C, D e E; Figura 15 C; e 

Figura 16 B). Esses cuidados foram tomados tanto durante as amostragens realizadas 
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na estação seca, quanto na estação chuvosa. Essas armadilhas também foram 

revisadas diariamente, nas primeiras horas da manhã, para diminuir a exposição 

prolongada ao sol e minimizar a desidratação dos espécimes capturados. 

Em cada um dos pontos de amostragens (P1, P2, P3 e P4) foi instalada uma 

estação de armadilhas de queda com cercas direcionadoras, composta por cinco baldes 

(capacidade de 60 L), dispostos em linha e separados entre si por uma lona de plástico 

preta medindo 10 m de comprimento por 80 cm de altura (Ver a Figura 14 A e B; e Figura 

15 A, B e G). Todas as armadilhas de queda permaneceram abertas por cinco dias 

consecutivos. Essas estações de armadilhas de queda foram as mesmas utilizadas para 

o inventário da herpetofauna local. 

Todas as estações de armadilhas de queda foram revisadas diariamente, 

sempre no início da manhã, para reduzir ao máximo o tempo de permanência dos 

espécimes de mamíferos presos nessas armadilhas. Com finalidade de reduzir as 

chances de que os espécimes capturados sofressem desidratação severa e 

consequente morte enquanto estivessem presos nos baldes, tomou-se o cuidado de 

adicionar a cada balde de plástico água potável, folhas e galhos (ad libitum) para proteger 

esses animais da exposição direta ao sol. Todos os dias em que os baldes 

permaneceram abertos, tomou-se o cuidado de repor a água potável naturalmente 

perdida por evaporação. Somente por ocasião da realização dos procedimentos de 

manipulação dos espécimes capturados e seu registro fotográfico, as folhas e galhos 

eram removidos e, em seguida, recolocados nos baldes (Ver a Figura 16 A).  

Quando necessário, alguns espécimes de pequenos mamíferos não-volantes 

capturados nas armadilhas de queda (e também nas armadilhas Sherman e Tomahawk) 

foram transportados no interior de sacos de algodão para a casa sede da Fazenda Poço 

do Novilho. Nessas ocasiões, tais espécimes foram colocados em caixas individuais, 

forradas com uma camada de serrapilheira e cascalhos; sendo fornecido ao espécime 

alimento (cenoura e carne) e água potável (ad libitum). Uma vez selecionados os 

espécimes-testemunho, os demais foram soltos nos mesmo locais onde haviam sido 

capturados (Ver a Figura 15 C - F). 

Para calcular o esforço de amostragem usando as armadilhas de queda foi 

multiplicado o número total de armadilhas pelo número total de dias que permaneceram 

abertas. O esforço amostral para as áreas de influência direta e indireta foram calculados 

separadamente do mesmo modo como foi feito em relação aos esforços amostrais 

usando as armadilhas Sherman e Tomahawk. Sendo assim, o esforço amostral para a 
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área diretamente afetada do referido empreendimento foi igual a 75 baldes-dias (15 

baldes X 5 dias), e para a área de influência direta o esforço amostral foi igual a 25 

baldes-dias (5 baldes X 5 dias). 

 

Figura 14 - Instalação e revisão das armadilhas de queda (pitfall traps), armadilhas Sherman e Tomahawk 
e armadilhas fotográficas (câmeras trap) durante a estação seca. Abreviaturas: A (Início da instalação de 
uma das quatro estações de armadilhas de queda: entre as touceiras de agave um dos baldes enterrados 
(ponto preto), B (Linha de armadilhas de queda completamente instalada), C (Instalação de uma das 
armadilhas do tipo Tomahawk), D (Instalação de uma das armadilhas do tipo Sherman), E (Vista geral do 
ambiente onde foi a Tomahawk mostrada na foto C) e F (Instalação/revisão de uma das armadilhas 
fotográficas). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 
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Figura 14 (Conclusão): G e H (Espécime de Monodelphis domestica (cuíca-do-rabo-curto) capturado em 
armadilha de queda), I (Instalação de armadilha Tomahawk em área aberta. Os ramos de vegetação 
colocados para proteger os espécimes capturados da exposição direta foram removidos para mostrar a 
armadilha em detalhe) e J (Espécime jovem de Galea spixii capturado em armadilha Tomahawk. Os ramos 
de vegetação que estavam sobre a armadilha foram removidos para fotografar o espécime capturado). 
Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
  Fonte: Ecoter (2021). 
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Figura 15 - Instalação e revisão das armadilhas de queda (pitfall traps), armadilhas dos tipos Sherman, 
Tomahawk e fotográfica (câmeras trap) durante a estação chuvosa. Abreviaturas: A (Instalação de uma 
das estações de armadilhas de queda), B (Revisão das armadilhas de queda), C (Revisão de uma das 
armadilhas do tipo Sherman), D (Revisão de uma das armadilhas do tipo Tomahawk), E (Espécime de 
cuíca-de-rabo-curto (Monodelphis domestica), capturado em armadilhas Sherman. Ele foi colocado 
temporariamente em um saco de plástico para ser fotografado); e F (Outro espécime de cuíca-de-rabo-
curto, capturado em armadilha Sherman). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Figura 15 (Conclusão): G (Um espécime de cuíca-de-rabo-curto (Monodelphis domestica), capturado na 
linha de armadilhas de queda instalada no Ponto 02 da área de influência direta, e colocado em um saco 
de plástico para ser fotografado); H (Aplicação de um brinco metálico na orelha de um espécime de cuíca-
de-rabo-curto), I (Brinco metálico aplicado no mesmo indivíduo mostrado na foto H) e J (Soltura do 
espécime marcado em um local próximo do ponto onde o mesmo foi capturado (o mesmo indivíduo 
mostrado nas fotos H e I)). Fotos: José Roberto Lima (2021). 

 
   Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.1.1.1.2 Procedimentos de Marcação-e-Recaptura de Espécimes de Pequenos 

Mamíferos Não-Volantes 

 

Para avaliar se os espécimes de pequenos mamíferos não-volantes se 

deslocavam entre ADA e AID, foram aplicados brincos de metal (“ear tags”), 

sequencialmente numerados, para identificação individual dos espécimes capturados 

(Ver a Figura 15 H e I). Preliminarmente à aplicação do brinco metálico, foram feitas a 

G 
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assepsia do alicate (aplicador), brinco metálico (marcador) e pavilhão auditivo (orelha) 

de cada espécime de pequeno mamífero não-volante, capturado nas armadilhas. O 

pesquisador responsável pela aplicação do brinco metálico também fez assepsia de suas 

mãos, antes e depois de cada evento de marcação dos espécimes de pequenos 

mamíferos não-volantes. Uma vez marcado, cada indivíduo foi solto em um ponto 

relativamente próximo do local onde havia sido capturado (Figura 15 J).  

Na marcação dos espécimes de pequenos mamíferos não-volantes foram 

seguidos os protocolos estabelecidos e aprovados pelo Comitê de Cuidado e Uso de 

Animais” da Sociedade Americana de Mastozoólogos (“Animal Care and Use Committee” 

of the American Society of Mammalogists) (SIKES et al., 2016); bem como os 

procedimentos contidos na Resolução N°. 301 do Conselho Federal de Biologia (2012).  

A escolha desse método de marcação também se baseou em princípios éticos, 

conforme discutido por Jung, Boonstra e Krebs (2020). Também foram levados em 

considerados estudos prévios de marcação-e-recaptura sobre pequenos mamíferos da 

Caatinga (STREILEIN, 1982; DELCIELLOS, 2016). 

 

4.1.1.1.3 Procedimentos de Preparação e Destino dos Espécimes-Testemunho de 

Mamíferos Não-Volantes Coletados 

 

Os espécimes-testemunho de pequenos mamíferos não-volantes coletados nas 

armadilhas de queda, Sherman e Tomahawk foram acondicionados individualmente em 

saco de algodão e transportados para a casa sede da Fazenda. Em seguida, cada 

espécime foi transferido para uma caixa de plástico individual (contendo furos em sua 

tampa para permitir a circulação de ar e forrada com uma camada de serrapilheira e 

cascalho). Água potável e alimento (carne e cenoura) (ad libitum) foram fornecidos para 

cada espécime mantido temporariamente em cativeiro (Figura 16 C, E e F).  

Dando sequência aos procedimentos, os espécimes-testemunho foram 

anestesiados e, em seguida, mortos seguindo os protocolos estabelecidos e aprovados 

pelo Comitê de Cuidado e Uso de Animais” da Sociedade Americana de Mastozoólogos 

(“Animal Care and Use Committee” of the American Society of Mammalogists”) (SIKES 

et al., 2016) e também os procedimentos expressos na Resolução N°. 301 do Conselho 

Federal de Biologia (2012). 

As captura, coleta e transporte de espécimes de mamíferos foram autorizada 

pela Licença 028/2021, expedida pela SUDEMA-PB (Anexos). Todos os espécimes-
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testemunho foram depositados na Coleção de Mastozoologia do Departamento de 

Sistemática e Ecologia do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade 

Federal da Paraíba, em João Pessoa (Ver aceite do Curador da referida coleção 

científica no item Anexos).  

 

Figura 16 - Cuidados tomados com o bem-estar dos espécimes de mamíferos não-volantes capturados 
durante as amostragens de campo realizadas durante a estação chuvosa e na estação seca. Abreviaturas: 
A (Deposição de ramos de vegetação no interior do balde, imediatamente após a abertura dos baldes para 
dar início as amostragens); B (Deposição de ramos vegetação/folhagem sobre uma armadilha do tipo 
Sherman. O mesmo procedimento feito seguido em relação às armadilhas do tipo Tomahawk); C 
(Espécime de cuíca-de-rabo-curto (Monodelphis domestica) dentro de um saco de algodão, usado para 
transporte de pequenos mamíferos); D (Soltura de um espécime de cuíca-de-rabo-curto no mesmo local 
onde havia sido capturado); e E – F (Caixa de plástico usada como cativeiro temporário para alguns 
espécimes de pequenos mamíferos capturados na área estudada. Ver o texto para maiores detalhes). 
Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
  Fonte: Ecoter (2021). 
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4.1.1.1.4 Amostragem de Mamíferos de Médio e Grande Portes 

 

Em relação ao registro de mamíferos de médio e grande portes foram utilizados 

os métodos de armadilhamento fotográfico (“câmera traps”), senso visual por meio de 

caminhadas pelas principais trilhas e estradas, registros indiretos (pegadas, fezes, 

esqueletos vocalizações) e entrevistas com moradores e trabalhadores locais. 

Em cada um dos quatro pontos de amostragens foi instalada uma armadilha 

fotográfica (câmera trap) (Marca: Bushnell) (Figura 14 F e Figura 15 D). Elas foram 

distribuídas de tal maneira que na ADA foi instalado um total de três armadilhas 

fotográficas (Pontos: P1, P2 e P3) e na AID (Ponto: P4) do referido empreendimento foi 

instalada uma única armadilha fotográfica. As armadilhas fotográficas são acionadas por 

calor e movimento e foram fixadas em troncos de árvores e posicionadas a 15 cm do 

solo, sendo programadas para registrar a data e hora de cada registro fotográfico, com 

intervalos mínimos de 30 segundos entre dois disparos consecutivos. Cada armadilha 

fotográfica permaneceu ativa 24 horas por dia, durante seis dias consecutivos. Por 

precaução, cada armadilha fotográfica foi revisada todos os dias no início da manhã para 

avaliar se estava funcionando de modo adequado e, assim, garantir boas séries de 

registros de espécimes de mamíferos. 

Tentativamente, visando aumentar as chances de registros fotográficos de 

espécimes de mamíferos de médio e grande portes foi colocada, a aproximadamente um 

metro de distância de cada câmera trap, pequenas porções de iscas (compostas por uma 

mistura de farinha de milho, castanha de caju, pedaços de linguiça calabresa, banana e 

sardinha), ad libitum, com o objetivo de atrair esses animais. 

O esforço de amostragem usando as armadilhas fotográficas foi calculado 

multiplicado o número total de armadilhas instaladas pelo número total de dias em que 

permaneceram ativas (Procedimentos metodológicos baseados nos trabalhos 

publicados por Dias e Bocchiglieri (2016) e Dias et al. (2017)). Os esforços de 

amostragens foram calculados separadamente para a ADA e AID. Sendo assim, durante 

a estação chuvosa, na ADA o esforço amostral usando armadilhas fotográficas foi igual 

a 15 câmeras-dias (3 armadilhas fotográficas X 5 dias de amostragem); enquanto na AID 

o esforço amostral foi igual a 5 câmeras-dias (1 armadilha fotográfica X 5 dias de 

amostragem). Durante as amostragens realizadas na estação seca, foi empregado o 

mesmo esforço amostral. 
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Os sensos visuais, noturno e diurno, foram realizados por meio de caminhadas 

ao longo das principais trilhas e estradas existentes na ADA (Pontos: P1, P2 e P3) e AID 

(Ponto: P4). Durante a realização dessas atividades também foram explorados 

visualmente os mais variados ambientes, procurando localizar espécimes de mamíferos 

não-volantes (Figuras 17 e 18). Cada senso visual teve duração de quatro horas por 

período (noturno e diurno), totalizando oito horas por dia, durante cinco dias 

consecutivos; e foi realizado por um único pesquisador (Figuras 17 C e D; e Figuras 18 

A e C). Desse modo, durante a estação chuvosa, o esforço amostral total foi igual 40 

horas-homem (Cálculo: quantidade de pesquisadores (n = 1) X número de horas de 

amostragens/dia (n = 8) x número total de dias de amostragens (n = 5)). Por ocasião da 

estação seca, o mesmo esforço amostral foi empregado. 

Por ocasião da realização dos sensos visuais também foram registradas 

evidências da presença de espécies de mamíferos não-volantes através do registro de 

evidências diretas (vestígios) tais como pegadas, fezes, esqueletos e tocas. Quando 

possível, essas evidências foram identificadas in loco, mas também foram fotografadas 

(Figuras 17 E e F) para confirmação posterior por meio de comparações com registros 

fotográficos disponíveis em literatura especializada (BECKER; DALPONTE, 1991; 

OLIVEIRA; CASSARO, 2006; BORGES; THOMÁS, 2008; DIAS; BOCCHIGLIERI, 2016; 

PRISTI; SILVA; PAPI, 2020). 

 

4.1.1.2 Identificação das Espécies de Mamíferos Não-Volantes 

 

A classificação taxonômica das espécies de mamíferos não-volantes seguiu o 

trabalho Gardner (2008) para os membros das ordens Didelphimorphia, Cingulata e 

Chiroptera; Bonvicino, Oliveira e D’Andrea (2008) para os membros da ordem Rodentia; 

e Wilson e Reeder (2005) para as ordens Carnivora e Primates. Para verificar os nomes 

científicos válidos e taxonomia das espécies das mamíferos não-volantes, registradas no 

presente, foram feitas consultas ao “Mammals Species of the World, 3dr edition” e à lista 

de espécies de mamíferos brasileiros, adotada pela Sociedade Brasileira de 

Mastozoologia (ABREU et al., 2020).  

Também foram feitas consultas ao Mastozoólogos Dr. Bruno Augusto Torres 

Parahyba Campos, vinculado ao Laboratório de Mastozoologia do Departamento de 

Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba, em relação à identificação 

dos espécimes de mamíferos registrados na área de influência do empreendimento.



 

75 
 

Figura 17 - Aspectos gerais de alguns dos ambientes investigados durante a realização dos sensos visuais 
(diurno e noturno) para registro de espécies de mamíferos não-volantes nas áreas de influências, durante 
a estação seca. Abreviaturas: A (Vista de trecho de vegetação arbórea-arbustiva na AID), B (Vista de um 
trecho do riacho temporário existente na AID), C (Vista de um trecho da vegetação na ADA; enquanto o 
pesquisador fazia a revisão de uma armadilha Sherman), D (Pesquisador realizando senso visual noturno 
em trilha na ADA), E e F (Pegadas de raposa (Cerdocyon thous) encontradas durante senso visual noturno 
na AID). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
   Fonte: Ecoter (2021). 

 

 



 

76 
 

Figura 18 - Aspectos gerais de alguns dos ambientes investigados durante a realização dos sensos visuais 
para registro de espécies de mamíferos não-volantes nas áreas de influências), durante a estação 
chuvosa. Abreviaturas: A e C (Pesquisador observado durante a realização de sensos visuais para 
detecção de espécimes de mamíferos); B (Equipe de fauna se deslocando em uma das estradas de terra 
que cortam a AID do referido empreendimento); e D – F (Alguns dos tipos de ambientes vistoriados durante 
os sensos visuais na AID (fotos D e E) e AID (foto F)). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
  Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.1.1.3 Lista de Espécies de Mamíferos Não-Volantes e Volantes Com Prováveis 

Ocorrências na Área de Influência do Empreendimento 

 

A elaboração da lista de espécies de mamíferos não-volantes e volantes com 

prováveis ocorrências na área de influência do empreendimento foi baseada na 

compilação e análises de dados disponíveis na literatura (dados secundários), na quais  

foram preferencialmente consultadas as publicações científicas (artigos, livros, capítulos 
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de livros, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado) baseadas em 

inventários da mastofauna realizados no município de Remígio. Mas, em virtude da 

inexistência desses estudos, foram consultados, então, os trabalhos científicos 

realizados em outros municípios das microrregiões do Curimataú Ocidental e Curimataú 

Oriental; bem como de outras mesorregiões e microrregiões do semiárido (Caatinga) 

paraibano. E finalmente foram consideradas as listas de espécies de mamíferos 

registradas para áreas de Caatinga localizadas nos demais estados do Nordeste 

brasileiro. 

As publicações científicas consultadas para a elaboração da lista de espécies de 

mamíferos não-volantes e volantes com prováveis ocorrências na área de influência do 

referido empreendimento constam na tabela que trata desse assunto no item Resultados 

deste relatório técnico-científico. 

 

4.1.2 Resultados e Discussão 

 

4.1.2.1 Estação Chuvosa 

 

4.1.2.1.1 Riqueza de Espécies de Mamíferos Não-Volantes na ADA (Dados Primários) 

 

Durante as amostragens realizadas na estação chuvosa, foi registrado somente 

uma única espécie de pequeno mamífero não-volante, pertencente à espécie 

Monodelphis domestica (nome vulgar: cuíca-de-rabo-curto) (Figura 19). Os cinco 

espécimes de cuíca-de-rabo-curto registrados foram capturados em armadilhas de 

queda e Sherman. Em relação à distribuição geográfica nos principais biomas brasileiros 

e status de conservação dessa espécie, deve-se consultar a Tabela 10. 

Embora nenhum espécime de mamífero de médio porte tenha sido registrado 

pelas armadilhas fotográficas (“câmera traps”) instaladas nessa área, foi observado um 

espécime de gato-mourisco ou jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1803) no ponto de amostragem P3, às 08:37h (manhã ensolarada), no dia 13 de 

junho de 2021. O espécime estava saindo de uma mancha de vegetação arbórea-

arbustiva e cruzou a estrada de terra que margeia esse ponto, dirigindo-se para a 

propriedade vizinha, conforme relatou um dos membros da equipe de fauna, o Dr. 

Gindomar Gomes Santana (Herpetólogo). 
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Figura 19 - Espécie de mamífero não-volante registrada durante a estação chuvosa Abreviaturas: A 
(Espécime de cuíca-de-rabo-curto (Monodelphis domestica) acondicionado dentro de um saco de algodão) 
e B (Detalhe do mesmo espécime de Monodelphis domestica mostrado na foto A). Fotos: José Roberto de 
Lima (2021). 

 
          Fonte: Ecoter (2021). 

 

De acordo com o estudo realizado por Feijó e Langguth (2013), o gato-mourisco 

é amplamente distribuído no Nordeste brasileiro, ocorrendo na Mata Atlântica e 

Caatinga. No estado da Paraíba, o gato-mourisco ocorre nos seguintes municípios: 

Aparecida, Barra de Santa Rosa, Boqueirão, Congo, Juazeirinho, Mamanguape, Olho 

d’Água, Patos, Pirpirituba, São José dos Cordeiros, São Mamede, Taperoá, Teixeira, 

Uiraúna e Várzea. 
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A espécie Herpailurus yagouaroundi consta na categoria Pouco Preocupante da 

IUCN (2021) e no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018 - 

Vol. 2) consta na categoria Vulnerável (Vu).  

É importante destacar que espécimes de gato-mourisco (Herpailurus 

yagouaroundi) costuma ser caçados ilegalmente para o consumo (carne) e também para 

finalidades de controle e artesanal, de acordo com estudos realizados por Alves, 

Gonçalves e Vieira (2012) e Alves et al. (2016). Portando, essas formas de usos 

(cinegético, controle e artesanal) do gato-mourisco podem colocar em risco suas 

populações locais (ALVES; GONÇALVES; VIEIRA, 2012; ALVES et al., 2016). 

 

4.1.2.1.2 Riqueza de Espécies de Mamíferos Não-Volantes na AID (Dados Primários) 

 

Durante a estação chuvosa, nenhum espécime de mamífero não-volante foi 

registrado nas armadilhas de queda, Sherman, Tomahawk e armadilhas fotográficas 

(“câmera traps”); nem tampouco por ocasião dos sensos visuais realizados ao longo das 

trilhas e estrada de terra existentes nessa área. 

 

4.1.2.2 Estação Seca 

 

4.1.2.2.1 Riqueza de Espécies de Mamíferos Não-Volantes na ADA (Dados Primários) 

 

Na área diretamente afetada foi registrada sete espécies de mamíferos não-

volantes: duas espécies alocadas em dois gêneros da família Didelphidae (cuícas), três 

espécies alocadas em três gêneros da família Cricetidae (roedores), uma espécie 

pertencente à família Caviidae (preás) e uma espécie de raposa (Família Canidae) (Ver 

a Tabela 10 e Figuras 20 e 21). Os espécimes identificados como Oligoryzomys sp. 

podem pertencer a espécie O. nigripes ou O. stramineus (Ver a Figura 20 F). A 

identificação precisa desses espécimes de Oligoryzomys somente será feita quando 

forem preparados os crânios deles. Sejam os espécimes pertencentes a essas duas 

espécies mencionadas ou somente a uma delas, o importante é destacar que O. nigripes 

e O. stramineus ocorrem na Caatinga. A espécie O. nigripes ocorre também nos biomas 

Cerrado e Mata Atlântica, e a espécie O. stramineus também ocorre no Cerrado, 

conforme relatado por Carmignotto e Astúa (2017). A espécie O. nigripes também 

ocorrem em ambiente ecotonal Caatinga-Mata Atlântica (FARIA; KAIZER, 2020). Essas 
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duas espécies de roedores constam na categoria Pouco Preocupante da Lista Vermelha 

das Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN, 2021) e não foram incluídas na lista de 

espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018). 

Nessa área também foi registrada a ocorrência do rato-de-nariz-vermelho 

(Wiedomys pyrrhorhinos) (Família Cricetidae) (Ver a Tabela 10 e Figura 20 D). Essa 

espécie é considerada endêmica do bioma Caatinga, conforme relatado por Gutiérrez e 

Marinho-Filho (2017) e Carmignotto e Astúa (2017). Porém, mais recentemente ela foi 

registrada em uma área de transição (ecótono) Mata Atlântica-Caatinga, localizada na 

região norte do estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil (FARIA; KAIZER, 2020). A 

espécie Wiedomys pyrrhorhinos consta na categoria Pouco Preocupante da Lista 

Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN, 2021) e não foi incluída na lista 

de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018). 

Também merece destaque a ocorrência da espécie de marsupial Cryptonanus 

agricolai (Família Didelphidae) (Ver a Tabela 10 e Figura 20 A), a qual foi considerada 

como endêmica da combinação Cerrado-Caatinga (Sensu GUTIÉRREZ; MARINHO-

FILHO, 2017). Porém, Carmignotto e Astúa (2017) relataram que essa espécie também 

ocorre na Mata Atlântica no Nordeste do Brasil. Confirmando os relatos de Carmignotto 

e Astúa (2017), Guerra e Costa (2019) registraram a primeira ocorrência de C. agricolai 

para uma área de Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, região Sudeste do Brasil. 

Contudo, existe uma considerável escassez de informações na literatura sobre a biologia 

e ecologia dessa espécie de roedor; bem como em relação à distribuição geográfica de 

suas populações, particularmente no semiárido (Caatinga) paraibano. Desse modo, o 

registro de C. agricolai no empreendimento é uma informação valiosa sobre o status de 

conhecimento dessa espécie de marsupial, particularmente dentro de uma área do 

Curimataú, um dos tipos de fitofisionomia da Caatinga que se caracteriza por suas 

condições climáticas mais mésicas (amenas). Nesse contexto também é importante levar 

em conta que a região do Curimataú paraibano (situada na Ecorregião da Depressão 

Sertaneja Setentrional) foi incluída na categoria “Insuficientemente conhecida, mas de 

provável importância biológica” para a conservação da biodiversidade de Caatinga 

(PROBIO, 2000; TABARELLI; SILVA, 2003; CARVALHO; PINHEIRO-JUNIOR, 2005). 

Em relação ao status de conservação, a espécie Cryptonanus agricolai consta 

na categoria Dados Deficientes na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção (IUCN, 

2021) e não foi incluída na lista do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção (2018). 
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Por fim, merece destaque o registro de um espécime de raposa adulto 

(Cerdocyon thous) (Família Canidae) (Ver a Tabela 10 e Figura 21), filmado por uma das 

armadilhas fotográficas (“câmera trap”) instaladas na ADA (Ponto P1) do referido 

empreendimento. Essa espécie apresenta ampla distribuição geográfica na Caatinga, 

Cerrado e Mata Atlântica. Quanto ao status de conservação, essa espécie consta na 

categoria Pouco Preocupante da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção 

(IUCN, 2021) e não foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (2018). 

 

4.1.2.2.2 Riqueza de Espécies de Mamíferos Não-Volantes na AID (Dados Primários) 

 

Na AID foi registrado um total de seis espécies de mamíferos não-volantes, 

sendo que quatro delas também ocorreram na ADA (Monodelphis domestica, Necromys 

lasiurus, Oligoryzomys sp. e Cerdocyon thous) (Ver a Tabela 10). Em relação ao 

espécime de roedor Oligoryzomys sp., ainda será necessário preparar seu crânio para 

confirmar a identificação em nível específico (Ver a Figura 20 F). 

Nessa área de amostragem (Ponto: P4) merecem destaques as ocorrências 

exclusivas de espécimes de sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus), observados 

enquanto se deslocavam entre as árvores em duas ocasiões; e do tatu-peba (Euphractus 

sexcinctus), reconhecido com base na análise vestígios diretos (características do tipo 

de tocas que constroem). A presença de espécimes de sagui-de-tufo-branco pode ser 

explicada pelas melhores condições de conservação da estrutura da vegetação, 

marcada pelo predomínio do extrato arbóreo-arbustivo. Por sua vez, a ausência de 

registros de espécimes desse primata nos pontos de amostragem P1, P2 e P3 (todos na 

ADA) possivelmente se explica pelo elevado grau de alteração de sua cobertura 

vegetacional e rotineira utilização como área de pastagem para a criação extensiva de 

bovinos, caprinos e equinos.  

No geral, portanto, foram registradas nove espécies de mamíferos não-volantes, 

sendo que quatro dessas espécies ocorreram simultaneamente (coocorrência) na ADA 

e AID (Ver a Tabela 10). 

Os registros de espécimes de preás (Galea spixii), raposas (Cerdocyon thous), 

tatu-peba (Euphractus sexcinctus) e sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus) deverão ser 

considerados com bastante atenção por parte dos gestores desse empreendimento e 

também pelos proprietários da Fazenda Poço do Novilho, porque esses mamíferos são 
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alvos de forte pressão de caça ilegal em várias outras localidades do semiárido 

(Caatinga) paraibano. É possível que o mesmo fato ocorra no município de Remígio. 

Desse modo, os gestores do referido empreendimento e os proprietários da Fazenda 

Poço do Novilho deverão empregar seus melhores esforços no sentido de proibir a caça 

desses mamíferos, visando garantir a sobrevivência de suas populações locais. 

Estudos realizados por Alves, Gonçalves e Vieira (2012) e Santos, Alves e 

Mendonça (2018) forneceram listas de espécies de mamíferos que são alvos de caça 

ilegal no semiárido paraibano. Por sua vez, Alves et al. (2016) forneceram uma lista de 

espécies de mamíferos caçados no bioma Caatinga. É importante destacar aqui que as 

espécies Galea spixii, Cerdocyon thous, Euphractus sexcinctus e Callithrix jacchus 

fazem parte dessas listas de espécies-alvos de caça ilegal. Os espécimes de G. spixii, 

C. thous e E. sexcinctus costumam ser utilizados como alimento (consumo da carne) e 

para a preparação de produtos zooterápicos (“remédios”) para tratar vários tipos de 

doenças. Por sua vez, os espécimes de sagui-de-tufo-branco (C. jacchus) são utilizados 

como animais de estimação (pets) e também para a preparação de remédios 

zooterápicos (ALVES et al., 2016). 

De acordo com Alves et al. (2016), a pressão da caça ilegal de vertebrados 

silvestres pode levar inclusive ao declínio ou extinção local de algumas populações das 

espécies-alvo. A caça ilegal desses animais tem sido reconhecida como uma prática 

muito comum na Caatinga; e isso exige que os planos de conservação levem em conta 

os aspectos socioeconômicos e culturais das comunidades humanas locais, visando a 

elaboração de estratégias de conservação mais eficientes (e.g., ALVES et al., 2016; 

SANTOS; ALVES; MENDONÇA, 2018). 
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Tabela 10 - Lista de espécies de mamíferos não-volantes registradas na ADA e AID (Dados primários), durante a estação seca. O status de conservação das 
espécies segue os critérios e categorias adotados na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021) e no Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (2018). Quanto à distribuição geográfica das espécies registradas nos principais biomas brasileiros: FA (Floresta Amazônica), MA (Mata 
Atlântica), CE (Cerrado), CA (Caatinga), PN (Pantanal) e PP (Pampas). Símbolos: x (Presença), - (Ausência), * (Citado por entrevistado), ** (Espécie endêmica 
da Caatinga), ed (Evidência direta: presença de tocas) e nv (Espécimes identificados somente em nível de gênero não podem ter seu status de conservação 
verificado). 

Grupos taxonômicos Nome popular Áreas amostradas Biomas brasileiros Lista Vermelha 
(IUCN) 

Livro Vermelho 
(MMA) ADA AID 

Ordem Didelphimorphia 
(gambás, cuícas) 

      

Família Didelphidae        
Cryptonanus agricolai 
(Moojen, 1943) 

Cuíca, catita X - CA, CE e FA (1 e 2) Dados Deficientes Não incluída 

Monodelphis domestica 
(Wagner, 1842) 

Catita, cuíca-de-rabo-
curto 

X X CA, CE e MA (1 a 5) Pouco Preocupante Não incluída 

Ordem Cingulata (tatus)       
Família Chlamyphoridae       
Euphractus sexcinctus 
Linnaeus, 1758 *, ed 

Tatu-peba - X CA, CE, FA e MA (1, 3, 4 e 6) Pouco Preocupante Não incluída 

Ordem Primates (macacos e 
micos) 

      

Família Cebidae       
Callithrix jacchus (Linnaeus, 
1758) 

Sagui, sagui-de-tufo-
branco 

- X CA e MA (1, 3, 4, 6 e 9) Pouco Preocupante Não incluída 

Ordem Rodentia (ratos, preás, 
capivara) 

      

Família Cricetidae       
Necromys lasiurus (Lund, 
1841) 

Rato-do-mato, pixuna X X CA, CE, FA e MA (1, 5, 6 e 9) Pouco Preocupante Não incluída 

Oligoryzomys sp. nv Rato X X (Ver o texto) - - 
Wiedomys pyrrhorhinos (Wied-
Neuwied, 1821) ** 

Rato-de-nariz-vermelho X - CA (1, 4, 5, 6 e 8) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Caviidae       
Galea spixii (Wagler, 1831) Preá X - CA, CE, FA e MA (1, 4, 6 e 9) Pouco Preocupante Não incluída 
Ordem Carnivora (felinos, 
canídeos) 

      

Família Canidae       
Cerdocyon thous (Linnaeus, 
1766) 

Raposa, lobinho X X CA, CE e MA (1, 3, 4, 6, 7 e 9) Pouco Preocupante Não incluída 

Riqueza de espécies - 7 6 - - - 

   Fonte: Ecoter (2021). 
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Figura 20 -Espécies de mamíferos não-volantes registradas durante a estação seca. Abreviaturas: A 
(Espécime de Cryptonanus agricolai), B (Espécime de Monodelphis domestica), C (Espécime de Necromys 
lasiurus), D (Espécime de Wiedomys pyrrhorhinos), E (Espécime adulto de Galea spixii) e F (Espécime de 
Oligoryzomys sp.). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
  Fonte: Ecoter (2021). 
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Figura 21 -Registro noturno de um espécime adulto de raposa (Cerdocyon thous) (Família Canidae), 
enquanto o mesmo comia a isca (alimento) deixada a cerca de um metro da armadilha fotográfica (câmera 
trap), instalada em um dos pontos de amostragem na ADA do empreendimento, durante a estação seca. 

 
      Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.1.2.3 Marcação-e-Recaptura de Espécimes de Pequenos Mamíferos Não-Volantes 

 

Durante a estação chuvosa, nas armadilhas de queda e Sherman foram 

capturados cinco espécimes de cuíca-de-rabo-curto (Monodelphis domestica); sendo 

marcados com brinco metálico (“ear tags”) somente dois desses espécimes (Figura 15 

H – J). Nenhum deles foi recapturado.  

O insucesso de recaptura dos espécimes de M. domestica marcados deve-se 

muito provavelmente ao reduzido número de indivíduos marcados e ao curto período de 

amostragem (total de cinco dias consecutivos). 

Embora comparações com outros estudos sejam bastante limitadas devido ao 

reduzido esforço amostral da presente pesquisa, um estudo de marcação-e-recaptura de 

pequenos mamíferos não-volantes (realizado em duas localidades da Caatinga e com 

duração de quatro anos) relatou baixa riqueza de espécies e baixo sucesso de captura; 

e que os mesmo não se correlacionaram com a precipitação pluviométrica (chuvas) e 

temperatura das áreas investigadas (DELCIELLOS, 2016). 
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4.1.2.4 Lista de Espécies de Mamíferos Não-Volantes e Volantes com Prováveis 

Ocorrências na Área de Influência do Empreendimento, Baseada na Compilação 

e Análises de Dados Disponíveis na Literatura (Dados Secundários) 

 

Em relação à lista de espécies de mamíferos não-volantes, foram sugeridas 

como prováveis ocorrências de três espécies (Didelphis albiventris, Dasypus 

novemcinctus e Conepatus semistriatus), as quais apresentam ampla distribuição 

geográfica na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Ver a Tabela 11). Nenhuma dessas 

espécies consta como ameaçada na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de 

Extinção (IUCN, 2021) nem tampouco foram incluídas na lista de espécies do Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018) (Ver a Tabela 11).  

Espécimes de timbu (D. albiventris), tatu-galinha (D. novemcinctus) e ticaca (C. 

semistriatus) também sofrem forte pressão de caça ilegal em outros municípios do 

semiárido paraibano (ALVES; GONÇALVES; SANTOS; ALVES; MENDONÇA, 2018). 

Portanto, uma vez se confirmando efetivamente as ocorrências dessas espécies de 

mamíferos na área de influência do empreendimento, tanto os gestores desse 

empreendimento quanto os proprietários da Fazenda Poço do Novilho deverão 

empenhar esforços no sentido de proibir a caça ilegal desses mamíferos. 

Embora o inventário das espécies de morcegos (quiropterofauna) da área de 

influência do empreendimento não tenha sido um dos objetivos do presente estudo, 

julgou-se necessária e oportuna a inclusão de uma lista de espécies desse grupo de 

mamíferos com prováveis ocorrências na área investigada; tendo em vista os relevantes 

papéis ecológicos que eles exercem nos ambientes onde vivem. Por exemplo, espécies 

de morcegos frugívoras (as espécies do gênero Artibeus) (CARVALHO et al., 2016) e 

nectívoras (como é o caso da espécie Xeronycteris vieirai) (CORDEIRO-SCHMIDT et al., 

2017) podem contribuir efetivamente para os processos de manutenção e regeneração 

da diversidade florística local em áreas de Caatinga, visto que atuam como importantes 

agentes dispersores de frutos e sementes, e polinizadores (MACHADO; LOPES, 2004; 

ROCHA; MACHADO; ZAPPI, 2007; SILVA et al., 2018). De acordo com um estudo 

realizado em três áreas de Caatinga por Machado e Lopes (2004), 28,1% da polinização 

foi feita por espécies de vertebrados, sendo 15% dela por aves (ornitofilia) e 13,1% por 

morcegos (quiropterofilia). 

Diante disso, então, foram sugeridas as prováveis ocorrências de nove espécies 

de morcegos (mamíferos volantes ou voadores) na área de influência do Aterro Sanitário 
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da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. Localizado, (Tabela 11). Essa estimativa de riqueza 

de espécies de morcegos (nove espécies) mostra-se razoável, visto que para o Parque 

Estadual Pedra da Boca (Município de Araruna), localizado na microrregião do 

Curimataú Oriental paraibano, Cruz et al. (2005) registraram a ocorrência de nove 

espécies de morcegos. Para a Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Almas, 

localizada nos municípios de Sumé e São José dos Cordeiros (ambos pertencentes à 

microrregião do Cariri Ocidental paraibano), Beltrão et al. (2015) registraram a ocorrência 

de 19 espécies pertencentes a cinco famílias de morcegos. Cinco das 19 espécies 

listadas por Beltrão et al. (2015) para a Fazenda Almas também ocorrem no Parque 

Estadual Pedra da Boca. Além disso, todas as espécies incluídas no presente estudo 

como prováveis ocorrências na área de influência também ocorrem em outras 

localidades dentro do semiárido (Caatinga) paraibano, conforme se pode constatar a 

partir do exame da lista de espécies de morcegos do Estado da Paraíba, publicada por 

Feijó e Langguth (2011).  

Considera-se também bastante provável a ocorrência da espécie de morcego 

Xeronycteris vieirai Gregorin & Ditchfield, 2005 (Tabela 11), cuja localidade-tipo (ou seja, 

o local onde foram coletados os espécimes-tipos usados para descrever essa espécie) 

é a Fazenda Espírito Santo, localizada no município de Soledade, distante 61,6 km do 

munícipio de Remígio. O município de Soledade também faz parte da microrregião do 

Curimataú Ocidental paraibano. Portanto, a lista de espécies de morcegos com 

prováveis ocorrências na área de influência mostra-se razoável e em concordância com 

a composição e distribuição geográfica das espécies registradas para áreas de Caatinga 

do estado da Paraíba. 

Em relação à distribuição geográfica, a maioria das espécies de morcegos com 

prováveis ocorrências são encontrados nos biomas Cerrado, Floresta Amazônica e Mata 

Atlântica (Tabela 11). Quanto ao status de conservação, a espécie Xeronycteris vieirai 

consta como Dados Deficientes na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção 

(IUCN, 2021) e não foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (2018). Essa espécie de morcego é considerada 

endêmica da Caatinga (CARMIGNOTTO; ASTÚA, 2017; SILVA et al., 2018).  

É importante destacar que, com exceção da espécie Xeronycteris vieirai, as 

demais espécies de quirópteros (morcegos) citadas como prováveis ocorrências na área 

de influência constam na categoria Pouco Preocupante da Lista Vermelha de Espécies 
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Ameaçadas de Extinção (IUCN, 2021) e nenhuma delas foi incluída na lista de espécies 

do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018).  

Mais recentemente, baseados na compilação de registros de várias fontes 

(bases de dados online, coleções de museus e literatura), Silva et al. (2018) relataram 

que ocorrem na Caatinga 96 espécies de morcegos, sendo somente duas delas 

consideradas endêmicas desse bioma (as espécies Chiroderma vizottoi Taddei & Lim, 

2010 e Xeronycteris vieirai Gregorin & Ditchfield, 2005, ambas pertencentes à família 

Phyllostomidae). Contudo, Carmignotto e Astúa (2017) reconheceram a ocorrência de 

três espécies de morcegos endêmicas da Caatinga, duas delas já mencionadas e a 

espécie Lonchophylla inexpectata Moratelli & Dias, 2015; todas elas pertencentes à 

família Phyllostomidae. Os morcegos, portanto, representam o grupo de pequenos 

mamíferos com a maior riqueza de espécies ocorrendo no bioma Caatinga (PAGLIA et 

al., 2012; CARVALHO-NETO et al., 2017; SILVA et al., 2018). 
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Tabela 11 -Lista de espécies de mamíferos não-volantes e volantes (voadores) com prováveis ocorrências na ADA do empreendimento (Dados secundários). 
O status de conservação das espécies segue os critérios e categorias adotados na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021) e no 
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018). Quanto à distribuição geográfica das espécies registradas nos principais biomas brasileiros: 
FA (Floresta Amazônica), MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), CA (Caatinga), PN (Pantanal) e PP (Pampas). Símbolos: ** (Espécie endêmica da Caatinga). 

Grupos taxonômicos Nome popular Biomas brasileiros Lista Vermelha 
(IUCN) 

Livro Vermelho 
(MMA) 

Ordem Didelphimorphia (gambás, cuícas)     
Família Didelphidae      
Didelphis albiventris Lund, 1840 Cassaco, gambá, 

timbu. 
CA, CE e MA (1, 6 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Ordem Cingulata (tatus)     
Família Dasypodidae     
Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 Tatu-verdadeiro, 

tatu-galinha. 
CA, CE, FA e MA (1, 3 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Ordem Carnivora (felinos, canídeos)     
Família Mephitidae     
Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) Jeraticaca, ticaca, 

cangambá 
CA, CE e MA (1, 6, 7 e 16)  Pouco Preocupante Não incluída 

Ordem Chiroptera (morcegos)     
Família Emballonuridae     
Rhynchonycteris naso (Wied-Neuwied, 1820) Morcego-de-

tromba 
CA, CE, FA e MA (1, 3, 4, 9, 11 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Phyllostomidae     
Anoura geoffroyi Gray, 1838 Morcego CA, CE, FA e MA (1, 4, 9 e 11) Pouco Preocupante Não incluída 
Artibeus planirostris (Spix, 1823) Morcego CA, CE, FA e MA (1, 3, 4, 9 a 11 e 13) Pouco Preocupante Não incluída 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) Morcego-fruteiro-

da-cauda-curta 
CA, CE, FA e MA (1, 3, 4, 9 a 12 e 13)  Pouco Preocupante Não incluída 

Platyrrhinus lineatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 
1810) 

Morcego-linha-
branca 

CA, CE e MA (1, 3, 4, 9 a 12 e 13) Pouco Preocupante Não incluída 

Sturnira lilium (Geoffroy Saint-Hilaire, 1810) Morcego-de-
lombos-amarelo 

CA, CE, FA e MA (1, 4, 9 a 12 e 13) Pouco Preocupante Não incluída 

Xeronycteris vieirai Gregorin & Ditchfield, 
2005** 

Morcego CA (1, 11, 14 e 15) Dados Deficientes Não incluída 

Família Molossidae     
Molossus molossus Pallas, 1766 Morcego-cauda-

livre 
CA, CE, FA e MA (1, 4, 9, 10 e 11) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Noctilionidae     
Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758) Morcego-pescador CA, CE, FA e MA (1, 4, 9 e 11) Pouco Preocupante Não incluída 

Total de espécies 12 - - - 

    Fonte: Ecoter (2021). 
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4.1.3 Considerações Finais 

 

Em termos de riqueza de espécies (quantidade de espécies), as áreas 

diretamente afetada e de influência direta empreendimento mostram-se bastante 

similares, mesmo se considerar o acréscimo do registro de um espécime de gato-

mourisco (Herpailurus yagouaroundi) à área de ADA por ocasião das amostragens feitas 

durante a estação chuvosa. 

A observação de um espécime de gato-mourisco (H. yagouaroundi), uma 

espécie de mamífero de médio porte, carnívora, e que consta na categoria Vulnerável 

(VU) no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018) deve chamar 

a atenção para a adoção de medidas que visem mitigar os impactos negativos do aterro 

para a sobrevivência de indivíduos dessa espécie, tais como: redução da velocidade de 

veículos enquanto estiverem trafegando nas estradas que levarão até o local de 

implantação e operação desse empreendimento; bem como a expressa proibição de 

caça ilegal de seus espécimes nos limites da ADA e também nos limites da Fazenda 

Poço do Novilho. 

A presença de um pequeno bando de sagui-de-tufo-branco (C. jacchus) somente 

na AID do referido empreendimento pode ser explicada pelas melhores condições de 

conservação da estrutura da vegetação neste local; com marcado predomínio do extrato 

arbóreo-arbustivo. Por sua vez, a ausência de espécimes desse primata nos três pontos 

de amostragem investigados na área de influência indireta possivelmente se explica pelo 

elevado grau de alteração de sua cobertura vegetal e regular utilização como área de 

pastagem para a criação extensiva de bovinos, caprino e equinos. 

Por outro lado, também é importante destacar a ocorrência na área de influência 

direta do referido empreendimento de espécimes do rato-de-nariz-vermelho (Wiedomys 

pyrrhorhinos), uma espécie considerada endêmica do bioma Caatinga. Contudo, devido 

à contiguidade (vizinhança próxima) entre aa ADA e AID do referido empreendimento, 

muito provavelmente espécimes desse roedor também devem viver/deslocar em ambas 

as áreas. 

Por fim, deve-se chamar a atenção para os registros de espécies de mamíferos 

na área de influência, as quais são comumente espécies-alvos da caça ilegal, tanto em 

outros municípios do semiárido paraibano quanto no bioma Caatinga, em geral. As 

espécies aqui referidas são o preá (Galea spixii), o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), a 

raposa (Cerdocyon thous) e o sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus); e também o gato-
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mourisco (Herpailurus yagouaroundi), observado durante as amostragens realizadas na 

estação chuvosa. 

Além dessas espécies de mamíferos não-volantes efetivamente registradas, 

existe ainda a razoável possibilidade de que nessa área também ocorram as espécies 

Didelphis albiventris (timbu), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) e Conepatus 

semistriatus (ticaca). Essas três espécies também fazem parte da lista de espécies de 

mamíferos que são caçados ilegalmente em municípios do semiárido paraibano e dentro 

do bioma Caatinga como um todo, conforme relatado por vários estudos já mencionados 

no item Resultados e Discussão deste Relatório Técnico-Científico.  

Portanto, a presença das referidas espécies de mamíferos, tanto na área 

diretamente afetada do empreendimento quanto na área restante da Fazenda Poço do 

Novilho, exigirá dos gestores e também dos proprietários desses locais que empreguem 

seus melhores esforços visando proibir a caça ilegal desses animais. Nesse sentido, 

merece registro o fato de que, durante a realização deste inventário da mastofauna, os 

proprietários dessa Fazenda expressaram a decisão de continuar proibindo a caça de 

animais silvestres e também a pretensão de afixar placas de advertência no entorno da 

propriedade informando ser proibida a caça de animais silvestres. 

 

4.1.4 Recomendações 

  

Levando em conta as listas de espécies de mamíferos não-volantes 

principalmente (elaboradas com base em dados primários e dados secundários.) 

registradas para a área diretamente afetada e a área de influência direta do 

empreendimento e naturalmente na necessidade de mitigar os efeitos negativos da 

instalação/operação desse empreendimento sobre a fauna de mamíferos local, são 

apresentadas algumas recomendações a seguir: 

 

a) Previamente às atividades de implantação do Aterro Sanitário da Ecoter 

Gestão de Resíduos Ltda. deverão ser realizados o resgate, afugentamento 

e translocação dos espécimes de mamíferos não-volantes encontrados na 

ADA do referido empreendimento. A translocação de espécimes de 

mamíferos deverá ser feita para a AID, também localizada dentro da Fazenda 

Poço do Novilho; 
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b) Proibir terminantemente a caça de espécimes de mamíferos silvestres (por 

exemplo: preás, raposas, saguis e tatus) encontrados na área diretamente 

afetada e também dentro dos limites territoriais da Fazenda Poço do Novilho;  

 

c) Instalar telas de alambrado e/ou muros que impeçam ou dificultem ao máximo 

a entrada de espécimes de mamíferos de pequeno, médio e grande portes 

para dentro da área instalada do Aterro Sanitário, visando evitar que esses 

animais sejam contaminados com resíduos tóxicos armazenados e também 

se tornem dispersores desses resíduos para a área de influência indireta 

desse empreendimento. Essa medida também tem por objetivo garantir a 

manutenção de condições adequadas de saúde das populações de 

mamíferos silvestres vivendo refugiadas na AID desse empreendimento e, 

consequentemente, contribuir para a conservação dessas populações em 

termos de médio e longo prazos; 

 

d) Instalar placas de sinalização de passagem de animais silvestres ao longo 

dos trechos das estradas de terras (dentro da Fazenda Poço do Novilho), as 

quais levam até área de implantação/operação do Aterro Sanitário da Ecoter 

Gestão de Resíduos Ltda.; visando advertir os motoristas sobre o trânsito 

desses animais no local; 

 

e) Reduzir a velocidade máxima permitida para 30 Km/h dos veículos 

trafegando nos trechos das estradas de terra que levam até a área de 

implantação/operação do aterro, objetivando reduzir os atropelamentos 

(mortalidade) de espécimes de animais silvestres deslocando-se através 

dessas estradas; e 

 

f) Instalar placas informando a velocidade máxima permitida (30 Km/h) nos 

trechos das estradas de terra que levam até a área de implantação/operação 

do Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda., visando alertar os 

motorista trafegando nessas vias. 
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4.2 HERPETOFAUNA 

 

Durante muitas décadas, considerou-se baixa a riqueza de espécies e 

endemismos da herpetofauna (grupo formado pelos répteis e anfíbios) vivendo dentro 

do domínio morfoclimático da Caatinga, quando comparadas àquelas registradas para 

esse grupo zoológico em outros biomas brasileiros (Cerrado, Floresta Amazônica e 

Caatinga) (VANZOLINI, 1974; RODRIGUES. 2003). Contudo, esse cenário tem mudado 

de maneira significativa nas três últimas décadas em decorrência do maior esforço de 

pesquisas dirigidas para investigar a riqueza de espécies e distribuição geográfica da 

herpetofauna em um número consideravelmente maior de localidades dentro da 

Caatinga, o que possibilitou o acréscimo de 85 espécies de répteis e anfíbios 

(ALBUQUERQUE et al., 2012; GARDA et al., 2017; MESQUITA et al., 2017; LEITE et 

al., 2019) ao total de 167 espécies da herpetofauna listadas por Rodrigues (2003). De 

acordo com a compilação mais recente da literatura disponível, são reconhecidas as 

ocorrências de 98 espécies de anfíbios e 243 espécies de répteis na Caatinga (GARDA 

et al., 2018). 

Corroborando com essa nova visão sobre a herpetofauna da Caatinga, Mesquita 

et al. (2017), baseados em análises de listas de espécies de lagartos e seus padrões de 

distribuição geográfica atualizados, afirmaram que a visão antiga que considerava a 

fauna da Caatinga pobre em espécies e endemismos está equivocada. Esses autores 

reconheceram a ocorrência de 79 espécies de lagartos da Caatinga, sendo 38 delas 

consideradas endêmicas das ecorregiões das Dunas do São Francisco (estado da 

Bahia) e Raso da Catarina (estados da Bahia e Pernambuco). 

Apesar de ter melhorado de modo significativo o status de conhecimento sobre 

a herpetofauna da Caatinga, esse grupo taxonômico ainda é considerado 

insuficientemente conhecido no que diz respeito a sua riqueza de espécies; 

particularmente quando se leva em conta a existência de muitas localidades dentro 

desse bioma que ainda não foram inventariadas (LEITE et al., 2019). Soma-se também 

o fato da influência exercida pela imprevisibilidade dos padrões de precipitação 

pluviométrica afetando as estimativas de riqueza de espécies de anfíbios obtidas para 

distintas localidades dentro do domínio morfoclimático da Caatinga (RODRIGUES, 2003; 

GARDA et al., 2017). 

O conhecimento disponível sobre a herpetofauna vivendo em áreas de Caatinga 

(região semiárida) do estado da Paraíba também se enquadra dentro do cenário geral 
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descrito anteriormente para esse bioma, ou seja, persistem ainda grandes lacunas de 

conhecimento sobre a riqueza de espécies e padrões de distribuição geográfica de sua 

herpetofauna. Somente para algumas poucas localidades dentro das microrregiões que 

formam o semiárido paraibano foram realizados inventários da herpetofauna: Cariri 

Oriental (VIEIRA; ARZABE; SANTANA, 2007; LEITE-FILHO et al., 2015; CASCON; 

LANGGUTH, 2016), Cariri Ocidental (VIEIRA et al., 2020), Alto Sertão (ARZABE, 1999), 

Curimataú Oriental (ARZABE et al., 2005) e Curimataú Ocidental (SILVA, 2016). A 

maioria dessas pesquisas envolveram unicamente inventários de riqueza de espécies de 

anfíbios (anurofauna) (ARZABE, 1999; VIEIRA; ARZABE; SANTANA, 2007; LEITE-

FILHO et al., 2015; CASCON; LANGGUTH, 2016; SILVA, 2016).  

Especificamente em relação à Microrregião do Curimataú Ocidental, existem 

dados disponíveis na literatura somente sobre as espécies de anfíbios anuros (sapos, 

rãs e pererecas) encontradas no município de Cuité (SILVA, 2016). Não existem 

informações disponíveis na literatura sobre a composição da fauna de répteis vivendo 

nos demais dez municípios que compõem essa microrregião do semiárido (Caatinga) 

paraibano. 

 

4.2.1 Procedimentos e Métodos 

 

4.2.1.1 Inventário da Herpetofauna Baseada em Amostragens de Campo (Dados 

Primários) 

 

4.2.1.1.1 Métodos de Amostragem Empregados 

 

Para a obtenção de dados primários foram realizados os inventários das 

espécies de anfíbios e répteis (herpetofauna) encontradas na área diretamente afetada 

e área de influência direta (AID) do empreendimento Aterro Sanitário da Ecoter Gestão 

de Resíduos Ltda. na Fazenda Poço do Novilho. Para essa finalidade foi usada uma 

combinação de métodos de amostragem que incluiu a busca visual limitada por tempo, 

registros por membros da equipe de fauna, coletas por terceiros e entrevistas com 

moradores locais (métodos ativos) e armadilhas de interceptação e queda com cercas 

direcionadoras (pitfall traps) (método passivo) (Ver as Figuras 22 a 25). Os 

procedimentos metodológicos adotados foram baseados nos trabalhos publicados por 
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Cechin e Martins (2000), Zanella e Cechin (2006), Santana et al. (2008), Sawaya, Marque 

e Martins (2008), Mesquita, Passos e Cechin (2013) e Patrick et al. (2014)). 

O mapa das estações de coleta de amostragem da herpetofauna (Apêndices) 

mostra cada um dos pontos de amostragens (Pontos: P1 – 177635 m, 9235175 m; P2 – 

177563 m, 9235041 m; P3 – 177630 m, 9234868 m; Ponto: P4 – 177911 m, 9234729 m) 

onde foi instalada uma estação de armadilhas de queda com cercas direcionadoras 

(pitfall traps with drift fences), composta por cinco baldes (capacidade de 60 L), dispostos 

em linha e separados entre si por uma lona de plástico preta medindo 10 m de 

comprimento por 80 cm de altura. Em ambas as estações seca e chuvosa foi empregada 

a mesma disposição das armadilhas de queda, sendo instaladas exatamente nos 

mesmos locais nas duas campanhas (Figuras 22 e 23). 

A busca visual limitada por tempo para encontrar espécimes de anfíbios e répteis 

foi realizada por dois pesquisadores durante os períodos diurno e noturno (Figura 24 A 

e B; e Figura 25). Nessas ocasiões, foram vistoriados os mais variados tipos de 

ambientes existentes nos pontos de amostragens a procura de espécimes de anfíbios e 

répteis em seus sítios de refúgios, alimentação e reprodução na área diretamente 

afetada e na área de influência direta (Figuras 24 a 27).  

 

4.2.1.1.2 Períodos de Amostragem 

 

As amostragens de campo foram realizadas durante a estação chuvosa (no 

período 09 a 15 de junho de 2021) e na estação seca (no período de 18 a 26 de agosto 

de 2021), conforme apresentado nas Figuras 22 a 27. 

 

4.2.1.1.3 Esforço de Amostragem 

 

Durante a estação seca, o esforço amostral utilizando as armadilhas de queda 

(pitfall traps) foi igual 100 dias/balde (número total de baldes (n= 20) x número de dias 

em que os baldes permaneceram abertos (n = 5 dias)). Igual esforço de amostragem foi 

realizado durante a estação chuvosa. 

Durante a estação chuvosa e também na estação seca, a busca visual limitada 

por tempo para encontrar espécimes de anfíbios e répteis foi realizada por dois 

pesquisadores (Figura 24 A e B) durante os períodos diurno e noturno; sendo o esforço 

amostral igual a quatro horas em cada um desses períodos. O esforço amostral total foi 
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igual 96 horas-homem (Cálculo: quantidade de pesquisadores (n = 2) x número de horas 

de amostragens/dia (n = 8) x número total de dias de amostragens (n = 6)). 

 

4.2.1.1.4 Cuidados Tomados Com o Bem-Estar dos Espécimes de Anfíbios e Répteis 

Capturados 

 

Visando garantir condições adequadas de bem-estar aos espécimes de anfíbios 

e répteis capturados durante as atividades de campo, foram tomados os seguintes 

cuidados: 1) Todas as estações de armadilhas de queda foram revisadas diariamente, 

sempre no início da manhã para reduzir ao máximo o tempo em que os espécimes de 

anfíbios e répteis capturados ficassem expostos diretamente ao sol. Com finalidade de 

reduzir as chances de que espécimes de anfíbios principalmente e pequenos lagartos e 

serpentes sofrerem desidratação severa e consequente morte enquanto estivessem 

presos nos baldes; 2) Tomou-se o cuidado de adicionar a cada balde de plástico água 

potável, folhas e galhos (ad libitum) para proteger esses animais da exposição direta ao 

sol; 3) Todos os dias em que os baldes permaneceram abertos, tomou-se o cuidado de 

repor a água potável naturalmente perdida por evaporação; 4) Os espécimes capturados 

nas armadilhas de queda ou durante as buscas ativas foram acondicionados em sacos 

de plásticos e de algodão, ficando os mesmos protegidos da exposição direta ao sol até 

serem levados para a casa sede da Fazenda Poço do Novilho; e 5) Nos casos em que 

houve a necessidade de manter alguns espécimes em cativeiro temporário, tais 

espécimes foram colocados em caixas de plástico (cuja tampa foi perfurada para permitir 

adequada circulação de ar) e adicionadas uma fonte de água potável e alimento “ad 

libitum” (geralmente invertebrados, principalmente insetos da serrapilheira) (Ver a Figura 

24 D e E; e a Figura 28). Todos esses cuidados foram igualmente adotados durantes as 

amostragens realizadas nas estações seca e chuvosa. 

 

4.2.1.1.5  Cuidados Tomados Após a Desinstalação das Armadilhas de Interceptação e 

Queda Com Cercas Direcionadoras 

 

Concluídas as amostragens realizadas tanto durante a estação seca quanto na 

estação chuvosa, os buracos deixados pelos baldes de cada uma das linhas de 

armadilhas de queda foram todos eles completamente fechados com terra. Essa medida 

teve como objetivo principal evitar que esses buracos viessem a se tornar armadilhas 
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indesejadas para captura acidental de espécimes de répteis e anfíbios e outros 

vertebrados silvestres (Figura 28 F). Além disso, tal medida também se mostra 

necessária para evitar acidentes envolvendo pessoas e animais de criação 

(principalmente bovinos e equinos). Também se tomou o cuidado de recolher todos os 

pedaços de lona preta, os quais foram usados como cercas-guia das armadilhas de 

queda; evitando-se assim a deposição indevida dentro da área de estudo desse tipo de 

resíduo sólido. 

 

4.2.1.1.6  Procedimentos Adotados Para Anestesia e Morte dos Espécimes-Testemunho 

de Anfíbios e Répteis Coletados 

 

Cada espécime-testemunho de anfíbios e répteis coletados foram anestesiados 

com injeção de lidocaína a 5,0% (injetado na cavidade torácica) e, uma vez morto, foi 

adicionado uma solução de formalina a 4,0% para preservação dos corpos. Por fim, cada 

espécime foi acondicionado em recipiente contendo álcool etílico a 70,0% para 

conservação dos corpos. Foram adotadas todas as recomendações éticas aplicadas à 

experimentação científica envolvendo espécimes de anfíbios e répteis descritas no 

Herpetological Animal Care and Use Committee (HCC) of the American Society of 

Ichthyologists and Herpetologists (2004), Fernandes (2010) e também na Resolução No. 

301 do Conselho Federal de Biologia (2012). 

 

4.2.1.1.7 Destino dos Espécimes-Testemunho de Anfíbios e Répteis Coletados 

 

Todos os espécimes-testemunho de anfíbios e répteis, coletados de acordo com 

a Licença No. 028/2021 emitida pela SUDEMA-PB (Anexos), foram depositados na 

Coleção de Herpetologia do Departamento de Sistemática e Ecologia do Centro de 

Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, 

conforme consta na declaração de anuência do Curador da referida coleção científica 

(Anexos).



  

98 
 

Figura 22 -Instalação das armadilhas de queda com cercas direcionadoras (pitfall traps with drift fences) e 
atividades de revisão diária das mesmas para registro de espécimes de anfíbios e répteis encontrados na 
ADA e AID, durante a estação seca. Abreviaturas: A e B (Início dos procedimentos de instalação das 
armadilhas de queda), C (Vista parcial de uma das estações de armadilhas de queda), D e E (Detalhe de 
um dos baldes mostrando pequenos galhos com folhas e água potável. Ver explicação no texto) e F 
(Revisão das armadilhas de queda). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 23 -Instalação das armadilhas de queda com cercas direcionadoras (pitfall traps with drift fences) e 
atividades de revisão diária das mesmas para registro de espécimes de anfíbios e répteis encontrados na 
ADA e AID, durante a estação chuvosa. Abreviaturas: A (Início dos procedimentos de instalação de uma 
das estações de armadilhas de queda), B, C, D e E (Vistas parciais das estações de armadilhas de queda 
nos pontos 01, 02, 03 e 04, respectivamente), e E e F (Atividades de revisão diária das armadilhas de 
queda: A foto E ilustra a reposição diária de água potável (seta) em cada um dos baldes de todas as 
estações de armadilhas de queda instaladas; enquanto a foto F, ilustra o registro e acondicionamento de 
espécimes de répteis e anfíbios capturados nas armadilhas de queda). Fotos: José Roberto de Lima 
(2021). 

 

   Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 24 -Realização de buscas ativas (Método de procura visual limitada por tempo), diurna e noturna, 
nos diferentes tipos ambientes existentes na ADA e AID durante a estação seca. Abreviaturas: A, B e C 
(Pesquisadores procurando por espécimes de anfíbios e répteis à noite (A e B) e durante o dia (C)), C 
(Vista parcial do leito de um riacho temporário, completamente seco, localizado na AID do referido 
empreendimento (Ponto de amostragem: P4)), D e E (Vista parcial de área com vegetação arbórea 
relativamente bem preservada, associada com densas touceira de agave (Ponto de amostragem: P4)) e F 
(Vista de duas áreas de cultivo de palma forrageira localizadas na AID do referido empreendimento (Ponto 
de amostragem: P4). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 
   Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 25 -Realização de buscas ativas (Método de procura visual limitada por tempo), diurna e noturna, 
nos diferentes tipos ambientes existentes na ADA e AID, durante a estação chuvosa. Abreviaturas: A 
(Pesquisadores procurando por espécimes de anfíbios e répteis à noite), B – F (Pesquisadores durante as 
buscas ativas diurna). Na foto F, o pesquisador examina um espécime de jararaca (Bothrops erythromelas) 
(seta) encontrado no solo e embaixo de cascas de uma braúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) queimada, 
indicada pela seta na foto E. Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 

  Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 26 -Corpos d’água temporários e/ou semipermanentes, lótico e lênticos, localizados na AID (Ponto 
de amostragem: P4) do empreendimento durante a estação seca. Abreviaturas: A (Vista parcial de um 
riacho temporário, totalmente seco), B (Pequena poça d’água que restou dentro de um barreiro 
(reservatório artificial de água), usado como fonte de água para o gado), C (Outro pequeno barreiro 
completamente seco, localizado nas proximidades da casa sede. A seta vermelha indica o centro do 
barreiro, o qual está cercado por vegetação herbácea seca) e D (Vista parcial do leito do açude, 
completamente seco, localizado nas proximidades da casa sede do referido sítio). Fotos: José Roberto de 
Lima (2021). 

 

   Fonte: Ecoter (2021). 
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Figura 27 -Corpos d’água lênticos semipermanentes localizados na AID (Ponto de amostragem: P4) do 
empreendimento, durante a estação chuvosa. Abreviaturas: A (Vista da parte mais profunda do leito do 
açude (completamente seco), situado nas proximidades da casa sede) e B (Vista de uma rasa lâmina 
d’água entre as gretas de dessecação (seta), observada no leito de um barreiro situado na frente da 
referida casa sede. Pesquisador procurando espécimes de anfíbios anuros refugiados nesse ambiente). 
Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 

   Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 28 -Cuidados tomados para garantir condições adequadas de bem-estar aos espécimes de anfíbios 
e répteis capturados durante as amostragens de campo na estação chuvosa. Abreviaturas: A (Vista de 
ramos e folhas colocados nos baldes para diminuir a exposição direta ao sol dos espécimes de anfíbios e 
répteis capturados), B (Reposição diária de água potável nos baldes para diminuir os riscos de morte por 
desidratação dos espécimes de répteis e principalmente de anfíbios), C (Sacos de pano utilizados para 
acondicionamento e transporte dos espécimes capturados nos baldes), D (Visto de um espécime de 
lagarto-do-bico-doce (Ameiva ameiva) no interior de um saco de pano), E (Vista geral das caixas de 
plástico usadas para guardar temporariamente alguns dos espécimes de anfíbios e répteis capturados nas 
armadilhas de queda e por meio de buscas ativas. A seta indica um espécime de cobra-preta (Pseudoboa 
nigra) temporariamente mantido em cativeiro) e F (Vista parcial do ponto de amostragem 3. Após a 
remoção dos baldes, todos os buracos foram completamente aterrados. A seta indica o local exato em que 
estava instalado um dos baldes da linha de armadilhas de queda.). Fotos: José Roberto Lima (2021). 

 

  Fonte: Ecoter (2021). 
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4.2.1.2  Lista de Espécies de Anfíbios e Répteis Com Prováveis Ocorrências na Área de 

Estudo, Baseada na Compilação e Análises de Dados Disponíveis na Literatura 

(Dados Secundários) 

 

Para a elaboração das listas de espécies de anfíbios e répteis com prováveis 

ocorrências na área de estudo, foram preferencialmente consultadas as publicações 

científicas (artigos, livros, capítulos de livros, monografias, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado) baseadas em inventários faunísticos realizados no município de 

Remígio. Mas, em virtude da inexistência desses estudos, foram consultados, então, os 

trabalhos científicos realizados em outros municípios da Microrregião do Curimataú 

Ocidental; bem como de outras mesorregiões e microrregiões do semiárido paraibano. 

E finalmente foram consideradas as listas de espécies de anfíbios e répteis registradas 

para áreas de Caatinga localizadas nos demais estados do Nordeste brasileiro.  

As referências dos trabalhos científicos consultados para a elaboração das listas 

de espécies de anfíbios e répteis com prováveis ocorrências na área de influência do 

referido empreendimento encontram-se indicadas na tabela. 

 

4.2.1.3  Organização das Listas Taxonômicas e Sistemáticas das Espécies de Anfíbios 

Anuros e Répteis (Nomes Científicos Válidos) Adotada no Presente Estudo 

 

A taxonomia (baseada obviamente nos nomes válidos dos táxons) e a 

sistemática adotadas na elaboração das listas de espécies de anfíbios e répteis, 

registradas com base em dados primários e secundários para a área de estudo, seguem 

para os anfíbios as listas de espécies elaboradas por Frost (2021) e Segalla et al. (2021) 

e para os répteis, a lista de espécies organizada por Costa e Bérnils (2018). 

 

4.2.2 Resultados e Discussão 

 

4.2.2.1 Estação Chuvosa 

 

4.2.2.1.1 Riqueza de Espécies de Anfíbios Anuros na ADA e AID 

 

Durante a estação chuvosa, foi registrado um total de sete espécies de anfíbios 

anuros (pertencentes a cinco gêneros, distribuídos em três famílias), conforme a Tabela 
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12 e Figura 29). A distribuição espacial dos registros de ocorrência das espécies de 

anfíbios anuros é mostrada a seguir (Ver a Tabela 13). 

 

a) Espécies de anfíbios registradas na ADA 

 

Nos pontos P1 e P2 não foram registrados nenhum espécime de anfíbio anuro. 

Somente no ponto de amostragem P3 foi registrada a ocorrência de um espécime de 

anuro, pertencente à família Leptodactylidae (Ver a Tabela 13 e Figura 29 E). 

 

b) Espécies de anfíbios registradas na AID 

 

No ponto de amostragem P4 foram registradas sete espécies de anfíbios anuros, 

sendo quatro espécies de Leptodactylidae, duas espécies de Bufonidae e uma espécie 

de Hylidae. Os espécimes de Rhinella granulosa, Physalaemus cicada, Leptodactylus 

macrosternum e L. troglodytes foram observados, à noite, nas margens e interior de um 

barreiro (uma rasa lâmina d’água e gretas de dessecação associadas) situado na frente 

da casa sede da Fazenda Poço do Novilho. Também foram observados vários 

exemplares dessas espécies refugiadas entre gretas de dessecação encontradas no 

leito do açude localizado imediatamente atrás da referida casa sede. Um espécime de L. 

troglodytes foi capturado em armadilhas de queda no ponto de amostragem P3. 

Espécimes de R. jimi foram observados, durante algumas noites, no entorno da casa 

sede, enquanto se alimentavam de insetos atraídos pela luz das lâmpadas. Um espécime 

de Scinax x-signatus também foi encontrado dentro do banheiro dessa casa (Ver a 

Tabela 13 e Figura 29).  

No geral, foram registradas uma espécie de anfíbio anuro na ADA, sete outras 

espécies na AID do empreendimento. Somente a espécie de rã Leptodactylus 

troglodytes (Família Leptodactylidae) coocorreu em ambas as áreas do referido 

empreendimento (especificamente entre os pontos de amostragem P3 e P4), de acordo 

com a Tabela 13.
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Tabela 12 -Listas de espécies de anfíbios e répteis registradas (Dados primários), durante a estação chuvosa. O status de conservação das espécies segue os 
critérios e categorias adotados na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021) e no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 
Extinção (2018a,b). Abreviaturas/símbolos: FA (Floresta Amazônica), MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), CA (Caatinga), PN (Pantanal) e PP (Pampas), * (Citado 
por entrevistados) e ** (Registro por membro da equipe de fauna). 

Grupos taxonômicos Nome popular Distribuição 
geográfica/biomas 

brasileiros 

Lista Vermelha 
(IUCN) 

Livro Vermelho  
(MMA) 

Classe Lissamphibia      

Ordem Anura (Sapos, rãs e 
pererecas) 

    

Família Bufonidae (sapos)     

Rhinella granulosa (Spix, 1824) sapo-de-verruga MA, CE e CA (1 a 6) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) sapo-cururu, sapo-
boi 

MA e CA (1 a 8) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Hylidae (pererecas)     

Scinax x-signatus (Spix, 1824) perereca MA, CE e CA (1 a 5, 8 e 10) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Leptodactylidae (rãs)     

Physalaemus cicada Bokermann, 
1966 

rã CE e CA (1 a 4; 10 e 11)  Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Pleurodema diplolister (Peters, 
1870) 

rã MA, CE, CA e PN (1 a 9) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 
1926 

rã MA, CE e CA (1 a 7) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Leptodactylus macrosternum 
Miranda-Ribeiro, 1926 

rã FA, MA, CE, CA, PN e PP (1, 3, 
4; 6 e 8) 

Não avaliada Não incluída 

Classe Reptilia     

Ordem Squamata     

“Lagartos”     

Família Gekkonidae     
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Tabela 12 (Continuação). 

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & 
Swain, 1977) 

briba, lagarto CA e CE (3, 12 a 14) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Phyllodactylidae     
Gymnodactylus geckoides Spix, 
1825 

briba, lagarto MA, CE e CA (3, 6, 8 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Tropiduridae     
Tropidurus hispidus (Spix, 1825) lagartixa FA*, MA, CE e CA (3, 5 a 8, 12 

e 15) 
Pouco Preocupante Não incluída 

Família Teiidae     
Ameivula ocellifera (Spix, 1825) calanguinho, 

calango-verde 
MA, CE e CA (3, 5 a 8 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) lagarto-do-bico-
doce, calango-
verde 

MA, CE, CA e PN (3, 5 a 8, 12, 
15 e 16) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Subordem Serpentes     
Família Boiidae     
Boa constrictor Linnaeus, 1758** jiboia MA, CE, CA e PN (3, 5, 6 a 8, 

12, e 16 a 18) 
Não avaliada Não incluída 

Epicrates assisi (Machado, 1945)* cobra-arco-íris, 
salamanta 

MA, CE e CA (3, 5, 7, 8, 12, 16 
a 19) 

Não avaliada Não incluída 

Família Dipsadidae     
Leptodeira annulata (Linnaeus, 
1758) 

jararaca-do-olho-
de-gato 

FA, MA, CE, CA e PN (3, 5, 6, 
12, e 16 a 18) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

cobra-preta FA, MA, CE e CA (3, 5, 6, 8, 12, 
e 16 a 18) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Família Elapidae     
Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) cobra-coral-

verdadeira 
FA, MA, CE e CA (3, 5, 7, 8, 12, 

e 16 a 18) 
Não avaliada Não avaliada 

Família Viperidae     
Bothrops erythromelas Amaral, 1923 jararaca-da-seca CA, CE e MA (3, 12, e 16 a 18) Pouco Preocupante Não incluída 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)* cascavel FA, MA, CE, CA, PN e PP (3, 5, 

12, 16 a 18) 

Pouco Preocupante Não incluída 

    Fonte: Ecoter (2021).
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Tabela 13 -Distribuição dos registros de ocorrência das espécies de anfíbios anuros e répteis Squamata 
durante a estação chuvosa. Abreviaturas: P1, P2, P3 e P4 (Pontos de amostragens). 

Grupos taxonômicos Áreas de influência 

Direta Indireta 

P1 P2 P3 P4 

Classe Lissamphibia (Ordem Anura)     

Família Bufonidae (sapos)     

Rhinella granulosa - - - X 

Rhinella jimi - - - X 

Família Hylidae (pererecas)     

Scinax x-signatus - - - X 

Família Leptodactylidae (rãs)     

Physalaemus cicada - - - X 

Pleurodema diplolister - - - X 

Leptodactylus macrosternum - - - X 

Leptodactylus troglodytes - - X X 

Total de espécies registradas 0 0 01 07 

Classe Reptilia (Ordem Squamata)     

“Lagartos”     

Família Gekkonidae     

Lygodactylus klugei - X - X 

Família Phyllodactylidae     

Gymnodactylus geckoides X X X X 

Família Tropiduridae     

Tropidurus hispidus X X X X 

Família Teiidae     

Ameiva ameiva X - - X 

Ameivula ocellifera X X X X 

Total de espécies registradas 4 4 3 5 

Subordem Serpentes     

Família Boiidae     

Boa constrictor - - - X 

Epicrates assisi - - - X 

Família Dipsadidae     

Leptodeira annulata - - - X 

Pseudoboa nigra - - - X 

Família Elapidae     

Micrurus ibiboboca - - X - 

Família Viperidae     

Bothrops erythromelas - - - X 

Crotalus durissus - - - X 

Total de espécies registradas 0 0 1 6 

          Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 29 -Espécies de anfíbios anuros registradas durante a estação chuvosa. Abreviaturas: A (Rhinella 
granulosa), B (Pleurodema diplolister), C (Physalaemus cicada), D (Leptodactylus macrosternum), E 
(Leptodactylus troglodytes) e F (Espécimes de P. cicada mostrando somente a cabeça, com o resto do 
corpo escondido dentro de uma greta de dessecação, formada no leito de um barreiro (Ver também as 
Figuras 6B e 7B). As setas indicam os espécimes observados. Fotos: José Roberto de Lima (A, B, C, D e 
F) e Aline Lourenço Vieira da Silva (E). 

 

  Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.2.2.1.2 Riqueza de Espécies de Répteis Squamata Registrada na ADA e AID do 

Empreendimento  

 

Durante a estação chuvosa, foram registradas 12 espécies de répteis Squamata 

(sendo sete espécies de serpentes e cinco espécies de lagartos) (Ver as Tabelas 12 e 

13, e Figura 30). A distribuição espacial dos registros de ocorrência das espécies de 
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Squamata nas áreas de influências direta e indireta do referido empreendimento é 

mostrada a seguir. 

 

a) Espécies de répteis Squamata registradas na ADA 

 

Foram registradas quatro espécies de lagartos no ponto de amostragem P1, 

sendo uma espécie cada das famílias Phyllodactylidae e Tropiduridae, e duas espécies 

de Teiidae. Nenhuma espécie de serpente ou quelônio (cágados e jabutis) foi registrada. 

No ponto de amostragem P2 foram registradas também quatro espécies de lagartos, 

sendo uma espécie cada das famílias Gekkonidae, Phyllodactylidae, Tropiduridae e 

Teiidae. Igualmente ao observado no ponto de amostragem P1, não foi registrado 

nenhuma espécie de serpente ou quelônio. Por fim, no ponto de amostragem P3 foram 

registradas três espécies de lagartos, sendo uma espécie cada das famílias 

Phyllodactylidae, Tropiduridae e Teiidae. Também foi registrada uma espécie de cobra-

coral-verdadeira (Família Elapidae). Nenhuma espécie de quelônio foi registrada nesse 

ponto de amostragem (Tabelas 12 e 13; e Figura 30). 

 

b) Espécies de répteis Squamata registradas na AID 

 

No ponto de amostragem P4 foram registradas cinco espécies de lagartos, sendo 

duas espécies de Teiidae e uma espécie cada das famílias Gekkonidae, Phyllodactylidae 

e Tropiduridae. Também foram registradas seis espécies de serpentes, sendo duas 

espécies cada das famílias Boiidae, Dipsadidae e Viperidae. Nenhuma espécie de 

quelônio foi registrada nesse ponto de amostragem (Tabelas 12 e 13; e Figura 30).  

Em relação às espécies de lagartos, três das cinco espécies registradas 

coocorreram nas na ADA e AID do empreendimento. Por sua vez, os registros de 

espécies de serpentes somente ocorreram no ponto de amostragem P3 e a maioria dos 

registros no ponto de amostragem P4 (Ver a Tabela 13). 

No que diz respeito à distribuição geográfica das cinco espécies de lagartos 

registradas, todas elas apresentam distribuição relativamente menos ampla na Caatinga 

e Cerrado, e a maioria delas também ocorre na Floresta Atlântica. Quanto às espécies 

de serpentes, todas elas apresentam ampla distribuição geográfica na Caatinga e 

Cerrado, e a maioria delas também ocorre na Floresta Atlântica (Tabela 12). 
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No que diz respeito ao status de conservação das espécies de serpentes 

registradas, quatro delas constam na categoria Pouco Preocupante do Livro Vermelho 

das Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021) e as outras três espécies não 

foram avaliadas por essa entidade científica. Nenhuma dessas espécies foi incluída na 

lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018b) 

(Ver a Tabela 12). 

 

Figura 30 -Espécies de répteis Squamata registradas durante a estação chuvosa. Abreviaturas: A 
(Bothrops erythromelas), B (Leptodeira annulata), C (Pseudoboa nigra), D (Micrurus ibiboboca), E 
(Tropidurus hispidus), F (Ameivula ocellifera) e G (Ameiva ameiva), H (Gymnodactylus geckoides), I 
(Lygodactylus klugei) e J (O mesmo espécime de P. nigra, logo ter sido capturado no interior de uma casa, 
localizada nas proximidades da fazenda). Fotos: José Roberto de Lima (A, B, C, D, G, H, I e J) e Aline 
Lourenço Vieira da Silva (E e F). 
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  Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.2.2.2 Estação Seca 

 

4.2.2.2.1 Riqueza de Espécies de Anfíbios Anuros na ADA e AID 

 

Durante a estação seca, foi registrado um total de sete espécies de anfíbios 

anuros (pertencentes a quatro gêneros, distribuídos em três famílias) na ADA e AID 

(Tabela 14 e Figura 31). A distribuição espacial dos registros de ocorrência das espécies 

de anfíbios anuros do referido empreendimento é mostrada a seguir. 
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a) Espécies de anfíbios registradas na ADA 

 

No ponto de amostragem P1 foi registrada a ocorrência de indivíduos 

pertencentes a três espécies de anfíbios anuros de dois gêneros, distribuídos em duas 

famílias (Bufonidae e Leptodactylidae) (Ver a Tabela 15 e Figura 31 A). No ponto P2 

também foram registrados indivíduos pertencentes a três espécies de anfíbios anuros, 

sendo duas espécies de Bufonidae (sapos) e uma espécie da família Leptodactylidae 

(rãs) (Tabela 15 e Figura 31 A e B); e no ponto P3 foram registros de indivíduos 

pertencentes a duas espécies de Bufonidae (Tabela 15 e Figura 31 A). 

 

b) Espécies de anfíbios registradas na AID 

 

No ponto de amostragem P4 foram registradas cinco espécies de anfíbios 

anuros, sendo duas espécies de Bufonidae, duas espécies de Leptodactylidae e uma 

espécie de Hylidae. Os espécimes de Rhinella granulosa, Physalaemus cicada e 

Leptodactylus macrosternum foram observados, à noite, nas margens e interior de uma 

pequena poça que restou da água acumulada em um barreiro (reservatório artificial 

d’água), localizado na frente da casa sede (Ver Tabela 15 e Figura 31 A e B).  

No geral, foram registradas quatro espécies de anfíbios anuros na ADA e cinco 

espécies na AID; sendo que as espécies Rhinella granulosa e R. jimi (Família Bufonidae) 

coocorreram em ambas as áreas (Tabela 15). 

A maioria das espécies de anfíbios anuros registradas apresenta ampla 

distribuição geográfica em três dos seis biomas brasileiros (Ver a Tabela 14). A espécie 

de rã Physalaemus cicada (Família Leptodactylidae e subfamília Leiuperinae) possui 

ampla distribuição na Caatinga e ocorre também em algumas localidades do Cerrado. 

Em relação ao status de conservação, todas as espécies de anfíbios anuros 

registradas em campo constam na categoria Pouco Preocupante da Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção divulgada pela IUCN (2021) e não foram incluídas na 

lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018a).  

A presença principalmente de espécimes das rãs Physalaemus cicada (Ver a 

Figura 31 B) e Leptodactylus macrosternum em atividade na AID do empreendimento 

deve-se a existência de um barreiro, o qual é regularmente reabastecido para fornecer 

água para o consumo do gado. Muito provavelmente os espécimes de P. cicada, L. 

macrosternum e Rhinella granulosa refugiam-se nas gretas de dessecação (fendas 
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profundas no solo argiloso) formadas nas margens e leito desse barreiro. Conforme 

relatado por Vieira, Arzabe e Santana (2007), essas gretas de dessecação costumam 

ser compartilhadas por algumas espécies de anfíbios anuros, a exemplo das espécies 

R. granulosa e Pleurodema diplolister (ambas terrícolas) e S. x-signatus (arborícola). 

O registro de um espécime da perereca S. x-signatus (Ver a Figura 31 C), 

encontrado no banheiro da casa sede da Fazenda Poço do Novilho, possivelmente 

sugere a adoção de uma estratégia comportamental dirigida para evitar a dessecação 

corporal (desidratação) e consequentemente morrer no seu ambiente natural. Esse 

cômodo das casas é comumente o mais úmido. A presença de espécimes de Scinax x-

signatus em habitações humanas também tem sido relatada em outros estudos. Por 

exemplo, Cascon e Langguth (2016), estudando uma taxocenose de anfíbios anuros na 

Fazenda Bravo (município de Cabaceiras, no Cariri Oriental da Paraíba), relataram a 

ocorrência de espécimes dessa perereca abrigados em habitações humanas. Assim, 

essa combinação de fatores explica o número relativamente elevado de anfíbios anuros 

registrados (sete espécies), nas amostragens realizadas na estação seca. 

Durante a estação seca, com exceção do referido barreiro mencionado 

anteriormente, os demais reservatórios artificiais e cursos d’água naturais (riachos 

temporários observados nos pontos de amostragem P2 e P4), existentes na área aqui 

estudada, estavam totalmente secos. 

A lista de espécies de anfíbios anuros obtida para a estação seca difere daquela 

registrada para a estação chuvosa, somente pela ausência da espécie de rã Pleurodema 

diplolister e acréscimo da rã-cachorro (Physalaemus cuvieri). 

É consenso que os padrões de precipitação pluviométrica afetam de modo 

determinante o período de atividade (ou seja, a quantidade de tempo em que os animais 

permanecem ativos no ambiente e podem ser encontrados/observados com maior 

frequência) da imensa maioria das espécies de anfíbios anuros da Caatinga; e 

consequentemente as estimativas de riqueza de espécies (número de espécies) obtidas 

nos inventários da anurofauna (ARZABE, 1999; VIEIRA; ARZABE; SANTANA, 2007; 

GARDA et al., 2017). Isso se explica pelo fato de que a quase totalidade das espécies 

de anfíbios anuros da Caatinga se reproduz exclusivamente durante a estação chuvosa, 

momento em que naturalmente seus espécimes se mostram mais ativos (enquanto se 

deslocam e/ou permanecem em seus sítios reprodutivos (principalmente os corpos 

d’água temporários (poças d’água, barreiros e lagoas) (VIEIRA; ARZABE; SANTANA, 

2007; CASCON; LANGGUTH, 2016).
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Tabela 14 -Listas de espécies de anfíbios e répteis registradas na ADA e AID  (Dados primários), durante a estação seca. O status de conservação das espécies 
segue os critérios e categorias adotados na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021) e no Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (2018a,b). Abreviaturas/símbolos: FA (Floresta Amazônica), MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), CA (Caatinga), PN (Pantanal) e PP 
(Pampas) e * (Citado por entrevistado). 

Grupos taxonômicos Nome popular Distribuição geográfica/biomas 
brasileiros 

Lista Vermelha 
(IUCN) 

Livro Vermelho  
(MMA) 

Classe Lissamphibia      

Ordem Anura (Sapos, rãs e 
pererecas) 

    

Família Bufonidae (sapos)     

Rhinella granulosa (Spix, 1824) sapo-de-verruga MA, CE e CA (1 a 6) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) sapo-cururu, sapo-
boi 

MA e CA (1 a 8) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Hylidae (pererecas)     

Scinax x-signatus (Spix, 1824) perereca MA e CA (1 a 5 e 8) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Leptodactylidae (rãs)     

Physalaemus cicada Bokermann, 
1966 

rã CE e CA (1 a 4; 10 e 11)  Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro MA, CE, CA e PP (1 a 3; 5 a 9) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Leptodactylus macrosternum 
Miranda-Ribeiro, 1926 

rã FA, MA, CE, CA, PN e PP (1, 3, 
4; 6 e 8) 

Não avaliada Não incluída 

Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 
1926 

rã MA, CE e CA (1 a 7) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Classe Reptilia     

Ordem Squamata     

“Lagartos”     

Família Gekkonidae     
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Tabela 14 (Continuação). 

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & 
Swain, 1977) 

briba, lagarto CA e CE (3, 12 a 14) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Iguanidae     

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) iguana MA, CE, CA e PN (3, 6, 7, 8, 12 
e 15) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Família Gymnophthalmidae     
Vanzosaura rubricauda (Boulenger, 
1902) 

lagarto-do-rabo-
vermelho 

CE e Ca (3, 6 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

     
Família Phyllodactylidae     
Gymnodactylus geckoides Spix, 
1825 

briba, lagarto MA, CE e CA (3, 6, 8 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Tropiduridae     
Tropidurus hispidus (Spix, 1825) lagartixa FA*, MA, CE e CA (3, 5 a 8, 12 

e 15) 
Pouco Preocupante Não incluída 

Família Teiidae     
Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) lagarto-do-bico-

doce, calango-
verde 

MA, CE, CA e PN (3, 5 a 8, 12 e 
15) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) calanguinho, 
calango-verde 

MA, CE e CA (3, 5 a 8 e 12) Pouco Preocupante Não incluída 

Salvator merianae (Duméril & 
Bibron, 1839) 

teiú, tejo FA, MA, CE, CA, PN (3, 5 a 8, 
12 e 15) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Subordem Serpentes     
Família Dipsadidae     
Thamnodynastes phoenix Franco, 
Trevine, Montingelli & Zaher, 2017 

cobra, serpente CA e CE (16 a 18) Não avaliada Não incluída 

Família Viperidae     
Bothrops erythromelas Amaral, 1923 jararaca-da-seca CA, CE e MA (3, 12, 17 a 19) Pouco Preocupante Não incluída 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)* cascavel FA, MA, CE, CA, PN e PP (3, 5, 

6, 12, 17 a 19) 

Pouco Preocupante Não incluída 

  Fonte: Ecoter (2021).
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Tabela 15 -Distribuição dos registros de ocorrência das espécies de anfíbios anuros e répteis Squamata 
na área de estudo, durante a estação seca. Abreviaturas: P1, P2, P3 e P4 (Pontos de amostragens). 

Grupos taxonômicos Áreas de influência 

Direta Indireta 

P1 P2 P3 P4 

Classe Lissamphibia (Ordem Anura)     

Família Bufonidae (sapos)     

Rhinella granulosa X X X X 

Rhinella jimi X X X X 

Família Hylidae (pererecas)     

Scinax x-signatus - - - X 

Família Leptodactylidae (rãs)     

Physalaemus cicada - - - X 

Physalaemus cuvieri X - - - 

Leptodactylus macrosternum - - - X 

Leptodactylus troglodytes - X - - 

Total de espécies registradas 3 3 2 5 

Classe Reptilia (Ordem Squamata)     

“Lagartos”     

Família Gekkonidae     

Lygodactylus klugei - - - X 

Família Gymnophthalmidae     

Vanzosaura rubricauda - X - - 

Família Iguanidae     

Iguana iguana X - - - 

Família Phyllodactylidae     

Gymnodactylus geckoides X X X X 

Família Tropiduridae     

Tropidurus hispidus X X X X 

Família Teiidae     

Ameiva ameiva X X - X 

Ameivula ocellifera X X X X 

Salvator merianae - - - X 

Total de espécies registradas 5 5 3 6 

Subordem Serpentes     

Família Dipsadidae     

Thamnodynastes phoenix - -  X 

Família Viperidae     

Bothrops erythromelas - -  X 

Crotalus durissus - -  X 

Total de espécies registradas 0 0 0 3 

          Fonte: Ecoter (2021). 
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Figura 31 -Espécies de anfíbios anuros registradas, durante a estação seca. Abreviaturas: A (Rhinella 
granulosa), B (Physalaemus cicada) e C (Scinax x-signatus). Fotos: José Roberto de Lima (2021). 

 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.2.2.2.2 Riqueza de Espécies de Répteis Squamata Registrada na ADA e AID do 

Empreendimento  

 

Durante a estação seca, foi registrado um total de onze espécies de répteis 

Squamata (oito espécies de lagartos e três espécies de serpentes) na área de influência 

do empreendimento (Ver a Tabela 14 e Figura 32). A distribuição espacial dos registros 

de ocorrência das espécies de Squamata nas áreas de influências direta e indireta do 

referido empreendimento é mostrada a seguir (Ver a Tabela 15). 

 

a) Espécies de répteis Squamata registradas na ADA 

 

Foram registradas cinco espécies de lagartos no ponto de amostragem P1, 

sendo uma espécie cada das famílias Phyllodactylidae, Iguanidae e Tropiduridae, e duas 

espécies de Teiidae (Figura 32). Nenhuma espécie de serpente ou quelônio. No ponto 

de amostragem P2 foram registradas também cinco espécies de lagartos, sendo uma 

espécie cada das famílias Gymnophthalmidae, Phyllodactylidae e Tropiduridae, e duas 

espécies de Teiidae. Igualmente ao observado no ponto de amostragem P1, não foi 

registrado nenhuma espécie de serpente ou quelônio (cágados e jabutis). Por fim, no 
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ponto de amostragem P3 foram registradas três espécies de lagartos, sendo uma 

espécie cada das famílias Phyllodactylidae, Tropiduridae e Teiidae. Nesse ponto de 

amostragem também não foi registrado nenhuma espécie de serpente ou quelônio. 

 

b) Espécies de répteis Squamata registradas na AID 

 

No ponto de amostragem P4 foram registradas seis espécies de lagartos, sendo 

uma espécie cada das famílias Gekkonidae, Phyllodactylidae e Tropiduridae, e três 

espécies de Teiidae. Também foram registradas três espécies de serpentes, sendo uma 

espécie da família Dipsadidae e duas espécies da família Viperidae. Nenhuma espécie 

de quelônio foi registrada nesse ponto de amostragem. 

Em relação às espécies de lagartos, quatro das oito espécies registradas 

coocorreram nas ADA e AID. Por sua vez, os registros de espécies de serpentes 

somente ocorreram na AID desse empreendimento. 

No que diz respeito à distribuição geográfica das oito espécies de lagartos 

registradas na área de influência do referido empreendimento, somente duas dessas 

espécies (Lygodactylus klugei e Vanzosaura rubricauda) apresentam distribuição 

relativamente menos ampla do que as demais; ou seja, as mesmas ocorrem apenas na 

Caatinga e Cerrado. As demais espécies de lagartos registradas ocorrem em três ou 

mais biomas brasileiros. Quanto às espécies de serpentes, somente Thamnodynastes 

phoenix apresenta a distribuição geográfica relativamente menos ampla (ocorre na 

Caatinga e Cerrado) do que os viperídeos Bothrops erythromelas (jararaca-da-seca), 

presente em três biomas, e Crotalus durissus (cascavel), a qual ocorre em todos os 

biomas brasileiros .  

Quanto ao status de conservação, todas as espécies de lagartos registradas em 

campo, durante a estação seca, constam na categoria Pouco Preocupante da Lista 

Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção divulgada pela IUCN (2021) e nenhuma 

delas foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção (2018b). Por sua vez, na Lista Vermelha de Espécies Ameaçada de Extinção 

da IUCN (2021), as serpentes Bothrops erythromelas e Crotalus durissus constam na 

categoria Pouco Preocupante, e Thamnodynastes phoenix não foi avaliada. Nenhuma 

dessas espécies de serpentes foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018b) (Ver a Tabela 14).
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Figura 32 -Espécies de répteis Squamata registradas durante a estação seca. Abreviaturas: A (Ameivula 
ocellifera), B (Tropidurus hispidus), C (Ameiva ameiva), D (Vanzosaura rubricauda), E (Gymnodactylus 
geckoides), F (Thamnodynastes phoenix, espécime adulto) e G (T. phoenix, espécime jovem). Fotos: José 
Roberto de Lima (2021). 

 

Fonte: Ecoter (2021).
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4.2.2.3 Riqueza de Espécies da Herpetofauna (Anfíbios e Répteis) Registrada na Área 

de Estudo 

 

A riqueza de espécies total da herpetofauna registrada na área de pesquisa, 

conjuntamente durante as amostragens realizadas na estação chuvosa e estação seca, 

foi igual a oito espécies de anfíbios anuros e 15 espécies de répteis Squamata (sendo 

oito espécies de lagartos e sete espécies de serpentes). 

 

4.2.2.4 Listas de Espécies de Anfíbios e Répteis Com Prováveis Ocorrências na Área 

de Influência do Empreendimento  

 

As listas de espécies de anfíbios e répteis com prováveis ocorrências na área do 

Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda., foram elaboradas considerando 

como prioritárias as listas de espécies publicadas em estudos (inventários da 

herpetofauna) realizados em municípios dessa microrregião e outras micro e 

mesorregiões do semiárido paraibano. Por fim, então, foram consideradas as listas de 

espécies de anfíbios e répteis relatadas na literatura para outras áreas de Caatinga dos 

demais estados do Nordeste brasileiro.  

A seguir, as listas de espécies de anfíbios e répteis com prováveis ocorrências 

na área de influência do referido empreendimento são apresentadas, essas informações 

também podem ser visualizadas na Tabela 16. 

 

a) Classe Lissamphibia (Anfíbios) 

 

Foram incluídas sete espécies de anfíbios anuros (sendo duas espécies da 

família Hylidae (pererecas) e uma espécie cada pertencentes às famílias Leptodactylidae 

(rãs), Ceratophryidae (sapos), Microhylidae (sapos), Odontophrynidae (sapos) e 

Phyllomedusidae (pererecas). 

Em relação à distribuição geográfica das sete espécies de anfíbios anuros 

consideradas como tendo provável ocorrência na área estudada, todas elas se 

apresentam amplamente distribuídas em outros biomas brasileiros. Quanto ao status de 

conservação dessas espécies de anuros, duas delas constam na categoria Dados 

Deficientes (ou seja, existe pouca informação disponível na literatura sobre a biologia e 

ecologia da espécie) e as demais constam na categoria Pouco Preocupante da Lista 
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Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021). Nenhumas dessas 

espécies foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (2018a). 

 

b) Classe Reptilia (Répteis) 

 

Foram incluídas na lista de espécies de répteis com prováveis ocorrências um 

total de dezesseis espécies (lagartos e serpentes, com sete espécies cada; e anfisbena 

e quelônios com uma única espécie cada). 

Quanto à distribuição geográfica das sete espécies de lagartos listadas para a 

área do referido empreendimento, a maioria mostra-se amplamente distribuída na 

Caatinga, e Cerrado e boa parte delas também ocorre na Floresta Atlântica. No que diz 

respeito ao status de conservação, seis espécies de lagartos constam na categoria 

Pouco Preocupante da Lista Vermelha de Fauna Ameaçada de Extinção divulgada pela 

IUCN (2021) e outra espécie não foi avaliada pela mencionada entidade científica. 

Nenhuma dessas espécies de lagartos consta na lista de espécies do Livro Vermelho da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018b).  

Em relação as sete espécies de serpentes, todas elas apresentam ampla 

distribuição geográfica na maioria dos biomas brasileiros. A cobra-chumbinho (Epictia 

borapeliotes) é considerada endêmica da Caatinga, porém essa espécie também ocorre 

na Floresta Atlântica nordestina e em enclave de Cerrado no estado da Bahia. Quanto 

ao status de conservação, todas as espécies de serpentes listadas constam na categoria 

Pouco Preocupante da Lista Vermelha de Fauna Ameaçada de Extinção (IUCN, 2021). 

Nenhuma delas foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (2018b). 

Por fim, a única espécie de quelônio incluída na lista de espécies de répteis com 

prováveis ocorrências é o jabuti (Chelonoidis carbonarius), o qual apresenta ampla 

distribuição geográfica na Floresta Atlântica, Cerrado e Caatinga. Essa espécie não foi 

avaliada na Lista Vermelha da Fauna Ameaçada de Extinção (IUCN, 2021) e nem 

tampouco foi incluída na lista de espécies do Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (2018b). 
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Tabela 16 -Listas de espécies de anfíbios e répteis com prováveis ocorrências na área de influência do empreendimento (Dados secundários). O status de 
conservação das espécies segue os critérios e categorias adotados na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2021) e no Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (2018a,b). Abreviaturas/símbolos: FA (Floresta Amazônica), MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), CA 
(Caatinga), PN (Pantanal), PP (Pampa) e ** (Espécie endêmica da Caatinga). 

Grupos taxonômicos Nome popular Distribuição geográfica/biomas 
brasileiros 

Lista Vermelha 
(IUCN) 

Livro Vermelho  
(MMA) 

Classe Lissamphibia (Anfíbios)     
Ordem Anura (Sapos, rãs e 
pererecas) 

    

Família Ceratophryidae (sapos)     
Ceratophrys joazeirensis Mercadal 
de Barrio, 1986 

sapo-boi CA e CE (1 a 5, e 7) Dados Deficientes Não incluída 

Família Hylidae (pererecas)     
Corythomantis greeningi 
Boulenger, 1896 

perereca-de-
capacete 

CA, CE e MA (1, 5 a 9, e 13) Pouco Preocupante Não incluída 

Boana raniceps (Cope, 1862) rã-de-bananeiras FA, MA, CE e CA (1, 5, 7 a 13) Pouco Preocupante Não incluída 
Família Leptodactylidae (rãs)     
Leptodactylus fuscus (Schneider, 
1779) 

rã-assobiadora MA, CE e CA (1, 5, 7 a 9, 12 e 
13) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Família Microhylidae (rãs)     
Dermatonotus muelleri (Boettger, 
1885) 

sapo-do-
cupinzeiro, rã-
manteiga 

MA, CE e CA (1, 3, 5, 7 a 9, 12 e 
13) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Família Odontophrynidae 
(Sapos) 

    

Proceratophrys cristiceps (Müller, 
1884) 

sapo MA, CE e CA (1, 3, 5, 7, 8, 9 e 
14) 

Pouco Preocupante Não incluída 

Família Phyllomedusidae 
(pererecas) 

    

Pithecopus nordestinus 
(Caramaschi, 2006) 

perereca-das-
folhagens 

MA, CE e CA (1, 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 
13) 

Dados Deficientes Não incluída 
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Tabela 16 (Continuação). 

Classe Reptilia     
Ordem Squamata     

“Lagartos”     

Família Gekkonidae     
Hemidactylus mabouia (Moreau de 
Jonnès, 1818) 

briba, lagartixa MA, CE e CA (5, 7, 12, 15 e 16) Não avaliada Não incluída 

Família Gymnophthalmidae     
Micrablepharus maximiliani 
(Reinhardt & (Reinhardt & Lütken, 
1862) 

calango-de-
rabo-azul 

MA, CE e CA (5, 7, 12 e 18) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Mabuyidae     
Brasiliscincus heathi (Schmidt 
(Schmidt & Inger, 1951) 

calango-liso CE e CA (5, 7 e 19) Pouco Preocupante Não incluída 

Psychosaura agmosticha 
Rodrigues, 2000 

Calango-liso MA e CA (5, 7 e 20) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Phyllodactylidae     
Phyllopezus periosus Rodrigues, 
1986 ** 

geco-da-
Paraíba, briba 

CA (5 e 7) Pouco Preocupante Não incluída 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) geco-do-Brasil, 
briba 

MA, CE e CA (5, 7, 17 a 19) Pouco Preocupante Não incluída 

Família Tropiduridae     
Tropidurus semitaeniatus (Spix, 
1825) 

calango-de-
lajedo 

MA e CA (5, 7 e 17) Pouco Preocupante Não incluída 

Subordem Amphisbaenia     

Família Amphisbaenidae     

Amphisbaena alba (Linnaeus, 

1758) 

cobra-de-duas-

cabeças 

MA, CE e CA (5, 7, 12, 15, 17 e 18)  Não incluída 
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Tabela 16 (Conclusão). 

Subordem Serpentes     
Família Boidae     
Corallus hortulanus (Linnaeus, 
1758) 

cobra-veadeira, 
cobra-
esmeralda, 
suaçuboia 

FA, MA, CE, CA e PN (5, 7 e 22) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Colubridae     

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 

1758) 

azulão-boia FA, MA, CE, CA, PN e PP (7, 12, 15, 
21 e 22) 

Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) cobra-cipó, 
cobra-bicuda 

FA, MA, CE e CA (7, 12, 15, 17 a 19, 
21 e 22) 

Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Dipsadidae     
Oxyrhopus trigeminus Duméril et 
al., 1854 

cobra-coral-
falsa 

FA, MA, CE, CA e PN (5, 7, 12, 17 e 
22) 

Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Philodryas nattereri Steindachner, 
1870 

corre-campo FA, MA, CE e CA (5, 7, 12, 17 a 19, 
21 e 22) 

Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 
1823) 

cobra-verde FA, MA, CE e CA (5, 7, 12, 15, 17, 18, 
21 e 22) 

Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Família Leptotyphlopidae     
Epictia borapeliotes (Vanzolini, 

1996) 

cobra-
chumbinho 

MA, CE e CA (5, 7, 21, 22 e 23) Pouco 
Preocupante 

Não incluída 

Ordem Testudines     

Família Testudinidae     

Chelonoidis carbonarius (Spix, 

1824) 

jabuti MA, CE e CA (7, 15 e 18) Não avaliada Não incluída 

  Fonte: Ecoter (2021).
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4.2.3 Considerações Finais 

 

De acordo com os dados primários (registros de campo) obtidos no presente 

estudo, foram registradas somente oito espécies de anfíbios anuros nas áreas de 

influência do empreendimento, sendo a maioria delas registrada na AID. 

É importante destacar que as amostragens foram realizadas na estação chuvosa 

e estação seca, tendo sido empregado em ambos os períodos de amostragens igual 

esforço (cinco dias consecutivos e efetivos de coletas de dados). Seguindo o 

delineamento amostral utilizado no presente estudo, o esperado seria o registro de uma 

maior riqueza de espécies de anfíbios anuros durante a estação chuvosa. Mas, isso não 

aconteceu. Na verdade, foi registrado igual número de espécies em ambas as estações 

climáticas estudadas, havendo tão somente o acréscimo de uma única espécie 

(Pleurodema diplolister) à lista obtida durante a estação seca. 

Esse resultado (ou seja, a baixa riqueza de espécies de anfíbios anuros 

observada), notadamente durante a estação chuvosa, provavelmente foi influenciada 

pela curta duração e baixa intensidade das chuvas na área de estudo. Isso está de 

acordo com o observado em campo, pois os dois açudes e dois barreiros situados na 

área de influência direta desse empreendimento encontravam-se complemente secos no 

mês de junho de 2021. Somente em um dos barreiros ainda existia uma rasa lâmina 

d’água entre as gretas de dessecação. De acordo com o site do ClimaTempo (2020), a 

série histórica das chuvas para o município de Remígio indica que o período com as 

maiores precipitações pluviométricas vai de janeiro a maio, com o maior pico de 

pluviosidade ocorrendo no mês de março; e que a estação chuvosa se prolonga até 

agosto, porém, com menor intensidade. Portanto, parece plausível admitir que o período 

chuvoso de 2021 foi atípico nesse munícipio.  

Conforme previamente discutido neste relatório técnico-científico, as estimativas 

de riqueza de espécies de anfíbios anuros, vivendo em localidades dentro do bioma 

Caatinga, mostram-se influenciadas de modo significativo pelos padrões de precipitação 

pluviométrica locais. É durante a estação chuvosa que os anfíbios anuros se reproduzem 

na Caatinga, e comumente formam agregações reprodutivas associadas principalmente 

a corpos d’água temporários (lagoas, poças d’água de vários tamanhos e riachos) e 

semipermanentes (pequenos açudes e barreiros). É justamente nesse período em que 

podem ser obtidas as melhores e mais confiáveis estimativas de riqueza de espécies 

(número de espécies) de anfíbios anuros na Caatinga. 
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À medida que a estação chuvosa vai terminando e com o avanço do período de 

estiagem, a maioria das espécies de anfíbios anuros da Caatinga refugia-se nos mais 

variados tipos de abrigos disponíveis (por exemplo: no interior de moitas de macambira, 

dentro de buracos em troncos secos de árvores, dentro de ninhos de térmitas 

(cupinzeiros), entre frestas de afloramentos rochosos, no interior de gretas de 

dessecação formadas no leito seco de lagoas e açudes, enterrados na areia, dentre 

outros tipos de microhabitats). Desse modo, mais raramente seus indivíduos são vistos 

em atividade. Comumente apenas espécimes mais generalistas quanto aos seus 

requisitos de habitats são mais facilmente observadas, tal como acontece com as 

espécies Rhinella jimi (cururu), R. granulosa (sapo-de-verruga) e Scinax x-signatus 

(perereca).  

Quando a riqueza de espécies de anfíbios anuros (total de oito espécies) 

registrada é comparada àquela relatada por Arzabe et al. (2005) para o Parque Estadual 

Pedra da Boca (com 20 espécies de anuros), localizado no município de Araruna 

(microrregião do Curimataú Oriental); verifica-se que a primeira representa apenas 

40,0% desta última. Resultado semelhante foi obtido quando foram comparadas as 

riquezas de espécies de anfíbios anuros da área de influência do aterro sanitário com 

aquela relatada por Silva (2016) para uma área de área de Caatinga no município de 

Cuité (localizado na microrregião do Curimataú Ocidental), para qual foi registrado um 

total de 19 espécies de anuros. 

Em relação à conservação das populações de anfíbios anuros (sapos, rãs e 

pererecas), vivendo na área de influência do empreendimento, considera-se como um 

fato bastante positivo a localização dos principais corpos d’água temporários e/ou 

semipermanentes estarem dentro da área de influência direta desse empreendimento. 

Esse fato contribui de forma significativa para reduzir as chances de contaminação 

química e física desses corpos d’água, consequentemente ajudando a manter as boas 

condições de qualidade da água, fundamental para a reprodução saudável das 

populações de anfíbios anuros locais. Se tais condições forem mantidas e idealmente 

implementadas medidas rigorosas de controle dos resíduos armazenados no 

empreendimento, certamente isso contribuirá positivamente para a conservação das 

populações de anfíbios anuros locais, em termos de médio e longo prazos. 

Em relação às espécies de lagartos registradas, a riqueza de espécies total (oito 

espécies) registrada mostrou-se relativamente baixa, correspondendo a 38,1% das 21 

espécies de lagartos relatadas para o Parque Estadual Pedra da Boca, localizado no 
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município de Araruna-PB (ARZABE et al., 2005). Contudo, deve-se destacar que o 

referido estudo envolveu um maior esforço de amostragem (número de pesquisadores-

coletores e dias de amostragens) e marcantes diferenças no tipo de cobertura 

vegetacional e relevo desse parque. Por sua vez, o presente estudo foi baseado em um 

inventário biológico rápido (ou seja, realizado em um curto período de tempo) e três dos 

quatro pontos de amostragens estavam localizados dentro uma área que é 

rotineiramente utilizada como pastagem para bovinos, equinos e caprinos. Tais 

diferenças muito provavelmente influenciaram o número total de espécies de lagartos 

registrado em cada um desses estudos. 

Sendo assim, considera-se que a riqueza de espécies de lagartos registrada 

constitui uma representação mínima adequada do número total de espécies esperado, 

uma vez seja acrescentada a lista de espécies de lagartos com provável ocorrência 

nessa área. 

Quanto à riqueza de espécies de serpentes (total de sete espécies) registrada 

na área de influência do referido empreendimento, ela também pode ser considerada 

uma representação mínima adequada da riqueza de espécies esperada, uma vez 

também acrescentada da lista de espécies de serpentes com provável ocorrência na 

área aqui estudada. Quando comparada à riqueza de espécies de serpentes registrada 

para o Parque Estadual Pedra da Boca (total de nove espécies) (ARZABE et al., 2005), 

a riqueza de espécies de serpentes representa 77,8%. Isso revela o bom nível da 

qualidade e eficiência do esforço de amostragem empregado no inventário da fauna de 

serpentes na área investigada no presente estudo. 

No entanto, a riqueza de espécies de serpentes registrada mostrou-se bastante 

inferior (31,8%) àquela relatada por Vieira et al. (2020) para a RPPN Fazenda Almas 

(localizada no município de São José dos Cordeiros, microrregião do Cariri Ocidental), 

para qual foram registradas 22 espécies de serpentes. Aqui cabe esclarecer que o 

inventário da fauna de serpentes da RPPN Fazenda Almas foi um estudo de longa 

duração, realizado de janeiro de 2008 a dezembro de 2018, conforme relatado por seus 

autores. Esse certamente foi um dos fatores determinantes para o número total de 

espécies de serpentes por eles observadas. 

Uma possível razão para a baixa riqueza de espécies de serpentes registrada 

pode estar na explicação previamente proposta por Mesquita, Passos e Cechin (2013). 

De acordo com esses autores, as armadilhas de queda mostraram-se o método menos 

eficiente quando comparado à procura visual limitada por tempo, encontros ocasionais 
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pela equipe de fauna e encontros ocasionais por terceiros para inventariar a fauna de 

serpentes na área de Caatinga por eles estudada, dentro de um curto período de tempo. 

Esses autores também consideraram que as armadilhas de queda não serviram como 

um método complementar eficiente quando combinados com qualquer um dos outros 

métodos por eles testados. Ainda de acordo com esses autores, as armadilhas de queda 

não são eficientes para inventariar a fauna de serpentes em áreas de caatinga arbustiva 

e com solo pedregoso.  

Outra possível razão para a baixa riqueza de espécies de serpentes na área do 

referido empreendimento é o fato de que três das quatro estações de armadilhas de 

queda foram instaladas na ADA desse empreendimento (Pontos de amostragens: P1, 

P2 e P3), a qual é usada regularmente como área de pastagem para o gado, caprinos e 

equinos. Mesmo apresentando algumas manchas de vegetação relativamente bem 

preservadas, o pisoteio e forrageamento frequente por esses animais podem ter 

contribuído para repelir a presença de algumas espécies de serpentes nesses pontos de 

amostragem. 

Por fim, cabe destacar também que na elaboração das listas de espécies de 

anfíbios e répteis com prováveis ocorrências na área de influência do empreendimento, 

foram consideradas em ordem de prioridade as listas de espécies desses grupos 

zoológicos que resultaram de estudos prévios realizados na microrregião do Curimataú 

(Como são os casos dos trabalhos realizados por Arzabe et al. (2005) e Silva (2016)) e 

em outras micro e mesorregiões do semiárido paraibano (por exemplo, os estudos 

realizados por Vieira, Arzabe e Santana (2007), Leite-Filho et al. (2015), Cascon e 

Langguth (2016) e Vieira et al. (2020). Somente, então, foram consideradas as listas de 

espécies de anfíbios e répteis relatadas em outros estudos desenvolvidos em áreas de 

Caatinga de outros estados da região Nordeste do Brasil. Esse cuidado rigoroso foi 

tomado para que as listas de espécies com prováveis ocorrências na área de influência 

do referido empreendimento fossem as mais realísticas e confiáveis possível. 

 

4.2.4 Recomendações 

 

Visando contribuir para a conservação das populações de anfíbios e répteis 

registradas na área de influência do empreendimento Aterro Sanitário da Ecoter Gestão 

de Resíduos Ltda., tomando-se como base as listas de espécies obtidas a partir de dados 

primários e secundários, apresentados no presente estudo, e levando em conta os 
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importantes papeis que esses vertebrados exercem em vários processos e serviços 

ecossistêmicos (por exemplo: controle populacional de espécies-praga, controle do 

tamanho de outras populações animais, predação de insetos que são transmissores de 

doenças para seres humanos e seus animais domésticos, dentre outras funções) são 

feitas as seguintes recomendações: 

 

a. Realizar o afugentamento e resgate dos espécimes de anfíbios e répteis 

encontrados na área de influência direta do referido empreendimento; e fazer 

a translocação dos espécimes capturados para locais os mais adequados 

possíveis existentes dentro da área de influência direta desse 

empreendimento; 

b. Instalar telas de arrame visando isolar a área de construção e operação do 

referido empreendimento, visando dificultar ao máximo o acesso de 

espécimes de anfíbios e répteis a mesma;  

c. Implantar um rigoroso programa de controle dos resíduos sólidos e orgânicos 

a serem depositados no aterro, objetivando diminuir ao máximo as chances 

de contaminação física e química do solo e corpos d’água (riachos 

temporários, poças d’água, lagoas, açude e barreiros) existentes na área de 

influência direta desse empreendimento. A manutenção de boas condições de 

qualidade da água nesses ambientes é fundamental não somente para 

reprodução das populações locais de anfíbios anuros, mas também para 

outras espécies da fauna silvestre local. Esse cuidado é também muito 

importante para a manutenção da saúde dos rebanhos de bovinos e caprinos 

e animais domésticos vivendo na Fazenda Poço do Novilho; e  

d. Implantar um rigoroso programa de controle da qualidade da água 

armazenada nos dois açudes e dois barreiros localizados dentro da área de 

influência direta, objetivando efetivamente garantir e atestar a qualidade da 

água armazenada nesses reservatórios. A adoção dessa medida possibilitará 

corrigir de maneira adequada eventuais casos de contaminação desses 

corpos d’água. Ela também deve ser considerada necessária e complementar 

à recomendação número 3 deste item. 
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4.3 AVIFAUNA 

 

De um modo geral a importância da fauna, em estudos ambientais, está no 

fornecimento de informações relevantes ao conhecimento do estado de conservação de 

regiões naturais, e, também, podem funcionar como excelentes bioindicadores de níveis 

de alteração ambiental. 

As informações sobre a avifauna da caatinga são incipientes em se tratando de 

vários grupos de espécies. A classe de aves constitui um dos grupos mais conhecidos e 

diversificados dentre os vertebrados, com aproximadamente 1.919  espécies descritas 

com ocorrência no Brasil (PIACENTINI et al., 2015), dessas 548 espécies ocorrem no 

bioma Caatinga (DE ARAUJO; SILVA, 2017). 

 

4.3.1 Procedimentos e Métodos 

 

4.3.1.1 . Coleta de dados biológicos 

 

Durante as atividades de campo realizadas nos Pontos: P1 – 177635 m, 9235175 

m; P2 – 177563 m, 9235041 m; P3 – 177630 m, 9234868 m e P4 – 177911 m, 9234729 

m, necessárias para o monitoramento da avifauna, foram aplicados dois métodos 

sistemáticos complementares propostos pelo termo de referência: 1 - redes de neblina; 

e 2 – lista de Mackinnon. A localização dos pontos de coleta são mostrados no mapa 

das estações de coleta de amostragem da avifauna (Apêndices). 

Na lista de Mackinnon o observador seguiu pela área de amostragem e anotou 

as espécies vistas e/ou ouvidas em sequência até o número de 10 espécies. As listas 

“n” possuem o esforço amostral baseado no número de observações e não no tempo ou 

na área (como no caso dos pontos de escuta) (RIBON, 2010). Cada lista possui até 10 

espécies e não deve conter entradas repetidas, portanto, cada espécie aparece apenas 

uma vez numa lista. Depois de terminada uma lista com 10 espécies, sem repetições, 

inicia-se uma nova lista, que pode conter espécies que foram registradas em listas 

anteriores, desde que o registro não seja baseado nos mesmos indivíduos anotados 

anteriormente. Assim, o esforço amostral foi calculado com base no número de listas, 

que foi realizado nos períodos da manhã (05:h30min e 10h:30min). Durante a primeira 

campanha foram feitas 45 listas,  na segunda campanha 42 listas, totalizando 87 listas. 
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As redes de neblina permaneciam abertas das 5h:30min às 10h:30min, com 

vistoria a cada 30 minutos. Assim, o esforço total realizado na campanha, foi o proposto 

pelo termo de referência. A Figura 33 apresenta  as metodologias utilizadas. 

 

Figura 33 -Atividade de campo na área do empreendimento: A e B - Aplicação do método de Lista de 
Mackinnon; C Montagem das Redes de Neblina; D - Individuo capturado na Rede de Neblina. Fotos: José 
Roberto de Lima (2021). 

 

 

 

 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.3.1.2 Identificação e Classificação das Espécies 

 

Com relação à nomenclatura e ordem taxonômica utilizada no presente relatório, 

a lista da CBRO (2015) foi a considerada. Quanto ao status de ameaça foram seguidas 

as classificações das listas internacional (IUCN 2021 e MMA). Adicionalmente, as 

espécies registradas foram categorizadas quanto à sua dependência de floresta em três 

categorias: independente (IND): espécie associada apenas à vegetação aberta; 

semidependente (SMD): espécie que ocorre nos mosaicos formados pelo contato entre 

florestas e formações vegetais abertas e semiabertas; dependente (DEP): espécie que 

A B 

C D 
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ocorre em ambientes florestais. Tal classificação foi baseada em informações contidas 

na literatura (SILVA et al., 2003; STOTZ et al., 1996). 

Posteriormente, as espécies catalogadas foram reunidas nos seguintes grupos: 

frugívoro, insetívoro, onívoro, carnívoro, detritívoro, granívoro, nectarívoro, segundo 

seus hábitos alimentares, de acordo com a literatura disponível (WILMAN et al., 2014). 

Por fim, as espécies registradas foram consultadas quanto ao endemismo no 

bioma Caatinga (DE ARAUJO; SILVA, 2017). 

 

4.3.1.3 Tratamento Qualitativo e Quantitativo dos Dados 

 

A eficiência amostral foi determinada pela construção de curvas de acumulações 

de espécies (GOTELLI; COLWELL, 2001), elaboradas somando-se o conjunto de dados 

obtidos a partir das metodologias padronizadas nas duas campanhas, estação chuvosa 

e estação seca, considerando-se a presença e ausência das espécies, gerando uma 

única curva. Assim, consistem em um excelente procedimento para avaliar o quanto o 

número de espécies observadas se aproxima do número real das espécies 

supostamente presentes (i.e. riqueza estimada) naquele ambiente (CULLEN JR et al. 

2012).  

Optou-se pelo uso de um estimador não-paramétrico Jackknife 1, este apresenta 

desempenho bastante acurado quando comparados com o uso direto das curvas de 

acumulação, sendo, portanto, menos tendencioso (BROSE; MARTINEZ; WILLIAMS, 

2003); e o método Chao 1 (CHAO, ANNE, 1984) que estima a riqueza total utilizando o 

número de espécies representadas por apenas um indivíduo nas amostras e o número 

de espécies com apenas dois indivíduos nas amostras, enquanto que Jackknife 1 estima 

a riqueza total utilizando o número de espécies que ocorrem em apenas uma amostra.  

 

4.3.2 Resultados e Discussão 

 

4.3.2.1 Riqueza e composição de Espécies 

 

Durante a primeira campanha de amostragem, período chuvoso,  foram 

registradas um total de 52 espécies de aves, distribuídas em 27 famílias e 15 ordens. 

Dentre todas as famílias registradas, observa-se como as mais representativas 

Tyrannidae e Columbidae com 9 e 6 espécies respectivamente (Tabela 17). Durante a 
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segunda campanha de amostragem, período seco, foram registradas um total de 59 

espécies de aves, distribuídas em 27 famílias e 14 ordens. Totalizando nas duas 

campanhas 62 espécies, distribuídas em 28 famílias e 15 ordens. 

Analisando a riqueza encontrada em diferentes áreas de caatinga com base em 

trabalhos de levantamento de avifauna, ARAUJO e SILVA (2017) categorizaram a 

riqueza de espécie em quatro níveis. A categoria com o nível mais alto considerou o 

registro de 210–259 espécies em áreas heterogêneas com excelente estado de 

conservação; o segundo nível variou entre 154-204 espécies em sites geralmente 

cobertos por floresta, juntamente com caatingas abertas e ecossistemas aquáticos, e 

estão relativamente bem protegidos; o terceiro nível está entre 121-145 espécies, em 

áreas cobertas por caatingas associadas à rios e outras massas de água, com estado 

de conservação moderado. Finalmente, as áreas com o menor número de espécies (56-

120), as quais contêm caatingas abertas e ecossistemas aquáticos cercados por campos 

agrícolas ou pastagens; portanto, eles estão sob pressão humana contínua (por 

exemplo, (OLMOS et al., 2005; ARAUJO e RODRIGUES, 2011; PEREIRA e AZEVEDO-

JÚNIOR, 2011). Então, podemos dizer que nossa área de amostragem continua fazendo 

parte desta última categoria supracitada. 

A riqueza encontrada na área não é comparável com outras áreas de caatingas 

na Paraíba, por exemplo, Araujo e colaboradores (2012) e Telino-Junior e colaboradores 

(2005), registraram um número bem superior a cem espécies.  Apesar do esforço e 

tamanho da área de amostragem serem muito inferiores a outros trabalhos citados, 

nossa principal razão para baixa riqueza é a homogeneidade do habitat encontrado.  

Com base nos estimadores não paramétricos Chao 1 e Jackknife 1, indicam que 

o número de espécies pode ser um pouco maior do que o registrado nessas duas 

campanhas, segundo o estimador Chao 1 a riqueza estimada é de cerca de 62,5 

espécies, então no nosso monitoramento registramos 99,2% da riqueza estimada. Já o 

Jacknife 1 estima cerca de 64,97 espécies, nossos registro correspondem a 95,4% da 

riqueza estimada.  Visualmente vemos que a curva de coletor está atingindo a assíntota. 

(Gráfico 3). Então, podemos afirmar que a metodologia aplicada e o esforço amostral foi 

satisfatório até o momento. Também é importante mencionar que o tempo para 

estabilização da curva de rarefação em comunidades faunísticas pode variar de acordo 

com o grupo taxonômico estudado e regiões amostradas. Em comunidades de aves, 

particularmente, essa estabilização é demorada, mesmo em estudos longos, como 

constatado por Maia-Gouvêa et al. (2005) e Vasconcelos & Straube (2006).
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Tabela 17 -Lista das espécies de avifauna registradas compilando dados durante a 1ª e 2ºcampanha. São citadas as categorias de ameaça segundo as listas 
oficiais globais (IUCN, 2020.2) e nacional (MMA, 2014). 

Espécies Nome comum Campanha HU Métodos Áreas amostrais IUCN MMA Guilda Trófica 

Tinamiformes 
        

Tinamidae 
        

Nothura boraquira codorna-do-nordeste 1,2 IND LM ADA LC NC IN 

Pelecaniformes 
        

Ardeidae 
        

Ardea alba garça-branca 1,2 IND LM ADA,AID LC NC ON 

Cathartiformes 
        

Cathartidae 
        

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha 1,2 IND LM ADA,AID LC NC NE 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela 2 IND LM ADA LC NC NE 

Coragyps atratus urubu 1,2 IND LM ADA,AID LC NC NE 

Accipitriformes 
        

Accipitridae 
        

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 1,2 IND LM ADA,AID LC NC CA 

Charadriiformes 
        

Charadriidae 
        

Vanellus chilensis quero-quero 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Columbiformes 
        

Columbidae 
        

Columbina minuta rolinha-de-asa-canela 1,2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Columbina squammata fogo-apagou 1,2 IND LM ADA LC NC GR 

Columbina picui rolinha-picuí 1,2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Zenaida auriculata avoante 1,2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC FR 

Cuculiformes 
        

Cuculidae 
        

Guira guira anu-branco 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Strigiformes 
        

Strigidae 
        

Athene cunicularia coruja-buraqueira 1 IND LM ADA LC NC CA 

Apodiformes 
        

Trochilidae 
        

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 1,2 IND LM,RN ADA,AID LC NC NC 

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho 1,2 IND LM ADA,AID LC NC NC 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC NC 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca 1 SMD LM,RN AID LC NC NC 

Galbuliformes                 
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Bucconidae                 

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Piciformes                 

Picidae                 

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Cariamiformes                 

Cariamidae                 

Cariama cristata seriema 1,2 IND LM ADA,AID LC NC CA 

Falconiformes                 

Falconidae                 

Caracara plancus carcará 1,2 IND LM ADA,AID LC NC ON 

Herpetotheres cachinnans acauã 1,2 IND LM ADA,AID LC NC CA 

Falco sparverius quiriquiri 1,2 IND LM ADA,AID LC NC CA 

Psittaciformes                 

Psittacidae                 

Forpus xanthopterygius tuim 1,2 IND LM ADA,AID LC NC FR 

Passeriformes                 

Thamnophilidae                 

Myrmorchilus strigilatus tem-farinha-aí 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Formicivora melanogaster formigueiro-de-barriga-preta 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste 2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Thamnophilus capistratus choca-barrada-do-nordeste 1,2 SMD LM,RN ADA,AID LC NC IN 

Dendrocolaptidae                 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Furnariidae                 

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama 2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC ON 

Rhynchocyclidae                 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro 1,2 SMD LM, RN ADA,AID LC NC IN 

Tyrannidae                 

Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro 2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Stigmatura napensis papa-moscas-do-sertão 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Camptostoma obsoletum risadinha 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Suiriri suiriri suiriri-cinzento 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

         

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Megarynchus pitangua neinei 1,2 IND LM ADA,AID LC NC ON 

Tyrannus melancholicus suiriri 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Xolmis irupero noivinha 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 



 

138 
 

Vireonidae                 

Cyclarhis gujanensis pitiguari 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC IN 

Troglodytidae                 

Troglodytes musculus corruíra 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Cantorchilus longirostris garrinchão-de-bico-grande 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Polioptilidae                 

Polioptila plumbea balança-rabo-de-chapéu-preto 1,2 SMD LM,RN ADA,AID LC NC IN 

Mimidae                 

Mimus saturninus sabiá-do-campo 1,2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Passerellidae                 

Zonotrichia capensis tico-tico 1,2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Icteridae                 

Icterus jamacaii corrupião 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC ON 

Thraupidae                 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste 1,2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho 2 DEP LM ADA,AID LC NC ON 

Volatinia jacarina Tiziu 2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Sporophila albogularis Golinho 2 IND LM ADA,AID LC NC GR 

Compsothraupis loricata Tiê-caburé 2 SMD LM ADA LC NC ON 

Phaeomyias murina Bagageiro 2 IND LM ADA,AID LC NC IN 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza 1,2 SMD LM,RN ADA,AID LC NC GR 

Tachyphonus rufus pipira-preta 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC ON 

Coereba flaveola cambacica 1,2 IND LM,RN ADA,AID LC NC ON 

Fringillidae                 

Euphonia chlorotica fim-fim 1,2 SMD LM ADA,AID LC NC ON 

Passeridae                 

Passer domesticus pardal 2 IND LM AID LC NC ON 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

Legendas: Uso do habitat (HU): IND - Independente; SEM - Semidependente; DEP - Dependente. Método: LM – Lista de Mackinnon; 

RN – Rede de Neblina. Áreas amostrais: ADA – Área Diretamente Afetada; AID – Área de Influência Direta; Grau de ameaça: LC - 

Pouco Preocupante; NT – Quase ameaçada. Guilda Tróficos: FR – Essencialmente frugívoro; GR – Granívoro; IN – Insetívoros; ON – 

Onívoro; CA – Carnívoro;  NC -  Nectarívoro; NE – Necrófago 
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Gráfico 3 -Curva de rarefação obtida para a avifauna para a área de tratamento ADA/AID, amostrada 
através dos métodos padronizados (listas de Mackinnon e rede de neblina) durante as campanhas 1 e 2. 

 Fonte: Ecoter (2021). 

 

O maior número de espécies registradas pertence à família Tyrannidae com 11 

espécies representantes, este fato pode estar associado também à grande diversidade 

ecológica e à sua flexibilidade adaptativa. Esta flexibilidade ocorre desde a procura até 

a manipulação de itens alimentares pelos indivíduos pertencentes a esse grupo. Por sua 

vez, este fato permite uma elevada diversidade de comportamentos de forrageio, que 

refletirá na capacidade dessas espécies em colonizar um grande espectro de habitats 

(OHLSON; FJELDSÅ; ERICSON, 2008; SICK, 1997). As características ecológicas mais 

flexíveis das espécies dessa família permitem que elas apresentem hábitos mais 

generalistas. 

As espécies mais frequentes para a área foram: Tico-tico (Zonotrichia capensis), 

Balança-rabo-de-chapéu-preto (Polioptila plúmbea) e Sebinho-de-olho-de-ouro 

(Hemitriccus margaritaceiventer) (Figura 34 e Gráficos 4 e 5). As espécies com maiores 

abundâncias registradas são comuns em ambientes abertos e têm baixa sensibilidade a 

distúrbios ambientais (STOTZ et al., 1996).
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           Gráfico 4 -Espécies com maior frequência de registro durante as campanhas. 

 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

Gráfico 5 - Família de aves registradas nas campanhas 1 e 2 com respectiva riqueza de espécies. 

 

   Fonte: Ecoter (2021).
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Figura 34 - Espécies registradas na área de estudo. A: Volatinia jacarina; B: Zootrichia capensis; C: 
Gampsonyx swainsonii; D: Hirundinea ferrugínea; E: Chlorostilbon lucidus; F: Coereba flaveola. 

  

  

 

 

   Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.3.2.2 Análise Qualitativa 

 

Quase 50 % da comunidade de aves inventariada nesse estudo tem a classe 

Insecta como principal item alimentar, com 28 espécies pertencentes a guilda trófica dos 

insetívoros. O resultado é semelhante a outros estudos realizados em Caatinga, nos 
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quais as espécies insetívoras são dominantes (TERBORGH et al., 2009); SILVEIRA e 

MACHADO, 2012). As demais guildas tróficas mais representadas foram onívoros (N = 

14), carnívoros (N = 13) e frugívoros (N = 6). 

As espécies carnívoras de topo de cadeia, como as aves de rapina das famílias 

Accipitridae (N = 2), Falconidae (N = 3) e Strigidae (N = 1), são importantes no controle 

populacional de outros grupos da fauna de vertebrados, como pequenos e médios 

mamíferos, sendo as espécies dos taxa Marsupialia e Rodentia, geralmente presentes 

como pragas, principalmente em locais com acúmulo de lixo e matéria orgânica (SICK, 

1997) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 -Guildas Tróficas da comunidade de aves registradas durante as campanhas 1 e 2. FR – 
Essencialmente frugívoro; GR – Granívoro; IN – Insetívoros; ON – Onívoro; CA – Carnívoro;  NC -  
Nectarívoro; NE – Necrófago. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Ecoter (2021). 

 

As espécies de aves registradas são em sua maioria bastante flexíveis quanto 

ao uso e ocupação do ambiente, sendo mais generalistas na escolha do hábitat. Das 62 

espécies registradas, 38 espécies foram consideradas independentes de floresta, sendo 

que a ocorrência delas está principalmente relacionada a áreas com poucos elementos 

arbóreos e predomínio de vegetação de porte arbustivo e áreas abertas, outras 23 

espécies são consideradas semidependentes de ambientes florestados (SILVA et al., 

2003). E apenas uma das espécies registradas, Conirostrum speciosum, é considerada 

dependente de ambientes florestais (Gráfico 7), isso pode ser explicado pela vegetação 

encontrada na área de estudo, que é predominantemente composta por extrato arbustivo 

com alguns espaçamentos.
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Gráfico 7 -Uso de habitat das espécies registradas. Independente (IND): espécie associada apenas à 
vegetação aberta; semidependente (SMD): espécie que ocorre nos mosaicos formados pelo contato entre 
florestas e formações vegetais abertas e semiabertas; dependente (DEP): espécie que ocorre em 
ambientes florestais. 

 

     
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.3.3 Considerações Finais 

 

Durante o monitoramento da avifauna no Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de 

Resíduos Ltda. foi possível registrar uma total de 62 espécies, através da curva de 

acumulação vimos que a curva está muito próxima de atingir a assíntota, predizendo que 

o número de espécies levantadas é representativo para riqueza da região do aterro. 

A composição de espécies inventariada durante esse estudo reflete um ambiente 

com suas características naturais já bastante alteradas, beneficiando a presença 

daquelas mais generalistas, que tem sua abundância afetada positivamente por 

intervenções antrópicas. A instalação de um Aterro Sanitário deve afetar positivamente 

algumas dessas espécies que já se encontram na região, aumentando sua abundância 

local, assim como afetar negativamente a abundância de outras espécies mais 

especialistas, como as dependentes de um ambiente mais florestal. Dessa forma, além 

de uma alteração na dominância de espécies, não são esperados impactos negativos 

relevantes na avifauna local por consequência do empreendimento, embora recomende-

se o monitoramento da comunidade de aves no local, para melhor compreensão desses 

efeitos a médio e longo prazo, que será importante para continuidade no 

acompanhamento das populações da avifauna na área do aterro para investigarmos 

como a ela se comporta localmente.
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4.4 ENTOMOFAUNA 

 

Insecta é o grupo mais diversificado de organismos do planeta, e representam 

cerca de 60% de todas as espécies conhecidas no mundo (RAFAEL et al., 2012). No 

Brasil há cerca de 90 mil espécies descritas de insetos (CTFB, 2015), com novas 

espécies sendo descritas a cada ano nos diferentes biomas brasileiros.   

Apesar dos insetos serem lembrados muitas vezes como danosos, pragas e 

vetores de doenças, é importante destacar que eles participam de diversas funções 

ecológicas no ambiente como decomposição de matéria orgânica no solo, ciclagem de 

nutrientes minerais, polinização, e fazem parte da base de diversas cadeias tróficas 

(RAFAEL et al., 2012). Por essa razão, muitos grupos podem ser utilizados no 

monitoramento ambiental como bioindicadores de qualidade ambiental, de alterações de 

um habitat, ou mesmo refletir o impacto de uma mudança ambiental em outros táxons 

(HALFFTER & FAVILA, 1993, MCGEOCH et al., 2002).  

Diversos grupos de insetos terrestres podem ser utilizados como bioindicadores 

de qualidade ambiental, destacando-se espécies das ordens Coleoptera, Diptera, 

Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera (BROWN, 1997). Tais 

bioindicadores devem ser utilizados quando há a intenção de implementar qualquer 

empreendimento nos mais diversos ambientes, como edifícios, usinas hidroelétricas, 

aterros sanitários, dentre outros.  

Insetos potencialmente vetores de doenças para humanos e animais como os 

percevejos (Hemiptera), mosquitos e moscas (Diptera), e alguns aracnídeos (escorpiões 

e aranhas) necessitam de especial atenção por sua importância médica-sanitária e 

necessitam de métodos de coleta apropriados. A coleta ativa com auxílio de rede e 

aspirador entomológico, armadilhas luminosas, CDC, pitfall e armadilha malaise são os 

métodos de coleta mais recomendados para estes grupo-alvo (Camargo et al., 2015). 

Os Hymenoptera, grupo das abelhas, vespas e formigas, podem causar 

acidentes devido suas ferroadas, e reações alérgicas no ser humano. Segundo o Instituto 

Butantan (2020), entre os anos de 2000-2017 foram notificados cerca de 140 mil 

acidentes (410 óbitos) com abelhas no Brasil. Tais acidentes são considerados de 

interesse da saúde pública e devem ser notificados aos órgãos de saúde. 

Segundo estimativas, em 2015 a Doença de Chagas acometia cerca de 1,5 

milhões de brasileiros (DIAS et al., 2016). Esta doença é transmitida principalmente 

quando os barbeiros, percevejos que se alimentam de sangue (hematófagos), defecam 
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próximo da sua picada e as fezes e urina contendo protozoários de Trypanosoma cruzi 

entram em contato com a corrente sanguínea quando o indivíduo coça a região (DALE 

et al., 2009). No entanto, nos últimos anos houve um aumento nos casos de infecção por 

via alimentar, quando alimentos frescos contaminados são consumidos, principalmente 

açaí, palmito e caldo-de-cana (FERREIRA et al., 2014, GONÇALVES et al., 2012). 

Os dípteros, conhecidos popularmente como moscas, mosquitos e mutucas, 

fazem parte do grupo de interesse médico-sanitário, já que várias espécies deste grupo 

são vetores de doenças como dengue, febre amarela, malária e outras (CONSOLI & DE 

OLIVEIRA, 1994). No entanto, é importante lembrar que esses organismos também 

realizam diversas funções ecológicas importantes como decompositores, polinizadores 

e controladores biológicos (TRIPLEHORN & JONSSON, 2011). 

Dentro do grupo de interesse médico sanitário, as moscas saprófagas das 

famílias Sarcophagidae, Caliphoridae e Muscidae se destacam, por algumas espécies já 

serem consideradas sinantrópicas, como a Musca domestica L. (Muscidae) e Chrysomya 

megacephala (Fabricius) (Calliphoridae) (GOMES & SANTOS, 2015). Por se 

alimentarem de material em decomposição, estas moscas podem ser vetores mecânicos 

de agentes patogênicos e parasitários, tais como bactérias, vírus, protozoários e/ou ovos 

de helmintos para os humanos e animais domésticos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) aprovada em 2010 determina 

o fim dos “lixões” em todo território nacional até 2020 e a implementação de aterros 

sanitários observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010). Apesar disso, o descarte incorreto de resíduos sólidos 

é uma problemática que ainda vigora em muitos municípios do Brasil. 

Na Paraíba, 87,44% dos municípios ainda mantêm lixões a céu aberto, ou seja, 

apenas 12,56% contam com aterros sanitários, conforme informações do Ministério 

Público da Paraíba. Diante deste cenário, é importante a implementação de aterros 

sanitários visando o descarte correto de resíduos sólidos associado com cooperativas 

de materiais recicláveis e a recuperação de áreas degradadas.  

O levantamento da entomofauna, em especial as espécies de importância 

médica-sanitária são importantes no contexto do descarte de resíduos sólidos, já que a 

presença frequente de matéria orgânica em decomposição nesses ambientes atrai 

insetos potencialmente vetores de doenças para animais e humanos, como moscas, 

mosquitos, escorpiões dentre outros. 
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4.4.1 Procedimento e Métodos  

 

4.4.1.1 Diagnóstico Regional (Dados Secundários) 

 

Os trabalhos utilizados no levantamento regional da entomofauna foram focados 

nos grupos de interesse médico-sanitário e espécies ameaçadas de extinção com 

distribuição para a Caatinga (Tabela 18).  

O grau de ameaça das espécies foi determinado com base na lista de espécies 

ameaçadas de extinção da portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 e a lista 

internacional da IUCN (IUCN, 2020). 

 

        Tabela 18 -Referências utilizadas no levantamento da Entomofauna (dados secundários). 

Táxon Nome popular Referência 

Escorpiones Escorpião Porto et al. 2014 

Theraphosidae Aranha-caranguejeira MMA, 2014 

Lepidoptera Borboleta MMA, 2014 

Reduviidae Barbeiro Galvão, 2014 

Vespidae  Vespas Elisei, 2017;  Andena & Carpenter, 2014 

 

4.4.1.2 Diagnóstico Local (Dados Primários) 

 

A coleta de dados primários ocorreu em duas estações: chuvosa (08-12 de junho 

de 2021), estação seca (18-21 de agosto de 2021) e a área de coleta compreendeu a 

três pontos amostrais na área diretamente afetada pelo empreendimento (ADA 1, ADA 

2 e ADA 3) e um ponto amostral na área indiretamente afetada (AID), totalizando quatro 

pontos amostrais. A localização de cada ponto está no mapa das estações de coleta de 

amostragem da entomofauna (Apêndices) e na Tabela 19. 

Neste levantamento foram utilizados três métodos de coleta: coleta ativa com 

rede entomológica e sugador entomológico, extratores de Winkler e armadilha luminosa. 

As coletas ativas, e extrator de Winkler foram realizadas durante o período diurno e 

vespertino (9:00-16:00 h), enquanto as coletas com armadilha luminosa foram realizadas 

durante o período crepuscular/noturno (17:00-19:00 h). 

 

Tabela 19 -Coordenadas geográficas em UTM referente as armadilhas de Entomofauna em cada ponto 
amostral na área do futuro Aterro Sanitário de Remígio, Paraíba, Brasil. 

 ADA 1 ADA 2 ADA 3 AID 

Coordenadas 
UTM 

25M, 177723, 
9235072 

25M, 177564, 
9235084 

25M, 177613, 
9235179 

25M, 177911, 
9234729 
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4.4.1.2.1 Descrição dos Pontos de Amostragem 

 

A área de amostragem diretamente afetada (ADA 1, ADA 2 e ADA 3) apresenta 

uma caatinga arbustiva aberta, com certo grau de degradação ambiental, e presença de 

modificações humanas nos arredores (construções habitacionais a cerca de 200 m do 

ponto mais próximo).  

A vegetação da área é característica da Caatinga, com a presença de espécies 

de cactos, como coroa-de-frade, bromélias, agave, juremas e catingueira, apenas para 

citar alguns exemplos. A área indiretamente afetada (AID) apresenta uma caatinga 

arbustiva semelhante, porém mais densa e fechada, com a presença de muitos cactos, 

e agave (Figura 35). 

 

Figura 35 -Pontos de amostragem. A - ADA 1 – período seco; B - ADA  1- período chuvoso; C - ADA 2 - 
período seco; D - ADA 2 - período chuvoso; E - ADA 3 - período seco; F - ADA 3 - período chuvoso; G - 
AID - período seco; H - AID - período chuvoso. Fotos: Aline Lourenço Vieira da Silva (A, B, C, D, G e H) e 
Gindomar Gomes Santana (E e F). 

  

 
 

A B 

C D 
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     Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.4.1.2.2 Coleta de Dados Biológicos 

 

A coleta de dados primários foi realizada utilizando os métodos de coleta ativa 

com auxílio de sugador entomológico e rede entomológica; observação direta e 

avistamentos com registro fotográfico, sempre que possível; armadilha luminosa; e 

extrator de Winkler, todos propostos pelo Termo de Referência (Anexos). Em cada ponto 

amostral foram realizadas duas amostras/coletas com cada método.  

Os pitfalls (baldes) utilizados no levantamento da Herpetofauna/Mastofauna 

foram utilizados como método adicional de coleta de insetos e outros artrópodes. 

A coleta ativa foi realizada por meio de transectos de 100m percorridos em cada 

ponto amostral, onde era realizada a busca por insetos nas plantas, troncos caídos e 

eventuais abrigos, sendo dois transectos por ponto amostral. Os insetos foram 

fotografados e/ou coletados com o auxílio de rede entomológica e/ou sugador 

entomológico (Figura 36 A e B), e frascos mortíferos contendo álcool 70%.  

E F 

G H 
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A coleta com armadilha luminosa com pano branco foi iniciada, 

preferencialmente, no horário crepuscular (17:30- 18:00h) com lâmpada de luz mista de 

mercúrio de 250w e 220v, alimentada por gerador portátil à gasolina de 60Hz e ~700W, 

contra fundo de tecido branco (2x2m). Para este método considerou-se 60 minutos uma 

unidade amostral, sendo duas unidades amostrais, distantes pelo menos 50m, em cada 

ponto amostral (Figura 36 C).  

Extratores de Winkler foram utilizados para coleta de insetos na serapilheira. 

Duas amostras de 1m² de folhiço foram coletadas em cada ponto amostral. Em seguida, 

o folhiço foi peneirado por cerca de 3 minutos e o que permaneceu no fundo da peneira 

foi depositado nos extratores, que continham um frasco com álcool 70% na base, durante 

o período de 48 horas (Figura 36 D e F).  

Em laboratório foi realizada a triagem do material com auxílio de placas de Petri, 

bandeja plástica, e pinças entomológicas (Figura 36 G); e contagem dos espécimes, 

identificando os indivíduos ao nível mais específico possível. Os espécimes foram 

observados em lupa Leica M80 e alguns exemplares foram montados e alfinetados para 

auxiliar na sua identificação taxonômica (Figura 36 H). 

 

Figura 36 -Metodologias para coleta de dados biológicos. A - ADA 1 – Coleta Ativa com rede entomológica; 
B - Coleta Ativa com aspirador entomológico; C - Armadilha luminosa; D - Extrator de Winkler - Quadrante; 
E - Extrator de Winkler – Folhiço sen do peneirado; F - Amostras no Extrator de Winkler; G - Triagem das 
amostras; H - Exemplares de insetos alfinetados e secos. Fotos: Aline Lourenço Vieira da Silva. 
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D C 



 

150 
 

  

 

 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

As identificações taxonômicas dos espécimes foram realizadas com base em 

consultas a artigos publicados, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e 

principalmente chaves de identificação taxonômica específicas para cada grupo 

(RAFAEL et al. 2012). Especialistas de alguns grupos como, Hymenoptera e Diptera 

também foram consultados. 

Todos os insetos coletados foram sacrificados em álcool 70% sob a licença 

n°028/2021 expedida pela SUDEMA (Anexos). A maioria dos espécimes coletados foi 

mantida em via úmida (álcool 70%), porém alguns indivíduos foram alfinetados e 

mantidos em via seca. 

Os espécimes de insetos coletados serão depositados ao acervo da Coleção 

Entomológica do Departamento de Sistemática e Ecologia (DSEC) da Universidade 

Federal da Paraíba mediante declaração de aceite emitida pelo atual curador Dr. 

Alessandre Pereira Colavite (Anexos).  

 

E F 

G H 
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4.4.1.2.3 Identificação e Classificação das Espécies 

 

A classificação de espécies ameaçadas foi realizada com base na lista de 

espécies ameaçadas de extinção da portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 

e a lista internacional da IUCN (IUCN, 2020). 

O Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira foi consultado para informações 

sobre origem da espécie, habitat, distribuição regional, e/ou endemismo (CTFB, 2015). 

Os espécimes foram avaliados de acordo com a abundância, riqueza, 

diversidade e equitabilidade. Todos os espécimes avistados e/ou coletados foram 

utilizados nas análises de diversidade.  

O índice de diversidade adotado foi o de Shannon (H’), que é baseado na 

abundância proporcional das espécies, considerando tanto a riqueza de espécies quanto 

a equidade. Quanto maior for o valor deste índice, maior será a diversidade da população 

em estudo, expressando assim a riqueza e uniformidade do local. 

A equitabilidade foi calculada a partir o índice de Pielou (J’), que mede a 

uniformidade na abundância das espécies. Este índice está associado ao índice de 

diversidade de Shannon e é o resultado da razão entre a diversidade observada e a 

diversidade máxima (situação em que todas as espécies apresentam abundância igual).  

Para estimar a suficiência amostral foram empregados dois estimadores de 

riqueza não paramétricos: Chao 1, que utiliza espécies representadas por um único 

indivíduo (singletons) e Chao 2, que utiliza espécies representadas por dois indivíduos 

(doubletons) utilizando o programa EstimateS para Windows 9.1.0 (Colwell, 2000). A 

eficiência amostral foi avaliada a partir da comparação da proporção da riqueza 

observada em relação à estimada. A estimativa foi obtida por meio de 1000 

aleatorizações, sem reposição, utilizando o programa EstimateS. 

A curva do coletor (S(est)) foi feita com base no número cumulativo de espécies 

registradas pelo número total de pontos amostrais nas duas campanhas de coleta.  Os 

estimadores Chao 1 e Chao 2 foram utilizados para estimar a riqueza para a área, e o 

percentual de riqueza amostrada é o quociente da riqueza observada, pela riqueza média 

estimada pelos estimadores Chao 1 e Chao 2, multiplicado por 100. 
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4.4.2 Resultados e Discussão 

 

4.4.2.1  Diagnóstico Regional (Dados secundários) 

No total foram encontradas 31 espécies pertencentes a cinco ordens no 

levantamento da entomofauna a partir de dados secundários (Tabela 20). 

A espécie de aranha-caranguejeira Typhochlaena curumim Bertani, 2013 consta 

na lista de espécies ameaçadas de extinção do MMA (2014) na categoria CR 

(Criticamente Em Perigo) por apresentar distribuição restrita a Mata do Pau-Ferro, no 

município de Areia. Apesar de estar apenas a 20km de distância da área do diagnóstico 

local, a Mata do Pau-Ferro é um brejo de altitude e, portanto, apresenta condições 

ambientais distintas das encontradas na área do diagnóstico local. A extensão de 

ocorrência da espécie Typhochlaena curumim, calculada pela área do parque, é de 6km² 

(ICMBIO, 2018). Por estes motivos, é improvável que esta espécie também ocorra na 

área de inserção do empreendimento Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos 

Ltda. 

A borboleta Heraclides himeros baia (Rothschild & Jordan, 1906) está na lista de 

espécies ameaçadas de extinção do MMA (2014) na categoria EN (Em Perigo), e na lista 

da IUCN na categoria VU (Vulnerável). Esta espécie apresenta distribuição do litoral da 

Bahia até o interior do Tocantins, e um único ponto na Paraíba (Pico do Jabre, Maturéia). 

O Parque Estadual Pico do Jabre está a mais de 200km de distância da área do 

diagnóstico local, além disso, essa reserva também é categorizada como um brejo de 

altitude e apresenta vegetação, e altitude que tornam as condições ambientais bastante 

diferentes das áreas abertas da Caatinga, como a encontrada na área de coleta. Assim, 

é bastante improvável que esta espécie de borboleta ocorra na região de inserção do 

empreendimento. 

As demais espécies presentes no diagnóstico regional (percevejos, vespas e 

escorpiões) exibem distribuição mais ampla dentro da Caatinga e, portanto, possuem 

real potencial de ocorrência na área de inserção do aterro. 
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Tabela 20 -Entomofauna de importância médica e/ou ameaçados registrada na região de inserção do 
empreendimento, a partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias de ameaça 
segundo a lista oficial global (IUCN, 2020) e nacional (MMA, 2014). 

Táxon Nome Popular Fonte 
Ameaça 

MMA IUCN 

Araneae     

Typhochlaena curumim Bertani, 2013 Aranha-caranguejeira 1 CR NA 

Hemiptera     

Panstrongylus lutzi (Neiva & Pinto, 1923) Barbeiro 2 NA NA 

Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835) Barbeiro 2 NA NA 

Psammolestes tertius Lent & Jurberg, 1965 Barbeiro 2 NA NA 

Rhodnius nasutus Stål, 1859 Barbeiro 2 NA NA 

Rhodnius neglectus Lent, 1954 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma brasiliensis Neiva, 1911 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma melanocephala Neiva & Pinto, 1923 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma petrocchiae Pinto & Barreto, 1925 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma pseudomaculata Corrêa & Espínola, 1964 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) Barbeiro 2 NA NA 

Hymenoptera     

Apoica flavissima van der Vecht, 1972 Vespa 4 NA NA 

Bachygastra lecheguana (Latreille, 1824) Vespa 3,4 NA NA 

Mischocyttarus cearensis Richards, 1945 Vespa 3 NA NA 

Polistes brevifissus Richards, 1978 Vespa 4 NA NA 

Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) Marimbondo caboclo 3,4 NA NA 

Polistes simillimus Zikán, 1951 Vespa 3 NA NA 

Polybia exigua (Saussure, 1854)  Vespa 3 NA NA 

Polybia ignobilis (Haliday, 1836) Vespa 3,4 NA NA 

Polybia occidentalis (Olivier, 1791)  Vespa camoati 3,4 NA NA 

Polybia sericea (Olivier, 1791) Vespa 3,4 NA NA 

Protonectarina sylveirae (Saussure, 1854) Vespa enxu-mirim 3 NA NA 

   Synoeca surinama (Linnaeus, 1767) Vespa 4 NA NA 

Lepidoptera     

Heraclides himeros baia (Rothschild & Jordan, 1906) Rabo-de-andorinha 1 EN VU 

Scorpiones     

Ananteris balzanii Thorell, 1891 Escorpião 5 NA NA 

Ananteris mauryi Lourenço, 1982 Escorpião 5 NA NA 

Bothriurus asper Pocock, 1893 Escorpião 5 NA NA 

Bothriurus rochai Mello-Leitão, 1932 Escorpião 5 NA NA 

Physoctonus debilis C. L. Koch, 1840 Escorpião 5 NA NA 

Rhopalurus rochai Borelli, 1910 Escorpião 5 NA NA 

Tityus martinpaechi Lourenço, 2001 Escorpião 5 NA NA 

Fontes: 1 – MMA (2014), 2 – Galvão (2014), 3 – Elisei (2017), 4 – Andena & Carpenter (2014), 5 – Porto 
et al. (2014). Categorias de ameaça: NA – não avaliado, CR – criticamente em perigo, EN – em perigo, 
VU - vulnerável. 
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4.4.2.2 Diagnóstico Local (Dados primários) 

 

4.4.2.2.1 Análises Quantitativas 

 

a) Riqueza e composição de espécies 

 

O levantamento local da Entomofauna compreendeu 188 morfoespécies de 81 

famílias e 16 ordens de insetos e aracnídeos (Gráfico 8, Tabela 21).  

A riqueza de espécies encontrada no diagnóstico local (S=188) foi bastante 

superior ao do levantamento regional (S=31). Esta grande diferença se deve ao fato de 

que, além do diagnóstico regional ser focado em espécies de interesse da saúde pública, 

vários grupos de insetos, como besouros, moscas e outros não tinham levantamentos 

prévios para a região.  

A riqueza e abundância foram maiores em todos os pontos amostrais durante o 

período chuvoso (Tabela 21), reforçando a hipótese de que vários grupos de insetos 

aumentam sua abundância com o período de chuva em áreas de Caatinga.  

 

.Gráfico 8 -Riqueza da entomofauna nos levantamentos local e regional referente a área do 
empreendimento. 

 

           Fonte: Ecoter (2021). 
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Tabela 21 -Abundância e categoria de ameaça das espécies da Entomofauna registradas durante o período seco e chuvoso na área do empreendimento. 

Táxon 
Chuvoso Chuvoso 

Total 

Seco Seco 
Total 

Total 
Geral 

IUCN MMA 
ADA 1 ADA 2 ADA 3 AID ADA 1 ADA 2 ADA 3 AID 

Araneae 1   1 1 3 9 3 1 4 17 20 
  

Araneae sp. 1       1   1 2 2 NA NA 

Araneae sp. 2       2 1   3 3 NA NA 

Ctenidae       1    1 1 
  

Ctenidae sp.       1    1 1 NA NA 

Myrmeleontidae         1  1 1 
  

Myrmeleontidae sp.         1  1 1 NA NA 

Sicaridae   1 1 2 5 2  3 10 12 
  

Sicarius sp.   1 1 2 5 2  3 10 12 NA NA 

Theraphosidae 1    1       1 
  

Lasiodora sp. 1    1       1 NA NA 

Archeognatha   4   4 8           8 
  

Meinertellidae  4  4 8       8 
  

Meinertellidae sp.  4  4 8       8 NA NA 

Blattodea 2 1 1 1 5 1 1 3 2 7 12 
  

Blattodea sp. 1 2 1 1 1 5 1    1 6 NA NA 

Blattodea sp. 2         3  3 3 NA NA 

Blattodea sp. 3        1  1 2 2 NA NA 

Blattodea sp. 4          1 1 1 NA NA 

Coleoptera 30 25 32 27 114 10 8 11 25 54 168 
  

Bostrichidae 1    1 1   3 4 5 
  

Bostrichidae sp. 1    1 1   3 4 5 NA NA 

Buprestidae 1  1  2  1   1 3 
  

Buprestidae sp. 1 1    1  1   1 2 NA NA 

Buprestidae sp. 2   1  1       1 NA NA 

Carabidae  1  1 2   1 1 2 4 
  

Carabidae sp.  1  1 2   1  1 3 NA NA 

Morion sp.          1 1 1 NA NA 
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Cerambycidae 1    1 1 1 1  3 4 
  

Anisocerini sp.          1  1 1 NA NA 

Cerambycidae sp. 1    1       1 NA NA 

Coccoderus novempunctatus        1    1 1 NA NA 

Retrachydes  thoracicus         1   1 1 NA NA 

Chrysomelidae 1 2  3 6    1 1 7 
  

Cassidinae sp. 1    1       1 NA NA 

Chrysomelidae sp. 1          1 1 1 NA NA 

Chrysomelidae sp. 2    1 1       1 NA NA 

Chrysomelidae sp. 3    1 1       1 NA NA 

Cryptocephalinae  sp.    1 1       1 NA NA 

Eumolpinae sp. 1  2   2       2 NA NA 

Coccineliddae 1 1  1 3       3 
  

Coccineliddae sp. 1 1  1 3       3 NA NA 

Crysomelidae   1  1       1 
  

Eumolpinae sp. 2   1  1       1 NA NA 

Curculionidae 1 1 2 1 5       5 
  

Curculionidae sp. 1 1 1 1 1 4       4 NA NA 

Curculionidae sp. 2   1  1       1 NA NA 

Elateridae       1    1 1 
  

Elateridae sp. 1       1    1 1 NA NA 

Erotylidae   1  1   1  1 2 
  

Erotylidae sp.   1  1   1  1 2 NA NA 

Hydrophilidae 3  1 8 12 1  2 7 10 22 
  

Berosus sp.    5 5       5 NA NA 

Hydrophilidae sp. 1 3  1 2 6 1  1 7 9 15 NA NA 

Hydrophilidae sp. 2    1 1   1  1 2 NA NA 

Lampiridae   1  1       1 
  

Lampiridae sp.   1  1       1 NA NA 

Phengodidae  1   1       1 
  

Phengodidae sp.  1   1       1 NA NA 
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Scarabaeidae 3 2  1 6 4   1 5 11 
  

Coelosis bicornis       3    3 3 NA NA 

Digitonthophagus gazella 3 2  1 6 1   1 2 8 NA NA 

Staphylinidae        1  11 12 12 
  

Staphylinidae sp.        1  11 12 12 NA NA 

Tenebrionidae 18 17 25 12 72 2 5 6 1 14 86 
  

Pimeliinae sp. 1        3  1 4 4 NA NA 

Pimeliinae sp. 2 1 1 2  4 1    1 5 NA NA 

Tenebrionidae sp. 1   3  3  1 3  4 7 NA NA 

Tenebrionidae sp. 2 15 15 15 12 57       57 NA NA 

Tenebrionidae sp. 3 2  4  6       6 NA NA 

Tenebrionidae sp. 4  1   1       1 NA NA 

Tenebrionidae sp. 5   1  1       1 NA NA 

Tenebrionini sp.       1 1 3  5 5 NA NA 

Diptera 38 23 18 38 117 33 12 15 14 74 191 
  

Anthomizidae 1    1       1 
  

Anthomizidae sp. 1    1       1 NA NA 

Asilidae 1 1  1 3 2 1 1  4 7 
  

Asilidae sp. 1 1   1 2 1 1 1  3 5 NA NA 

Asilidae sp. 2  1   1 1    1 2 NA NA 

Bombyliidae 4 1 1  6       6 
  

Bombyliidae sp. 1 1  1  2       2 NA NA 

Bombyliidae sp. 2 1    1       1 NA NA 

Bombyliidae sp. 3 1    1       1 NA NA 

Hemipenthes sp. 1 1   2       2 NA NA 

Calliphoridae        1   1 1 
  

Crysomya megacephala        1   1 1 NA NA 

Chironomidae 11 7 5 12 35   8 4 12 47 
  

Chironomidae sp. 1 3 2 2 10 17   3 4 7 24 NA NA 

Chironomidae sp. 2 1 5 3  9   3  3 12 NA NA 

Chironomidae sp. 3 7   2 9   1  1 10 NA NA 
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Chironomidae sp. 4         1  1 1 NA NA 

Culicidae 7 4 2 5 18 1 3 1 3 8 26 
  

Culicidae sp. 1 7 4  5 16    2 2 18 NA NA 

Culicidae sp. 2   2  2 1 3 1 1 6 8 NA NA 

Dolichopodidae    1 1       1 
  

Dolichopodidae sp.    1 1       1 NA NA 

Dolicopodidae 1   3 4    1 1 5 
  

Dolichopus ungulatus          1 1 1 NA NA 

Dolicopodidae sp. 1    1       1 NA NA 

Dolicopodidae sp. 1    1 1       1 NA NA 

Dolicopodidae sp. 2    2 2       2 NA NA 

Drosophilidae 1 1   2       2 
  

Drosophilidae sp. 1 1   2       2 NA NA 

Ephydridae    1 1       1 
  

Ephydridae sp.    1 1       1 NA NA 

Lauxaniidae 2 5 3 3 13 19 5  4 28 41 
  

Lauxaniidae sp. 1  4 3 1 8 8 2  3 13 21 NA NA 

Lauxaniidae sp. 2 2    2 2 2  1 5 7 NA NA 

Lauxaniidae sp. 3  1   1  1   1 2 NA NA 

Lauxaniidae sp. 4       9    9 9 NA NA 

Neogriphoneura sp.    2 2       2 NA NA 

Lonchaeidae    1 1       1 
  

Lonchaeidae sp.    1 1       1 NA NA 

Muscidae    2 2   1 1 2 4 
  

Muscidae sp.    2 2   1  1 3 NA NA 

Synthesiomyia nudiseta          1 1 1 NA NA 

Neriidae 1   1 2 3    3 5 
  

Eoneria sp. 1   1 2 3    3 5 NA NA 

Sarcophagidae 6 3 5 5 19   1  1 20 
  

Sarcophagidae sp. 1 4 2 2 3 11       11 NA NA 

Sarcophagidae sp. 2 2 1 2 2 7       7 NA NA 
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Sarcophagidae sp. 3   1  1       1 NA NA 

Titanogrypa (Cucullomyia) larvicida        1  1 1 NA NA 

Syrphidae   1  1       1 
  

Syrphidae sp.   1  1       1 NA NA 

Tabanidae    1 1       1 
  

Tabanidae sp.    1 1       1 NA NA 

Tachinidae 1    1   1  1 2 
  

Tachinidae sp. 1    1   1  1 2 NA NA 

Tephritidae       3 1   4 4 
  

Tephritidae sp. 1       1 1   2 2 NA NA 

Tephritidae sp. 2       2    2 2 NA NA 

Therevidae 2 1 1  4 1  1  2 6 
  

Therevidae sp. 2 1 1  4 1  1  2 6 NA NA 

Tipulidae          1 1 1 
  

Tipulidae sp. 1          1 1 1 NA NA 

Ulidiidae    2 2 4 1 1  6 8 
  

Pterocalla sp.       1    1 1 NA NA 

Ulidiidae sp. 1    1 1 2 1   3 4 NA NA 

Ulidiidae sp. 2    1 1 1  1  2 3 NA NA 

Geophilomorpha             1     1 1 
  

Geophilidae        1   1 1 
  

Geophilidae sp.        1   1 1 NA NA 

Hemiptera 85 33 33 33 184 60 46 43 46 195 379 
  

Alydidae 1  1 2 4  1 1  2 6 
  

Alydidae sp. 1 1   2 3  1   1 4 NA NA 

Alydidae sp. 2   1  1   1  1 2 NA NA 

Cercopidae       1    1 1 
  

Cercopidae sp.       1    1 1 NA NA 

Cicadellidae 39 9 12 13 73 22 12 24 10 68 141 
  

Cicadellidae sp. 1 6 4 7 8 25 17 7 5 1 30 55 NA NA 

Cicadellidae sp. 2 5 3 1 2 11 1 2 1 1 5 16 NA NA 
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Cicadellidae sp. 3       3  2 2 7 7 NA NA 

Cicadellidae sp. 4 4 1   5 1    1 6 NA NA 

Cicadellidae sp. 5          1 1 1 NA NA 

Cicadellidae sp. 6        1 6 4 11 11 NA NA 

Cicadellidae sp. 7 12  2 2 16   8  8 24 NA NA 

Cicadellidae sp. 8 1 1 2 1 5       5 NA NA 

Cicadellidae sp. 9 11    11       11 NA NA 

Tapajosa sp.        2 2 1 5 5 NA NA 

Corixidae       1    1 1 
  

Corixidae sp.       1    1 1 NA NA 

Cydnidae 4  2  6   2 2 4 10 
  

Cydnidae sp. 4  2  6       6 NA NA 

Geotomini sp.         2 2 4 4 NA NA 

Issidae   1  1       1 
  

Issidae sp.   1  1       1 NA NA 

Kinnaridae  1 1 1 3   2  2 5 
  

Kinnaridae sp.  1 1 1 3   2  2 5 NA NA 

Lygaeidae 3  1 4 8  1 1 2 4 12 
  

Lygaeidae sp. 1 1   4 5  1 1 2 4 9 NA NA 

Lygaeidae sp. 2 2  1  3       3 NA NA 

Membracidae 31 22 11 10 74 32 25 11 8 76 150 
  

Ceresa sp.    1 1       1 NA NA 

Enchenopa euniceae 9    9    1 1 10 NA NA 

Enchenopa gracilis 2    2       2 NA NA 

Euwalkeria sp.   1   1   1  1 2 NA NA 

Melusinella nervosa 7 20 5 6 38 31 25 7 3 66 104 NA NA 

Procyrta pectoralis 9  6 2 17 1  3 4 8 25 NA NA 

Sundarion sp. 3 1  1 5       5 NA NA 

Tolania sp. 1    1       1 NA NA 

Miridae 3    3 1 5   6 9 
  

Miridae sp. 3    3 1 5   6 9 NA NA 
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Notonectidae          17 17 17 
  

Notonectidae sp.          17 17 17 NA NA 

Pentatomidae 2  1 3 6 1  1 4 6 12 
  

Pentatomidae sp. 1 1   2 3 1  1 3 5 8 NA NA 

Pentatomidae sp. 2 1  1 1 3    1 1 4 NA NA 

Reduviidae 2 1 3  6 2 2 1 3 8 14 
  

Apiomerini sp.         1  1 1 NA NA 

Peiratinae sp.        1  1 2 2 NA NA 

Reduviidae sp. 2 1 3  6 1   1 2 8 NA NA 

Triatoma brasiliensis       1    1 1 NA NA 

Zelurus nigrolineatus        1  1 2 2 NA NA 

Hymenoptera 104 19 24 31 178 14 6 7 38 65 243 
  

Apidae 11 2 6 14 33 3   5 8 41 
  

Apidae sp.   2  2       2 NA NA 

Apis mellifera 2    2       2 DD NA 

Centris sp.       1    1 1 NA NA 

Colletinae sp.   4 2 6       6 NA NA 

Eucerini sp. 2 1    1       1 NA NA 

Halictinae sp. 1          1 1 1 NA NA 

Halictinae sp. 2          1 1 1 NA NA 

Megachile sp. 1    1       1 NA NA 

Trigona spinipes 7 1  12 20    3 3 23 NA NA 

Xylocopa sp.  1   1 2    2 3 NA NA 

Evaniidae  1   1       1 
  

Evaniidae sp.  1   1       1 NA NA 

Formicidae 10 9 6 1 26 3 2 7 15 27 53 
  

Camponotus sp. 8 3 4 1 16   4 5 9 25 NA NA 

Cephalotes pusillus 1 3   4       4 NA NA 

Cephalotes sp.  1   1  1   1 2 NA NA 

Dinoponera quadriceps 1 1 2  4 3 1 2 2 8 12 NA NA 

Formicidae sp.  1   1   1 1 2 3 NA NA 
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Pheidole sp.          7 7 7 NA NA 

Ichneumonidae    3 3       3 
  

Ichneumonidae sp.  1    1 1       1 NA NA 

Ichneumonidae sp. 2    2 2       2 NA NA 

Mutiliidae   1  1 1    1 2 
  

Mutiliidae sp.   1  1 1    1 2 NA NA 

Pompilidae       1    1 1 
  

Pompilidae sp.       1    1 1 NA NA 

Sphecidae 1   1 2       2 
  

Sphecidae sp. 1 1    1       1 NA NA 

Sphecidae sp. 2    1 1       1 NA NA 

Vespidae 82 7 11 12 112 6 4  18 28 140 NA NA 

Apoica pallens 76 7 9 7 99 6 4  18 28 127 NA NA 

Eumeninae sp. 2    2       2 NA NA 

Polistes canadensis 4   5 9       9 NA NA 

Vespidae sp.   2  2       2 NA NA 

Lepidoptera       9 9       5 5 14 
  

Hesperiidae    4 4       4 
  

Hesperiidae sp.     4 4       4 NA NA 

Nymphalidae    1 1    5 5 6 
  

Hamadryas sp.          5 5 5 NA NA 

Satyrinae sp.    1 1       1 NA NA 

Pieridae    4 4       4 
  

Pieridae sp. 1    2 2       2 NA NA 

Pieridae sp. 2    2 2       2 NA NA 

Mantodea   1 1   2 4       4 6 
  

Mantidae  1 1  2 4    4 6 
  

Mantidae sp. 1  1 1  2 1    1 3 NA NA 

Mantidae sp. 2       1    1 1 NA NA 

Mantidae sp. 3       1    1 1 NA NA 

Mantidae sp. 4       1    1 1 NA NA 
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Neuroptera 3 1 2 4 10     4 5 9 19 
  

Ascalaphidae 2 1  1 4    1 1 5 
  

Ascalaphidae sp. 1 2    2    1 1 3 NA NA 

Ascalaphidae sp. 2  1  1 2       2 NA NA 

Chrysopidae   2 3 5    1 1 6 
  

Chrysopidae sp. 1   2 1 3    1 1 4 NA NA 

Chrysopidae sp. 2    2 2       2 NA NA 

Crysopidae          1 1 1 
  

Crysopidae sp.          1 1 1 NA NA 

Dylaridae         1  1 1 
  

Dylaridae sp.         1  1 1 NA NA 

Myrmeleontidae 1    1   3 2 5 6 
  

Myrmeleontidae sp. 1 1    1   2  2 3 NA NA 

Myrmeleontidae sp. 2         1 2 3 3 NA NA 

Odonata   1     1 1     1 2 3 
  

Coenagrionidae       1   1 2 2 
  

Coenagrionidae sp. 1       1    1 1 NA NA 

Coenagrionidae sp. 2          1 1 1 NA NA 

Libelullidae  1   1       1 
  

Libelullidae sp.  1   1       1 NA NA 

Orthoptera 6 12 3 5 26 4   4 19 27 53 
  

Orthoptera sp.       1  1  2 2 NA NA 

Acrididae       1    1 1 
  

Acrididae sp.       1    1 1 NA NA 

Gryllidae  3 1 3 7       7 
  

Gryllidae sp.  3 1 3 7       7 NA NA 

Proscopiidae 4 5 2  11 1  1  2 13 
  

Proscopiidae sp. 4 5 2  11 1  1  2 13 NA NA 

Tettigoniidae 1 4   5 1  2  3 8 
  

Phaneropterinae sp. 1  1   1 1  2  3 4 NA NA 

Phaneropterinae sp. 2 1 3   4       4 NA NA 
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Trydactylidae 1   2 3    19 19 22 
  

Trydactylidae sp. 1   2 3    19 19 22 NA NA 

Phasmatodea                 1 1 1 
  

Heteronemiidae          1 1 1 
  

Heteronemiidae sp.          1 1 1 NA NA 

Scorpiones 1     1 2 3       3 5 
  

Bothriurus rochai       1    1 1 NA NA 

Jaguajir rochae 1   1 2 2    2 4 NA NA 

Scutigeromorpha           3 2     5 5 
  

Scutigeromorpha sp.       3 2   5 5 NA NA 

Total Geral 270 120 115 154 659 142 79 88 160 469 1128     

Riqueza 68 47 48 63 129 56 32 44 52 118 188   

Fonte: Ecoter (2021). Legenda: Espécies Ameaçadas: IUCN (2020) e ICMBIO (2018): DD – Dados Deficientes, NA – Não Avaliada.   
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b) Abundância 

 

A abundância total da área foi de 1.128 espécimes, onde o ponto amostral com 

maior valor foi a ADA 1 com 412 indivíduos coletados, seguido do AID (n=314), ADA 3 

(n=203) e ADA 2 (n=199) (Tabela 22 e Gráfico 9). 

As ordens mais abundantes foram, respectivamente, Hemiptera (n=379, 

33,60%), Hymenoptera (n=243, 21,54%), Diptera (n= 191, 16,93%) e Coleoptera (n= 168, 

14,89%) (Tabela 22). Diptera (moscas e mosquitos) e Coleoptera (besouros) fazem parte 

das ordens megadiversas de insetos, e consequentemente são geralmente os mais 

encontrados nos levantamentos de Entomofauna. Já Hemiptera, que compreende os 

percevejos, cigarras, e cigarrinhas é a ordem mais diversa dos hemimetábolos, e 

também é facilmente amostrada nos levantamentos de fauna.  

 

        Tabela 22 -Abundância total e relativa da Entomofauna por ponto amostral. 

Ordem ADA 1 ADA 2 ADA 3 AID 
Total 
Geral 

Abundância 
relativa 

Hemiptera 145 79 76 79 379 33,60 

Hymenoptera 118 25 31 69 243 21,54 

Diptera 71 35 33 52 191 16,93 

Coleoptera 40 33 43 52 168 14,89 

Orthoptera 10 12 7 24 53 4,70 

Araneae 10 3 2 5 20 1,77 

Neuroptera 3 1 6 9 19 1,68 

Lepidoptera - - - 14 14 1,24 

Blattodea 3 2 4 3 12 1,06 

Archeognatha - 4 - 4 8 0,71 

Mantodea 4 1 1  6 0,53 

Scorpiones 4 - - 1 5 0,44 

Scutigeromorpha 3 2 -  5 0,44 

Odonata 1 1 - 1 3 0,27 

Geophilomorpha - 1 -  1 0,09 

Phasmatodea - - - 1 1 0,09 

Total Geral 412 199 203 314 1128 100,00 

        Fonte: Ecoter (2021).
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                Gráfico 9 -Abundância de ordens da Entomofauna por período de coleta. 

 
                Fonte: Ecoter (2021). 

 

c) Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência amostral 

 

A curva de acumulação de espécie não atingiu a assíntota, porém demonstra 

uma tendência de estabilização (Gráfico 10). Na Tabela 23 pode-se visualizar os valores 

estimados por Chao 1 e Chao 2 e seus respectivos percentuais de riqueza amostrada. 

Apesar do grande número de singletons e doubletons (71 e 33, respectivamente), o 

percentual de Chao 1 ficou acima de 90% e o de Chao 2 acima de 65%, demonstrando um 

bom percentual de riqueza coletado.  

 

Gráfico 10. Curvas de acumulação de espécies (S(est)=95%) e de riqueza estimada (Chao 1 e Chao 2) da 
área estudada. 

 

           Fonte: Ecoter (2021). 
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Tabela 23. Valores de diversidade totais e percentuais referentes ao levantamento da Entomofauna na 
área do empreendimento. 

 

Fonte: Ecoter (2021). 

 

Na Tabela 24 é possível perceber que a eficiência amostral entre os métodos de 

coleta variou bastante neste levantamento. O método com pior resultado foi o Extrator 

de Winkler, que coletou cerca de 2% de toda abundância deste levantamento. Os 

extratores de Winkler são utilizados preferencialmente para coleta de artrópodes do solo 

e folhiço, principalmente formigas (BACCARO et al., 2015), o que não inclui o grupo dos 

insetos vetores (moscas, mosquitos e hemípteros), e além disso áreas de Caatinga no 

período seco não apresentam a quantidade de folhiço necessário para este método ser 

eficiente.  

A armadilha luminosa foi a mais eficiente, proporcionando o maior valor de 

abundância coletado (n= 814), o que representa cerca de 72% de todos os espécimes 

coletados. A armadilha luminosa com pano branco é bastante utilizada em 

levantamentos de fauna, pois, atrai a maioria dos grupos de insetos (ex. Coleoptera, 

Lepidoptera, Diptera, Neuroptera, Hemiptera), e permite ao coletor capturar apenas o 

seu grupo-alvo. 

A coleta ativa com rede entomológica e aspirador entomológico foi responsável 

por capturar a segunda maior parcela dos espécimes neste levantamento (21,54%). Este 

método de coleta permite a coleta de diversos grupos de insetos com habilidade de voo, 

e/ou que repousam nas plantas, como libélulas, borboletas, besouros e hemípteros.  

O pitfall foi responsável pelos demais insetos e aracnídeos coletados (4,26%). 

Esta armadilha de queda é eficiente na captura de insetos, principalmente besouros, e 

aracnídeos que vivem na superfície do solo, e caem acidentalmente nos baldes 

(CAMARGO et al., 2015). 

 

Variáveis Valores

Abundância total 1.128

Riqueza 188

Chao 1 ± DP 203,86 ± 23,02

Chao 2 ± DP 261,02 ± 27,77

% Chao 1 92,22

% Chao 2 65,95

Singletons 71

Doubletons 33
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Tabela 24.Valores de abundância da Entomofauna por método de coleta referente ao levantamento da 
Entomofauna na área do empreendimento Aterro Sanitário de Remígio, Paraíba, Brasil. 

Ordem 
Método de Coleta Abundância 

Geral Luminosa Ativa Pitfall Extrator de Winkler 

Hemiptera 293 1 2 1 379 

Hymenoptera 145 - 3 2 243 

Diptera 178 1 - - 191 

Coleoptera 136 17 14 1 168 

Orthoptera 29 13 1 5 53 

Araneae - - 16 3 20 

Neuroptera 19 83 - - 19 

Lepidoptera - 93 - - 14 

Blattodea 8 14 - 3 12 

Archeognatha - 2 - 8 8 

Mantodea 3 - 1 - 6 

Scorpiones - 1 5 - 5 

Scutigeromorpha - 18 5 - 5 

Odonata 2 - - - 3 

Geophilomorpha - - 1 - 1 

Phasmatodea 1 - - - 1 

Abundância Total 814 243 48 23 1128 

Abundância Relativa 72,16 21,54 4,26 2,04 100 

         Fonte: Ecoter (2021). 

 

d) Índices e Diversidade e Equitabilidade 

 

O índice de diversidade Shannon (H’) variou entre os quatro pontos amostrais, e 

ficou entre 3,516 (ADA 2) e 4,05 (AID) (Tabela 25). Esses valores demonstram que o 

ponto amostral ADA 2 é o menos diverso, e AID o com maior diversidade. 

Os resultados de equidade de Pielou (J’) também variou entre os quatro pontos 

amostrais, e ficou entre 0,8066 (ADA 1) e 0,9061 (ADA 3). Esses valores apontam uma 

comunidade equilibrada e sem uma espécie dominante, já que os valores ficaram 

próximo de 1. 

 

Tabela 25. Riqueza, abundância de espécies, índices de diversidade de Shannon (H’), e equidade de 
Pielou (J’) referente ao levantamento da Entomofauna na área do empreendimento Aterro Sanitário de 
Remígio, Paraíba, Brasil. 

 

Fonte: Ecoter (2021). 

ADA 1 ADA 2 ADA 3 AIA

Riqueza 103 71 75 97

AbundÂncia 412 199 203 314

Índice de Shannon (H1) 3,738 3,516 3,912 4,015

Equidade de Pielou (J') 0,8066 0,8248 0,9061 0,8777
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4.4.2.2.2 Análises Qualitativas 

 

Interrelações fauna-flora, fauna-fauna - As espécies encontradas foram na sua maioria 

insetos predadores de outros insetos e fitófagos, animais que se alimentam 

exclusivamente da seiva de plantas. Entre os predadores pode-se citar os coleópteros, 

dípteros e odonatas; e entre os fitófagos os percevejos, cigarrinhas e soldadinhos.  

Foram encontrados um número considerável de insetos polinizadores e 

nectarívoros (ex. Bombyliidae, Lepidoptera, Apidae), que são agentes importantes na 

manutenção da flora local por estabelecerem relações mutualísticas com suas plantas 

hospedeiras. Por outro lado, os insetos fitófagos e herbívoros estabelecem interações 

antagonistícas (negativas) com suas plantas hospedeiras. 

Insetos hematófagos foram representados pelo hemíptero Triatoma brasiliensis, 

moscas tabanídeos, e mosquitos culicídeos neste levantamento. Estes insetos 

apresentam importância médico sanitária, já que podem transmitir doenças para 

humanos e animais domésticos. As moscas saprófagas da família Sarcophagidae são 

importantes na decomposição da matéria orgânica do ambiente. Contudo, em ambientes 

antropizados, é importante não expor restos de lixos para não as atrair e haver um 

descontrole populacional, já que são potenciais vetores de doenças. 

 

Espécies ameaçadas de extinção - Nenhuma das espécies encontradas no 

levantamento da Entomofauna (dados primários) consta na lista de espécies ameaçadas 

do MMA (2014).  

A abelha europeia Apis mellifera Linnaeus consta na lista vermelha de espécies 

ameaçadas da IUCN (2020) na categoria Dados Deficientes (DD), principalmente pela 

falta de estudos que diferenciem colônias selvagens das manejadas (DE LA RÚA, 2014). 

 

Distribuição das espécies - Os indivíduos identificados em morfoespécie e sem 

trabalhos de distribuição mais específicos, ficaram com a informação de distribuição para 

o Brasil, sem especificar o bioma. 

No levantamento local foram encontradas espécies características de ambientes 

abertos como os escorpiões Jaguajir rochae e Brrothiurus rochai. As duas espécies têm 

distribuição endêmica para a região nordeste brasileira, aonde J. rochae já foi registrado 

nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (ESPOSITO 
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et al., 2017), enquanto B. rochai se distribui pelos estados do Ceará, Bahia, Piauí, 

Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e Maranhão (PORTO et al., 2020). 

Os soldadinhos Enchenopa euniceae, Melusinella nervosa, Euwalkeria sp. e 

Sundarion sp. apresentam distribuição restrita à Caatinga (ROTHÉA, 2017; dados não 

publicados) com registros de ocorrência em diversas localidades do semiárido da 

Paraíba, Pernambuco e Ceará. Já o membracídeo Enchenopa gracilis ocorre em áreas 

de Caatinga e Mata Atlântica (ROTHÉA, 2017, SILVA, 2017). Essas espécies de 

membracídeos são as mais comuns e frequentemente encontradas em levantamentos 

de fauna em áreas de Caatinga. 

 

Espécies endêmicas - Os membracídeos Enchenopa euniceae Rothéa & Creão-Duarte, 

2007 apresenta distribuição restrita à Caatinga (ROTHÉA, 2017), assim como Sundarion 

sp., Melusinella nervosa e Euwalkeria sp. (dados ainda não publicados). Poucas coletas 

focadas nesses insetos foram feitas na região da Caatinga até o momento, assim, estes 

são os primeiros registros dessas espécies para a região de Remígio.  

 

Espécies exóticas e/ou invasoras - Uma das espécies exóticas encontrada neste 

levantamento foi a abelha Apis mellifera Linnaeus, considerada um dos mais importantes 

polinizadores de culturas e outras espécies de plantas (DELAPLANE et al. 2000).  

Outra espécie exótica encontrada neste levantamento foi o besouro “rola-bosta” 

Digitonthophagus gazella (Scarabaeidae), nos pontos ADA 1, ADA 2 e AID (Figura 37 

G). Esta espécie, originária da África, foi introduzida no Brasil na década de 80 para 

conter o avanço da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans Linnaeus, 1758) e se 

adaptou bem a condições áridas (Lobo 1996, Silva et al. 2014), sendo hoje encontrada 

em todos os biomas, em geral em ambientes associados à criação de gado (Escobar et 

al. 2007). A presença desta espécie na área sinaliza algum nível de antropização. 

 

Espécies migratórias - Não foram observadas espécies migratórias de insetos neste 

levantamento. 

 

Espécies raras - Não foram observadas espécies migratórias de insetos neste 

levantamento. 
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Espécies de interesse científico - Os espécimes do soldadinho Euwalkeria sp. (Figura 

37 I) se referem a uma espécie ainda não descrita na literatura. Outros exemplares desta 

mesma espécie já foram coletados em outra área de Caatinga localizada em São José 

dos Cordeiros. No entanto, esse registro é importante para conhecer melhor a 

distribuição desta espécie. 

 

Espécies de valor econômico e alimentar (cinegéticas e xerimbabos) - Não foram 

observadas espécies de insetos com valor econômico neste levantamento. 

 

Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental - Neste levantamento foram 

encontrados os seguintes grupos utilizados como bioindicadores de ambientes de água 

doce (DE OLIVEIRA et al., 2014): Diptera (Chironomidae (águas limpas); Coleoptera 

(águas correntes, limpas e oxigenadas), e Hemiptera. 

 

Espécies vetores e hospedeiras de doenças (ou de importância médica) - Dentre 

os insetos potencialmente vetores de doenças humanas, foi encontrado neste 

levantamento o triatomíneo Triatoma brasiliensis (Hemiptera, Reduviidae) no Ponto ADA 

1 (período seco) (Figura 37 C). Esta é a principal espécie vetora do Tripanossoma cruzi 

na Região Nordeste do Brasil (Dias et al. 2000). 

Das sete espécies de escorpiões listadas no diagnóstico regional, apenas duas 

foram coletadas no diagnóstico local: Bothriurus rochai Mello-Leitão, 1933; e Jaguajir 

rochae Borelli, 1910, listado como Rhopalurus rochai Borelli, 1910. Estas são as espécies 

mais comuns e com maior número de registros na Caatinga da Paraíba (PORTO et al., 

2014). 

A espécie de escorpião Jaguajir rochae Borelli, 1910, coletada no levantamento 

local (Figura 37 K) é encontrada em ambientes abertos de Caatinga e Cerrado brasileiro. 

Recentemente houve o primeiro relato de morte causada pela picada desse animal, 

aonde um agricultor que foi picado ao manipular o solo teve reação alérgica ao veneno 

causando asfixia e morte (MELO et al., 2019). Assim é de extrema importância que todos 

da área do empreendimento sejam instruídos da presença desses animais e utilizem 

calçados fechados (ex. botina) e luvas, e tenham especial cuidado ao manipular pedras, 

rochas e locais que possam abrigar esses animais evitando assim possíveis acidentes. 

Foram encontrados espécimes de Culicidae (Figura 37 F), família que abriga os 

mosquitos dos gêneros Culex, Anopheles e outros que são potenciais vetores de 



 

172 

doenças como malária e filariose para humanos. Apesar de terem sidos coletados 

poucos espécimes desse grupo (n=36), é importante evitar o acúmulo de resíduos 

sólidos na área, visto que esses insetos se desenvolvem bem em ambientes urbanos, 

periurbanos, rurais e silvestres e podem utilizar para a sua reprodução criadouros 

naturais (ex. açudes, bromélias) ou artificiais (ex. pneus, garrafas) (CEVS, 2009).  

As moscas hematófagas da família Tabanidae, conhecidas popularmente como 

mutucas são potenciais vetores de diversas espécies de patógenos entre vírus, bactéria, 

protozoários e helmintos, além de poderem causar reações alérgicas no local da picada 

(GUIMARÃES, 2015). Neste levantamento foram coletados poucos indivíduos de duas 

morfoespécies de Tabanidae, assim é importante estar a alerta para a presença desses 

insetos na área do empreendimento, e adotar medidas de controle, caso venham a 

aumentar suas populações. 

As moscas da família Sarcophagidae tem importância médico-veterinária pois 

podem ser vetores mecânicos e atuarem como agentes irritantes e espoliadores, assim 

como produtores de miíases ao homem e animais (XAVIER, 2012). Três morfoespécies 

de Sarcophagidae foram coletadas neste levantamento, porém por se tratar de fêmeas 

não foram passíveis de uma determinação taxonômica mais específica. Contudo, é 

recomendável o acompanhamento dessas espécies para que medidas de controle sejam 

tomadas, caso haja um crescimento populacional acentuado. 

Cabe destacar aqui a presença de Chrysomya megacephala (Calliphoridae), 

conhecida popularmente como “mosca varejeira” no ponto ADA 2 (Figura 37 E). Esta 

espécie tem importância na entomologia forense, já que é uma das primeiras espécies 

de moscas a colonizar cadáveres. Além disso, pode causar miíase secundária 

(“bicheira”) em animais e no homem, sendo aconselhável o controle de animais 

abandonados e feridos na área evitando assim a instalação de possíveis miíases. 

Dentro do grupo vespas, das 12 espécies listadas no diagnóstico regional, 

apenas Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) (Figura 37 B), o marimbondo caboclo foi 

coletado no levantamento local. Entre as abelhas, foram coletadas 10 espécies, dentre 

elas se destaca a Apis mellifera por sua agressividade e potencial em causar acidentes 

em humanos (INSTITUTO BUTANTAN 2020). 
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Figura 37 -Registro fotográfico de alguns espécimes da Entomofauna (insetos e outros artrópodes) 
registrados no levantamento. A - Apoica pallens (Vespidae) – marimbondo de chapéu; B - Polistes 
canadensis (Vespidae) – marimbondo caboclo; C - Triatoma brasiliensis (Reduviidae) – barbeiro; D - 
Trigona spinipes (Fabricius) (Apidae) – aripuá; E - Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) 
(Calliphoridae); F - Culicidae sp. (Diptera) – mosquito; G - Digitonthophagus gazella (Fab., 1787) 
(Sacarabaeidae)– rola-bosta; H - Coelosis bicornis (Leske, 1779) (Scarabaeidae)  - besouro rinoceronte; I 
- Euwalkeria sp. (Membracidae) – soldadinho; J - Satyrinae sp. (Nymphalidae) - borboleta; K - Jaguajir 
rochai Borelli, 1910 – escorpião amarelo; L - Lasiodora sp. (Theraphosidae) – aranha caranguejeira. Fotos: 
Aline Lourenço Vieira da Silva. 
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      Fonte: Ecoter (2021). 

 

4.4.3 Considerações Finais 

Os espécimes referentes ao levantamento de dados primários da Entomofauna 

na área do empreendimento Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. são, 

em geral, comuns e característicos de áreas de Caatinga. Vale destacar que insetos de 
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diferentes ordens, como Odonata, Orthoptera e Hemípteros associados a corpos de 

água também foram encontrados neste levantamento. 

Espécies de insetos que são potenciais vetores de doenças humanas foram 

encontradas em baixa abundância (Sarcophagidae, Tabanidae, Culicidae). Também 

foram encontrados poucos exemplares de aracnídeos de importância médica 

(Scorpiones). Apesar disso, é importante que todos na área do empreendimento utilizem 

vestimentas adequadas (calça comprida e sapato fechado) durante sua estadia na área, 

realizem o correto acondicionamento dos materiais de obra e evitem acumular restos de 

construção e outros materiais por longos períodos, que podem funcionar como abrigos 

para esses animais.  

A vespa Apoica pallens (marimbondo de chapéu) foi a espécie mais abundante 

na área, principalmente no ponto ADA 1 (Figura 37 A). Esta vespa pode causar acidentes 

sérios em humanos, devido seus ninhos populosos (MOTA, 2016). Além disso, outras 

espécies de vespas e abelhas foram também encontradas na área.  Por exemplo, a 

abelha Apis mellifera pode desencadear um comportamento agressivo quando há 

atividades próximas as suas colmeias com sons de motores e vibrações, aumentando a 

chance de acidentes graves (INSTITUTO BUTANTAN, 2020). Caso seja encontrado 

algum vespeiro ou colmeia na área do empreendimento, recomendo a contratação de 

profissionais devidamente treinados e equipados para realizar a remoção com a devida 

segurança. 

Apesar de apenas um exemplar de barbeiro (Triatoma brasiliensis) ter sido 

coletado no levantamento local, é importante estar alerta quanto sua presença em 

chiqueiros, galinheiros e peridomicílio; além de não acumular materiais de construção 

que possam servir como abrigos para esses insetos.  

Diante do exposto acima, recomendo o monitoramento entomológico anual 

(duas campanhas) para a área, ao longo da instalação e operação do empreendimento 

a fim de acompanhar as mudanças nas populações desses insetos de interesse.  
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5 ECOSSITEMAS AQUÁTICOS  

 

Observa-se que na ADA  e em suas adjacências não é registrada a presença de 

qualquer corpo hídrico, não ocorrendo acumulações d´água lênticas, há somente 

presença de barreiros intermitentes, que são pequenas barragens artificiais de 

armazenamento de água pluvial para fins de dessedentação animal que tem seu 

potencial nos períodos chuvosos.  

Vale ressaltar que essas pequenas barragens, assim como os demais corpos 

d’água próximos ao empreendimento, respeitam os critérios técnicos recomendados pelo 

Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que define em 200 metros a 

distância mínima entre um aterro sanitário e um corpo hídrico. Como pode ser observado 

no mapa de áreas com restrições ambientais de uso (Apêndices), o barreiro e o riacho 

mais próximos estão a 2 km e 900 metros de distância respectivamente do 

empreendimento. 
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6 CONCLUSÃO DO ESTUDO DO MEIO BIÓTICO 

 

Considerando que a área prevista para a construção do Aterro Sanitário 

apresenta características topográficas, edáficas e climáticas favoráveis à sua 

implantação, é de suma importância estudar e viabilizar, através de estudos, soluções 

de engenharia e ações compensatórias/mitigadoras, ao empreendimento.  

Com base nas discussões e as tabelas apresentadas no presente estudo pode-

se afirmar que os impactos ambientais mais significativos do empreendimento estão 

sobre o meio biótico, principalmente sobre a comunidade vegetal existente, pois o 

empreendimento afetará diretamente áreas com remanescente de vegetação nativa de 

caatinga que serão exploradas de forma sustentável.  

Ressalta-se que a área onde será implantado o empreendimento sofreu em 

alguns setores grande processo de antropização, tendo sido descaracterizada 

parcialmente sua cobertura vegetal, as áreas com resquícios de vegetação nativa e que 

venha a ser suprimida será revegetada em áreas destinadas à Compensação Ambiental. 

Sendo assim, do ponto de vista do componente florístico do Meio Biótico, não há 

restrições para implantação do referido empreendimento. 

No que diz respeito a fauna, de acordo com a caracterização das espécies da 

fauna encontrada na pesquisa em campo e registrada na literatura para a área, pode-se 

concluir que a fauna é caracterizada por espécies de ampla distribuição e generalista. 

Porém, deve-se chamar a atenção para os registros de espécies de mamíferos na área 

de influência, as quais são comumente alvos da caça ilegal, como o preá (Galea spixii), 

o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), a raposa (Cerdocyon thous) e o sagui-de-tufo-

branco (Callithrix jacchus); e também o gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), 

sendo necessário e já expressado pelos gestores e também pelos proprietários desses 

locais que continuará sendo proibida a caça ilegal na localidade. 

Dessa forma, esses fatos permitem concluir que a área é considerada adequada 

para a implantação de um empreendimento como um aterro sanitário, desde que as 

medidas e programas ambientais propostos sejam adotados. Assim, o empreendimento 

é considerado viável atendendo aos três pilares da sustentabilidade que são o social, 

econômico e ecológico, não comprometendo de forma significativa nenhum dos atributos 

destacados, além de trazer benefícios coletivos à região, através da destinação 

adequada paras os resíduos sólidos gerados no município de Remígio e região. 
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Escala Numérica: 1:2.500
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ESPECIFICAÇÕES CARTOGRÁFICAS

FONTE
Limites Municipais (Lei nº 11.259/2018);

Pontos de Coleta de Amostras: dados coletados em campo com equipamento apropriado;
Imagem Orbital de Alta Resolução obtida pelo consorcio Maxar Technologies 

com passagem em 25/09/2013.

LEGENDA

QUADRA DE ÁREAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

FOLHA: 23

Armadilhas ADA 1!.

ADA - Área diretamente Afetada

ELABORAÇÃO TÉCNICA:
Empresa: ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA

Endereço: Sítio Poço do Novilho, s/n, zona rural, Remígio-PB
CNPJ: 35.479.391/0001-53

Responsável Técnico: Marcos Leonardo Ferreira dos Santos
Profissão: Engenheiro Ambiental e Tecnólogo em

Geoprocessamento
Registro Nacional n° 1613440600

Data de Elaboração: 29 de Agosto de 2021

Armadilhas ADA 2!.

Armadilhas ADA 3!.

Armadilhas AID!.

ADA - Área Diretamente Afetada: 23,92 Ha
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Sistema de Projeção Geográfica
Meridiano Central: -33°00

ESPECIFICAÇÕES CARTOGRÁFICAS

FONTE
Sedes Administrativas (IBGE, 2018);

Limites Municipais (Lei nº 11.259/2018);
Rodovias Federais e Estaduais (GeoPortal AESA, 2020);

AID - Bacia Hidrográfica Ottocodificada Nível 6 (ANA, 2017);
AII - Bacia Hidrográfica Ottocodificada Nível 5 (ANA, 2017);

Vetorização de Rede Hidrográfica a partir de Imagem Orbital de Alta Resolução obtida pelo consorcio 
Maxar Technologies com passagem em 09/07/2018;

Identificação de Residências a partir de Imagem Orbital de Alta Resolução obtida pelo consorcio Maxar 
Technologies com passagem em 22/07/2020;

Zona Urbana Esperança (Lei Complementar nº 41, de 30 de Novembro de 2006);
Zona Urbana Algodão de Jandaíra: Vetorização a partir de Imagem Orbital de Alta Resolução obtida pelo 

consorcio Maxar Technologies com passagem em 20/10/2018 - Município não dispõe de Plano Diretor.

LEGENDA

QUADRA DE ÁREAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ADA - Área Diretamente Afetada: 23,92 Ha
AID - Área de Influência Direta: 8.440,19 Ha
AII - Área de Influência Indireta: 71.537,92 Ha

FOLHA: 19

Barra de Santa Rosa

Pocinhos

Areial

Remígio

Casserengue

Reservatório Artificial 
Cursos d'água

Sedes Administrativas

Rodovias Estaduais 
Rodovias Federais

!

ADA - Área diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
AII - Área de Influência Indireta

Limites Municipais

Restrições Ambientais de Uso

×

Zonas Urbanas

Residências habitadas num raio de 
3 km da ADA

Restrições de Uso: 
Distância de 500 metros de Residências
Distância de 100 metros de Rodovias
Distância de 200 metros de Córpos hídricos
Distância de 2 km de Áreas Urbanas

ELABORAÇÃO TÉCNICA:
Empresa: ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA

Endereço: Sítio Poço do Novilho, s/n, zona rural, Remígio-PB
CNPJ: 35.479.391/0001-53

Responsável Técnico: Marcos Leonardo Ferreira dos Santos
Profissão: Engenheiro Ambiental e Tecnólogo em

Geoprocessamento
Registro Nacional n° 1613440600

Data de Elaboração: 18 de Julho de 2021
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Licença Para Captura/Coleta e 

Transporte Para Levantamento 

de Fauna 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartas de Aceite de Deposito 

de Material Biológico 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Referência 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certidão Uso e  

Ocupação do Solo 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTFs – Certificado Técnico Federal 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -

CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 35479391000153

Nome: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA

Nome Fantasia: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA

Data de abertura do CNPJ: 11/11/2019

Dados do responsável legal:

CPF: 94505586553

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

Dados do declarante:

CPF: 94505586553

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 58398000

Logradouro: SIT POCO NOVILHO, ESTRADA PARA BARRA DE SANTA ROSA

Nº: SN          Complemento: 

Bairro:  ZONA RURAL   UF: PB

Munícipio: REMIGIO

(DDD) e n. de telefone: 08330995040

(DDD) e n. de fax: 

IBAMA - CTF/APP 13/11/2020



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 58400245

Logradouro: R JOÃO DA MATA

Nº: 458      Complemento: LOJA 01 E 02

Bairro: CENTRO              UF: PB

Munícipio: CAMPINA GRANDE

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: dimarecampina@gmail.com

"E-mail" secundário: eniocassimiro321@gmail.com

"Site" da pessoa jurídica: 

Corrdenada geográfica:

Latitude: 06 54 47.0 S

Longitude: 035 55 00.0 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria Descrição Data início da atividade Data de término

Serviços de Utilidade

Destinação de resíduos de

esgotos sanitários e de

resíduos sólidos urbanos,

inclusive aqueles provenientes

de fossas

13/11/2020 15/07/2044

Uso de Recursos Naturais

Exploração econômica da

madeira ou lenha e

subprodutos florestais -

Instrução Normativa IBAMA nº

21/2014: 7º, II (floresta nativa;

coleta)

13/11/2020

Uso de Recursos Naturais

Exploração econômica da

madeira ou lenha e

subprodutos florestais (floresta

nativa)

13/11/2020

Declaração de porte:

Ano Tipo de porte Porte Data de emissão
Data de

vencimento

Nº CEBAS ou do

protocolo

2019 PU Microempresa

2020 PU Microempresa

IBAMA - CTF/APP 13/11/2020



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -

CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

Data de Nascimento: 15/12/1978

Sexo: Feminino

UF de emissão: 30035384

Órgão emissor: SSP

Data de expedição: 29/03/1996

Nº documento de identidade: 30035384

Nome da mãe: MARIA HERMELINDA DE MACEDO BARROS

Endereços:

CEP: 58187-000

Logradouro: RUA FERREIRA DE MACEDO

Nº: 19       Complemento: 

Bairro: CENTRO    UF: PB

Munícipio: PICUI

(DDD)e n. de telefone: (0XX83) 9997-2918

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 58400245

Logradouro: RUA JOÃO DA MATA

Nº: 458       Complemento: LOJA 01 E 02

Bairro:CENTRO   UF: PB

Munícipio: CAMPINA GRANDE



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: dimarecampina@gmail.com

"E-mail" secundário: eniocassimiro321@gmail.com



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

CONSULTA CONSOLIDADA DOS DADOS DA INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/AIDA

Dados básicos:

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

CPF: 945.055.865-53

Data de Nascimento: 15/12/1978 Sexo: Feminino

Nº documento de identidade: 30035384 Data de expedição: 29/03/1996

Órgão emissor: SSP UF de emissão: SE

Nome da mãe: MARIA HERMELINDA DE MACEDO BARROS

Situação cadastral: Ativo Última alteração da inscrição: 04/11/2020

Certificado digital: 

Endereços:

Endereço:

Logradouro: RUA FERREIRA DE MACEDO

Nº: 19 Complemento: 

Bairro: CENTRO Munícipio: PICUI

CEP: 58187-000 UF: PB

(DDD) e nº de telefone: (0XX83) 9997-2918

Endereço para correspondência:

Logradouro: RUA JOÃO DA MATA

Nº: 458 Complemento: LOJA 01 E 02

Bairro: CENTRO Munícipio: CAMPINA GRANDE

CEP: 58400245 UF: PB

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: dimarecampina@gmail.com

"E-mail" secundário: eniocassimiro321@gmail.com

Comprovante de Inscrição:

Última atualização: 04/11/2020

IBAMA - CTF/AIDA 04/11/2020 - 18:04:02



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Validade: 14/02/2022

Certificado de regularidade - última emissão:

Situação: Ativo Chave de validação: WQ66IM8716VMA3SQ

Emissão: 04/11/2020 Validade: 04/02/2021

Usuário (cancelamento): 

Motivação da inscrição no CTF/AIDA:

Nº Motivação
1 Exerço, como pessoa física, atividades sujeitas a inscrição no CTF/AIDA.
2 Sou responsável legal por pessoa jurídica sujeita à inscrição no CTF/AIDA.

Ocupações e atividades:

Ocupação Áreas de atividades Data início da
atividade

Arquiteto Urbanista Prestar serviços de consultoria e assessoria 07/02/2019

Documento de identificação exigido:

Conselho de Fiscalização
Profissional UF Nº de registro

profissional
Data de

registro/expedição
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil

SE 0000010411 24/09/2004

SE 30035384 29/03/1996

Curriculo - Plataforma Lattes:

Endereço de acesso ao CV: http://lattes.cnpq.br/3225754163547800

IBAMA - CTF/AIDA 04/11/2020 - 18:04:02



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7786261       23/11/2021 23/11/2021 23/02/2022

Dados básicos:
CPF: 012.630.174-36

Nome: MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Endereço:
logradouro: RUA JACKSON DO PANDEIRO

N.º: 160 Complemento: APARTAMENTO 302

Bairro: CIDADE DOS COLIBRIS Município: JOAO PESSOA

CEP: 58073-196 UF: PB

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação I5TIMF16SJ7H8TQP

IBAMA - CTF/AIDA 23/11/2021 - 20:59:32



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7786261

CPF/CNPJ: 012.630.174-36

Nome/Razão Social/Endereço
MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS
RUA JACKSON DO PANDEIRO
CIDADE DOS COLIBRIS
JOAO PESSOA/PB 58073-196

Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Observações:
1 -  Este  cartão é  o  documento comprobatório  de inscrição no Cadastro
Técnico  Federal  -  CTF  e  de  uso  obrigatório  nos  casos  legalmente
determinados.  Para  qualquer  orientação de natureza cadastral,  procure a
unidade local do cadastro do IBAMA.
3  -  Para  verificar  a  regularidade  desta  pessoa  junto  ao  IBAMA,  visite
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de
Regularidade.
4  -  Este  certificado  não  habilita  o  interessado  ao  exercício  da(s)
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de
licença,  permissão  ou  autorização  específica  após  análise  técnica  do
IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5  -  No  caso  de  encerramento  de  qualquer  atividade  específicada  neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente,
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 -  Este certificado não substitui  a necessária licença ambiental  emitida
pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

Data de emissão: 23/11/2021
Autenticação: 4226.rx44.5e1d.3rkd

Firefox https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/comprovant...

1 of 1 23/11/2021 20:53
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 
PAGINA 113 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social: 

DAVID SILVA LUCIO OLIVEIRA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, engenheiro sanitarista e ambiental, 
natural da cidade de Campina Grande— PB, data de nascimento 15/06/1988, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH): n° 03932461637, expedida por detran/PB em 16/10/2017 e CPF: n° 064.636.184-89, residente e 
domiciliado na cidade de Campina Grande - PB, na 'RUA HENRIQUE DIAS, n°156, CONCEICAO, CEP: 56401-236; 

LUCIANA DE MACEDO BARROS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de João Pessoa — PB, 
data de nascimento 15/12/1978, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 3.003.538-4, expedida por ssp/PB em 
29/03/1996 e CPF: n°945.055.865-53, residente e domiciliada na cidade de Campina Grande - PB, na RUA VIGARIO 
CALIXTO, n°1379, APT 202, CATOLE, CEP: 58410-340; 

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1- DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) 
A sociedade adotará como nome empresarial: ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, e usará a expressão 
ECOTER como nome fantasia. 

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997; II, CC) 
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: SITIO POÇO NOVILHO, ESTRADA PARA BARRA DE SANTA 
ROSA, n° SN, ZONA RURAL, Remígio - PB, CEP: 58398000. 

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) 
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS 
USINAS DE COMPOSTAGEM RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OUTRAS OBRAS 
DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO 
ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS USINAS DE COMPOSTAGEM RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE N°3821-1100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
CNAE N° 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
CNAE N°3811-4/CO - Coleta de resíduos não-perigosos 
CNAE N°3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 
CNAE N° 3831-9/01 - Recuperação de sucatas de alumínio 
CNAE N° 3831-9/99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 
CNAE N°  3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos 
CNAE N° 3839-4/01 - Usinas de compostagem 
CNAE N° 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 
CNAE N°4120-4/00 - Construção de edifícios 
CNAE N° 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
CNAE N° 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 
CNAE N°4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

4) 

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2019 SOB Nº 25200882326.
PROTOCOLO: 190750537 DE 11/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905212324. NIRE: 25200882326.
ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA

    Maria de Fatima Ventura Venancio
            SECRETÁRIA-GERAL
         JOÃO PESSOA, 11/11/2019
      https://www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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CLÁUSULA IV - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53,111, F, Decreto n°1.800/96) 
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e 
seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e arte. 1052 e 1055, CC) 
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), 
cada uma formado por 100.000,00 (cem mil reais)em moeda corrente no Pais 

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma: 

Nome dos Sócios Qtd Quotas Valor Em R$ % 

DAVID SILVA LUCIO OLIVEIRA 20000 20.000,00 20,00 

LUCIANA DE MACEDO BARROS 80000 80.000,00 80,00 

TOTAL: 100000 100.000,00 100,00 

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC) 
A administração da sociedade será exercida pelo sócio LUCIANA DE MACEDO BARROS que representará 
legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. 

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de 
autorização da maioria. 

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) 
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da 
Lei n°8.934 de 1994) 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios 
administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. 

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço 
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na 
proporção de suas quotas. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação 
a seu sócio. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2019 SOB Nº 25200882326.
PROTOCOLO: 190750537 DE 11/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905212324. NIRE: 25200882326.
ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA

    Maria de Fatima Ventura Venancio
            SECRETÁRIA-GERAL
         JOÃO PESSOA, 11/11/2019
      https://www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 
PAGINA 3/3 

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, 
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizaçâo do capital social. 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Remigio 	qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer outro por muito especial que seja. 

, 
E por estarem em perfeito acordo, em bidqvgue:nesterihátrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o 
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrurrieptó em uma única via que será destinada ao registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado da .Raráitta-;:•1  

- • Remidio PB, 06 dê novembro d 019 

kt 
OLIVEIRA BARROS 

strador 
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LUCIANA DE 
Sócio/ inistrador 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP 

Página 1/1 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

• Ilhinr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP 

„. Ir • 

A7.-Sodedade ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA , estabelecido(a) na 

SITIO Poço NOVILHO, ESTRADA PARA BARRA DE SANTA ROSA, SN , 
ZÓNASURAL, Remígio - PB, CEP: 58398-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006. 

0°42  •r?' 6••• 6•>. ' Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Remigio - PB, 06/1 2019 

zltui 
ar

te 	

e S vA LU 

	

Soc 	
IVEIRA 

documento foi gerado no portal Redesim PB 
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ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

CNPJ: 09.095.183/0001-40 – Insc. Est.: 16.015.823-0 

BR 230 Km25 | Bairro Cristo Redentor | João Pessoa | PB 

CEP 58.071-680 

Tel.: (83) 2106 7000 | Fax: (83) 3231 2815 

www.energisa.com.br 
 

 

João Pessoa, 22 de abril de 2021 
 

CE Nº 069/2021 – DCMD 
                                                                                
A(o) Senhor(a), 
Luciana de Macedo Barros // Marcos Leonardo Ferreira dos Santos 
Ecoter Gestão de Resíduos Ltda 
 
Assunto: DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Referência: Solicitação de Viabilidade de fornecimento de Energia Elétrica para atender ao 
Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos, objetivando os investimentos na 
implantação de um aterro de resíduos sólidos urbanos no município de Remígio-
PB. Fazenda Poço do Novilho, s/n, Zona Rural, Remígio - PB. 

  
Prezado Senhor, 
Em atendimento a consulta formulada por Vossa Senhoria, informamos que esta 

concessionária tem condições de fornecer energia elétrica para o empreendimento 
supracitado, a partir de sua implementação. 

Exigências desta concessionária para viabilizar o atendimento: 

 Aprovação do projeto elétrico, dentro das normas técnicas da empresa (NDU 001), para 
o caso da demanda da UC (Unidade Consumidora) for superior a 32,9 KVA; 

 Aprovação do projeto elétrico, dentro das normas técnicas da empresa (NDU 002), para 
os casos de subestações particulares; 

 Liberação pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, em casos de áreas 
de preservação ambiental; 

 A ligação será condicionada a aprovação da inspeção das instalações; 
Caso exista rede de energia elétrica nas proximidades que venham a comprometer a execução 

do empreendimento e que necessitem ser deslocadas, a Energisa procederá aos estudos 
necessários para elaboração do projeto e o respectivo orçamento, sendo a obra de 
deslocamento custeada pelo solicitante.  

A manutenção e operação da infraestrutura de iluminação pública do empreendimento são de 
competência da Prefeitura Municipal, já que essa infraestrutura de iluminação pública não 
é de responsabilidade da ENERGISA. 

Informamos que a ligação será de acordo com o que estabelece a Resolução ANEEL nº 414 
de 09 de setembro de 2010. 
 
Atenciosamente, 

 
Lucas de Souza Borges 
Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição 

Marcos Leonardo
Retângulo
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR
EMISSÃO EXERCÍCIO 2020

DADOS DO IMÓVEL RURAL 2ª VIA - PÁG.: 1 / 1
CÓDIGO DO IMÓVEL RURAL DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL RURAL
999.970.416.592-7 POCO DO NOVILHO
ÁREA TOTAL (ha) CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA DATA DO PROCESSAMENTO DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO ÁREA CERTIFICADA7

623,3583 Grande Propriedade Produtiva 26/09/2017 623,3583
INDICAÇÕES PARA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MUNICÍPIO SEDE DO IMÓVEL RURAL UF
NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE REMIGIO REMÍGIO PB
MÓDULO RURAL (ha) Nº MÓDULOS RURAIS MÓDULO FISCAL (ha) Nº MÓDULOS FISCAIS FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO (ha)

28,6327 13,97 18,0000 34,6310 4,00
SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL RURAL (ÁREAS REGISTRADAS)

REGISTRO ÁREA (ha)UF/MUNICÍPIO DO CARTÓRIO DATA REGISTRO CNS OU OFÍCIO MATRÍCULA OU
TRANSCRIÇÃO

LIVRO OU FICHA

623.35832-AEPB/REMÍGIO 19/09/2017 72595 6078 R-1

ÁREA DO IMÓVEL RURAL (ha)
REGISTRADA POSSE A JUSTO TÍTULO POSSE POR SIMPLES OCUPAÇÃO ÁREA MEDIDA

623,3583 0,0000 -0,0000
DADOS DO DECLARANTE

NOME CPF/CNPJ
LUCIANA DE MACEDO BARROS 945.055.865-53
NACIONALIDADE TOTAL DE PESSOAS RELACIONADAS AO IMÓVEL
BRASILEIRA 1

DADOS DOS TITULARES
CPF/CNPJ NOME CONDIÇÃO DETENÇÃO (%)

945.055.865-53 LUCIANA DE MACEDO BARROS Proprietario Ou Posseiro Individual 100.00

DADOS DE CONTROLE
DATA DE LANÇAMENTO NÚMERO DO CCIR DATA DE GERAÇÃO DO CCIR DATA DE VENCIMENTO: 30/03/202117/08/2020 36981738215 15/03/2021

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS (R$)
DÉBITOS ANTERIORES TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS VALOR COBRADO MULTA VALOR TOTALJUROS

0,00 59,56 59,56 11,91 3,57 75,04
OBSERVAÇÕES
1. ESTE DOCUMENTO SÓ TEM VALIDADE APÓS A QUITAÇÃO DA DEVIDA TAXA.

ESCLARECIMENTOS GERAIS
1. ESTE CERTIFICADO É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA DESMEMBRAR, ARRENDAR, HIPOTECAR, VENDER OU PROMETER EM VENDA O IMÓVEL RURAL E PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL OU JUDICIAL "SUCESSÃO CAUSA MORTIS", DE ACORDO COM OS

PARÁGRAFOS 1º e 2º DO ARTIGO 22 DA LEI 4.947/66.
2. SEMPRE QUE OCORREREM ALTERAÇÕES NO SEU IMÓVEL, SEJA POR COMPRA, VENDA, PERMUTA, DOAÇÃO, ETC. OU NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO, REALIZE DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE PROPRIEDADE

(DCR) OU PROCURE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA OU A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO – UMC, PARA ATUALIZAR O SEU CADASTRO RURAL.
3. AS INFORMAÇÕES DESTE CERTIFICADO SÃO EXCLUSIVAMENTE CADASTRAIS, NÃO LEGITIMANDO DIREITO DE DOMÍNIO OU POSSE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 3º DA LEI 5.868/72.
4. A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS FOI LANÇADA COM BASE NAS SEGUINTES LEGISLAÇÕES: LEI 8.847/94, DECRETO LEI 1.989/82, LEI 4.504/64, DECRETO 55.891/65 E DECRETOS LEI 57/66.
5. O TERMO “IMPRODUTIVO” NO CAMPO “CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA”  INDICA QUE O IMÓVEL RURAL NÃO ATINGIU OS ÍNDICES QUE O CLASSIFICARIAM COMO PRODUTIVO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ARTIGO 6º DA LEI  8.629/93.
6. FMP – FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DA LEI 5.868/72.
7. ÁREA CERTIFICADA CONFORME DISPOSTO NA LEI 10.267/01 E SUAS ALTERAÇÕES.

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS
  1. O PRESENTE DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER PAGO NO BANCO DO BRASIL.
2. O CCIR COM A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS NÃO QUITADA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DEVERÁ SER REEMITIDO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE MULTA E JUROS - LEIS 8.022/90, 8.847/94 E 8.383/91.
3. O CCIR SÓ É VÁLIDO COM A QUITAÇÃO DA TAXA.
4. A COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS OBEDECERÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

A) PARA OS IMÓVEIS RURAIS CONSTANTES NO SNCR ANTES DO ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, O VALOR DA TAXA É RELATIVO A TODOS OS EXERCÍCIOS NÃO LANÇADOS;
B) PARA OS IMÓVEIS RURAIS INCLUÍDOS NO SNCR APÓS O ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, O VALOR DA TAXA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS NÃO LANÇADOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE INCLUSÃO;

5. O VALOR DE DÉBITOS ANTERIORES REFERE-SE ÀS TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AOS EXERCÍCIOS CORRESPONDENTES AO ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, CUJA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO FOI
REGISTRADA ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

21280.17060.08342.04366
Número de Autenticidade
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Código do Recolhimento

Número de Referência

Guia de Recolhimento da União - GRU

CNPJ ou CPF do Contribuinte

UG/Gestão

Vencimento

Nome da Unidade Favorecida:

(+) Juros/Encargos

(=) Valor do Principal

(+) Mora/Multa

(-) Outras deduções

(-) Desconto/Abatimento

Nome do Contribuinte / Recolhedor:

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
que deverá,  em caso  de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

Competência

10788-3

36981738215

2020

30/03/2021

LUCIANA DE MACEDO BARROS 945.055.865-53

373001 37201

75,04

75,04
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Nome do Contribuinte / Recolhedor:

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
que deverá,  em caso  de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

Competência

10788-3
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2020
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LUCIANA DE MACEDO BARROS 945.055.865-53

373001

75,04
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vfs:

Departamento de Administração Financeira - DAF - INCRA

Departamento de Administração Financeira - DAF - INCRA

37201

85820000000-7 75040363107-7 88047140000-8 36981738215-8

85820000000-7 75040363107-7 88047140000-8 36981738215-8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTs – Anotações de 

Responsabilidades Técnicas 



Serviço Público Federal

CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:5-40115/20

CONTRATADO

Nome:Aline Lourenço Vieira da Silva Registro CRBio:114.496/05-D

CPF:08644642405 Tel:99468406

E-Mail:alinelourencovs@gmail.com

Endereço:R Desembargador Júlio Rique Filho Nº 141

Cidade:João Pessoa Bairro:Mangabeira

CEP:58058-236 UF:PB

CONTRATANTE

Nome:Ecoter Gestao de Residuos LTDA

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:35.479.391/0001-53

Endereço:Po?o Novilho, Estrada,  Barra de Santa Rosa SN

Cidade:Remígio. Bairro:

CEP:58398-000 UF:PB

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.7

Identificação:Bióloga responsável pelo levantamento da entomofauna

Município do Trabalho: Sítio Poço Novilho UF: PB Município da sede: Remigio UF:PB

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Multidisciplinar

Área do conhecimento: Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Bióloga responsável pelo levantamento da entomofauna dos estudos para fins de licenciamento ambiental do Aterro 
Sanitário Remígio.

Valor: R$ 5000,00 Total de horas: 150

Início: 18/08/2020 Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade 

desta ART 
acesse o 

CRBio05-24 
horas Online em 

nosso site e 
depois o serviço 
Conferência de 

ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:         /            /

Assinatura do profissional

Data:         /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

N° do protocolo:  

Data:         /            /             

Assinatura do Profissional

Data:         /            /             

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão 
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

N° do protocolo:  

Data:          /            /                Assinatura do profissional

Data:          /            /                Assinatura e Carimbo do contratante

18        08       2020 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413084

INICIAL

1. Responsável Técnico

KATIA CRISTINA DO VALE

Título profissional: GEÓGRAFA RNP: 1615788875

Registro: 10562272016PB

2. Dados do Contrato

Contratante: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

FAZENDA Fazenda Poço do Novilho Nº: s/n

Complemento: Bairro: Zona Rurall

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Contrato: 01 Celebrado em: 01/03/2021

Valor: R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA Fazenda Poço do Novilho Nº: s/n

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Data de Início: 03/03/2021 Previsão de término: 25/11/2021 Coordenadas Geográficas: -6.911785, -35.915624

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

4. Atividade Técnica

4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 -
CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EIA

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO USOS
DO SOLO  > #2547 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
COBERTURA VEGETAL  > #2545 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
CORPOS HÍDRICOS  > #2549 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM AGUAS SUPERFICIAIS > #2571 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO
SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA.  > #2559 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOCIÊNCIAS > DIAGNÓSTICO > #0803 -
ANTRÓPICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOCIÊNCIAS > DIAGNÓSTICO > #0817 -
GEOMORFOLÓGICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOCIÊNCIAS > DIAGNÓSTICO > #0806 -
FÍSICO-GEOGRÁFICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
UNIDADES CONSERVAÇÃO E APPS > #2553 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) para fins de implantação de Aterro Sanitário acima
de 20 toneladas/dia no município de Remígio-PB.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ccY45
Impresso em: 26/11/2021 às 12:56:54 por: , ip: 187.64.31.126

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413084

INICIAL

IBAPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

KATIA CRISTINA DO VALE - CPF: 012.941.464-67

ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 35.479.391/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 26/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3436192

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ccY45
Impresso em: 26/11/2021 às 12:56:54 por: , ip: 187.64.31.126

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413631

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Título profissional: TECNÓLOGO EM GEOPROCESSAMENTO, ENGENHEIRO AMBIENTAL RNP: 1613440600

Registro: 1025216/2014 PB

2. Dados do Contrato

Contratante: ECOTER Gestão de Resíduos LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

FAZENDA Poço Novilho Nº: S/N

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Contrato: 01 Celebrado em: 01/03/2021

Valor: R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA Poço Novilho Nº: S/N

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Data de Início: 03/03/2021 Previsão de término: 01/12/2021 Coordenadas Geográficas: -6.911785, 35.915624

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: ECOTER Gestão de Resíduos LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EIA

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANTAS E
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS  > #2585 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANTAS E
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS  > #2585 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
ARMAZENAMENTO  > #0787 - BASES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
ARMAZENAMENTO  > #0785 - DADOS E INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
ARMAZENAMENTO  > #0786 - DADOS E INFORMAÇÕES HIDROGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
CLASSIFICAÇÃO  > #0775 - BASES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
CLASSIFICAÇÃO  > #0773 - DADOS E INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
CLASSIFICAÇÃO  > #0774 - DADOS E INFORMAÇÕES HIDROGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE
PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE
PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
LEVANTAMENTO > #0755 - CARTOGRÁFICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0760 - GEOLÓGICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0761 - TOPOGRÁFICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0763 - APTIDÃO AGRÍCOLA

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0764 - GEOMORFOLÓGICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0765 - USO DO SOLO

71,53 km²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B4ac
Impresso em: 29/11/2021 às 11:25:46 por: , ip: 187.19.215.245

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413631

INICIAL

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0766 - RECURSOS FLORESTAIS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0767 - PEDOLOGIA

71,53 km²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

COORDENAÇÃO GERAL E PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA,  DE UM ATERRO SANITARIO DE
PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO DE REMÍGIO.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.630.174-36

ECOTER Gestão de Resíduos LTDA - CNPJ: 35.479.391/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 29/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3436901

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B4ac
Impresso em: 29/11/2021 às 11:25:47 por: , ip: 187.19.215.245

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
 
CREA-PB 

 
ART OBRA / SERVIÇO 

Nº PB20200319966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
INICIAL 

EQUIPE à PB20200319378 

    1. Responsável Técnico      

TAMIRES LEAL DE LIMA 

Título profissional:   ENGENHEIRA FLORESTAL RNP: 1612625339 

Registro: 1015532/2013 PB 
 

   2. Dados do Contrato      

Contratante:  ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53 

SíTIO Sítio Poço Novilho Nº: s/n 

Complemento: Estrada para Barra de Santa Rosa Bairro: zona rural 

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000 

 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/06/2020 

Valor:  R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação Institucional: Outros 
 

    3. Dados da Obra/Serviço       

SíTIO Poço Novilho Nº: s/n 

Complemento: Estrada para Barra de Santa Rosa Bairro: zona rural 

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000 

Data de Início:  01/07/2020 Previsão de término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -6.912937, 35.917404 

Finalidade: Florestal Código: Não Especificado 

Proprietário:  ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53 
 

   4. Atividade Técnica      
 

4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

600,0000 ha 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO 

COBERTURA VEGETAL > #2545 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO 

600,0000 ha 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > SILVICULTURA > #0363 - INVENTÁRIO 

FLORESTAL 

10,0000 ha 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > SILVICULTURA > DESMATAMENTO > 

#0354 - FLORESTAS NATURAIS 

10,0000 ha 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 
 

   5. Observações      

Diagnóstico da flora para compor o EIA/RIMA para implantação do Aterro Sanitário de Remígio e inventário florestal, com seu respectivo projeto de 

reposição florestal, para o pedido de autorização para supressão vegetal da ADA do empreendimento. O empreendimento já está em processo de 

licenciamento na SUDEMA (processo nº 2019-007943/TEC/LP-3296. 
 

   6. Declarações     

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 

5296/2004. 
 

   7. Entidade de Classe     

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 
   8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima TAMIRES LEAL DE LIMA - CPF: 082.895.884-02 

 
  ,  de  de    

Local data 

 
 

ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 35.479.391/0001-53 

 
   9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em:  21/07/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3061634 

 
 
 
 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 64Zd1 

Impresso em: 29/07/2020 às 07:03:38 por: , ip: 138.185.50.242 
 

 

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br 

Tel:  (83) 3533 2525  Fax: 

CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia da Paraíba 

http://crea-pb.sitac.com.br/publico/
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