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Introdução Geral 

 
O Cerrado é o considerado o segundo maior domínio fitogeográfico brasileiro 

ocupando cerca de dois milhões de km² (Ratter et al. 1997; Ribeiro & Walter 2008; Pinheiro 

& Monteiro 2010), composto por um mosaico de fitofisionomias que compreendem desde 

áreas abertas (campos sujos, campos limpos e campos rupestres), a formações florestais 

(cerradão, matas de galerias e matas ciliares) (Coutinho 1990; Ribeiro & Walter 1998; 

Oliveira-Filho & Ratter 2002). Mesmo sendo um importante bioma e com uma alta 

diversidade e endemismo ele sofre há décadas com a conversão de sua vegetação nativa 

em monoculturas e criação de gado (Dias 1994; Machado et al. 2004; Klink & Machado 

2005; Lapola et al. 2014; Beuchle et al. 2015), colocando-o na lista dos hotspots mundiais 

para conservação da biodiversidade devido as altas taxas de degradação da vegetação 

nativa e do elevado endemismo de espécies da flora e da fauna (Myers et al. 2000; Klink & 

Machado 2005). Alguns dados apontam que aproximadamente 55% vegetação natural do 

Cerrado foi convertida em áreas agrícolas, pastagens, áreas urbanas e mineração 

(Machado 2016). Os variados tipos de impactos antrópicos podem alterar de forma 

significativa as condições ambientais locais e globais (Fonseca et al. 2003; Garcia et al. 

2016), sendo em muitos casos a principal causa de perda de biodiversidade e de serviços 

ecossistêmicos importantes para a humanidade (Butchart et al. 2010; Cardinale et al. 2012; 

Ceballos et al. 2017). 

Entre estes tipos de degradação, podemos incluir também a construção de 

empreendimentos elétricos que causam impactos diretos aos corpos hídricos, com 

inundações de grandes áreas e liberam gases do efeito estufa (Lopes & Queiroz 1994; 

Ferreira et al. 2007; Fearnside & Pueyo 2012; Fuller et al. 2015). Além disso, em áreas que 

se localizam próximas a esses empreendimentos, conhecidas como áreas de empréstimo, 

acontece a retirada do solo para a construção de suas barragens e casas de força (Alves 

& Souza 2008; Alves et al. 2012). Nesses locais, há a eliminação da vegetação nativa, com 

a retirada de partes ou todos os horizontes do solo (O, A, B e C), em muitos casos expondo 

o horizonte C (Morgan 2005; Alves et al. 2012). Com a retirada desses horizontes há a 

perda de atividades biológicas, antes presente nesse local, levando a uma limitação das 

condições físicas e químicas para a germinação das sementes, reduzindo ainda a 

porosidade do solo para a infiltração da água e dificultando a penetração das raízes (Lopes 

1998; Brady & Weil 2013; Rodrigues et al. 2007; Alves et al. 2012). O que pode ocasionar, 

nessas áreas, uma baixa resiliência e dificuldade em ocorrer regeneração natural, mesmo 

existindo fragmentos de vegetação remanescentes próximos (Engel & Parrota 2003; 
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Daronco et al. 2013). Comprometendo ainda, o estabelecimento e desenvolvimento das 

plantas em possíveis processos de restauração (Parrotta et al. 1997; Coutinho 2012; 

Rodrigues 2013).  

Existem diversas técnicas com o intuito de incentivar a retomada da biodiversidade 

através da recuperação da área degradada, que consiste em modificar esta área levando 

a um estado diferente de degradado (SER 2004), ou restauração da área degradada, que 

consiste em retorná-la o mais próximo possível do original (Gandolfi et al. 2006). Porém, 

para que se tenha sucesso nessas intervenções vários processos devem ser feitos e 

dificuldades serem levadas em conta para a melhor tomada de decisão, o que pode tornar 

esta recuperação ou restauração algo inviável (Muller 1995). Entre as dificuldades podemos 

citar, o tipo de técnica utilizada, a densidade das espécies e os custos para a recuperação 

(Holl & Aide 2011; Gandolfi 2013; Durigan 2013). Fatores edáficos e o estabelecimento de 

espécies nativas (Hoffman & Haridasan 2008; Negreiros et al. 2008), além da predação de 

sementes (Estrada & Coates-Estrada 1991; Shepherd & Chapman 1998), competição entre 

plântulas (Lawson et al. 2012), o histórico de ocupação da área e proximidade com 

remanescentes (Ferreira et al. 2010; Crouzeilles et al. 2015).  

Com o objetivo de viabilizar e atenuar as dificuldades da recuperação ou restauração 

de áreas degradadas, estudos em grande escala têm sido desenvolvidos, para testar 

diferentes técnicas (Lawton & Putz 1988; Rokich et al. 2000; Oliveira et al. 2015). Em muitos 

casos os estudos buscam, por exemplo, recuperar processos ecológicos perdidos (Gandolfi 

& Rodrigues 2007) e entender como a degradação pode interferir na perda de diversidade 

taxonômica e/ou funcional (Beiroz et al. 2018). Entre essas técnicas podemos citar, a 

transposição do banco de sementes (Lawton & Putz 1988; Garwood 1989), a alocação de 

topsoil e seu conteúdo (e.g., sementes, raízes, tubérculos e rizomas), (Rokich et al. 2000; 

Vécrin & Muller, 2003; Hall et al. 2010; Tozer et al. 2012), e o plantio de mudas em 

ambientes degradados do Cerrado (Felfili & Santos 2002; Oliveira et al. 2015), que 

contribuem para o aumento da cobertura vegetal e ajudam no restabelecimento e 

manutenção da diversidade após distúrbios, além de aumentar a oferta de recursos e 

habitats para a fauna.  

Além disso, pode-se utilizar também outras técnicas para atrair a fauna de 

dispersores, com o intuito de incentivar ou acelerar a restauração de áreas degradas 

(Campos et al., 2012). Tendo em vista que as funções desempenhadas por esses animais 

é algo bem vantajoso (Argel-de-Oliveira 1998). Já que muitos deles são capazes de realizar 

serviços para o ecossistema que podem gerar milhares de dólares em economia em vários 

tipos de empreendimentos (Losey & Vaughan 2006). Mesmo variando em táxon, estes 
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estudos focam bastante nas funções dos dispersores primários (Aves: Argel-de-Oliveira 

1998; Tienne et al. 2005; Martins 2007; Santos & Pilar 2007; Reis et al. 2010; mamíferos: 

Vander Wall 2001), sendo os dispersores secundários pouco estudados (Pizo & Oliveira 

1998; Ciccarelli et al. 2005; Andresen & Feer 2005). 

Neste contexto, podemos citar os besouros copronecrófagos (Coleoptera: 

Scarabaeinae), conhecidos como besouros rola-bosta, devido ao comportamento de 

algumas espécies de confeccionar bolas de detritos e rolá-las a variadas distâncias do 

recurso fonte (Halffter & Mathews 1966). São pertencentes à subfamília Scarabaeinae e 

estão distribuídos pelo mundo, sendo bem diversos em formações florestais e savanas 

tropicais (Hanski & Cambefort 1991). No Brasil existem aproximadamente 90 gêneros e 700 

espécies (Vaz-de-Mello 2000; Vaz-de-Mello et al. 2011). Os espécimes pertencentes a essa 

subfamília utilizam fezes de mamíferos como principal fonte de alimentação, sendo também 

encontrados aqueles que utilizam carcaças e frutos em decomposição, além de alguns 

poucos espécimes que são predadores e outros que são generalistas (Halffter & Mathews 

1966; Hanski & Cambefort 1991). Os rola-bosta podem ser classificados em três guildas 

diferentes de acordo com tipo de alocação do recurso, roladores ou telecoprídeos, que 

fazem bolas com as fezes e rolam para longe do recurso fonte; os escavadores ou 

paracoprídeos, que fazem túneis próximos ou abaixo do recurso fonte; e os moradores ou 

endocoprídeos, que ficam dentro do próprio recurso fonte ou imediatamente abaixo (Hanski 

& Cambefort 1991; Halffter & Edmonds 1982; Louzada 2008). Devido às diferentes formas 

de alocação do recurso, os besouros rola-bosta desenvolvem importantes funções 

ecossistêmicas para o meio ambiente que estão intimamente interligas (Griffiths et al. 2016), 

como a remoção e enterrio de fezes e dispersão secundária de sementes (Hanski & 

Cambefort 1991). Estas funções podem ajudar no incremento nutricional e na ciclagem de 

nutrientes do solo (Bang et al. 2005; Yamada et al. 2007). Além do controle biológico de 

algumas pragas e ainda na facilitação na germinação de sementes (Nichols et al. 2008; 

Urrea-Galeano et al. 2019). Além disto, são considerados bons indicadores de habitats 

conservados (Halffter & Mathews 1966), estas somas de características podem torná-los 

um ótimo grupo capaz de ser usado como uma técnica para restaurar área degradadas. 

Este trabalho faz parte de um conjunto de esforços para criar ou aperfeiçoar técnicas 

que propiciem a restauração de uma área degradada, podendo ser estendidas/adaptadas 

para outras áreas com o histórico de degradação similar, principalmente considerando a 

distribuição dos rola-bostas pelo globo. Neste estudo a área degradada foi utilizada para a 

retirada das camadas superficiais do solo (horizontes O, A, B e C) para a construção da 

usina hidrelétrica de Emborcação (Fonseca et al. 2003). Com isto temos por objetivo 
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principal a avaliação dos besouros rola-bosta como um grupo taxonômico a ser considerado, 

com foco nas suas funções ecológicas e que auxiliem nas técnicas de restauração de áreas 

degradadas no Cerrado. Tendo como objetivos específicos, para o capítulo 1, comparar a 

importância relativa de uma área degradada, em relação a uma área de referência, na 

diversidade taxonômica, estrutura e composição e funções ecossistêmicas de besouros 

rola-bosta. E para o capítulo 2, avaliar a eficiência dos besouros rola-bosta como 

dispersores secundários e seu potencial como jardineiros, em programas de restauração 

ecológica. 
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Implicações da degradação ambiental na estruturação e funções 

ecossistêmicas de assembleia de besouros rola-bosta (Coleoptera: 
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Resumo 

O Cerrado passa por diversas alterações antrópicas que ocasionam perda de vegetação 

nativa. Estas mudanças no uso do solo, podem interferir em vários atributos relacionados 

à comunidade. Os besouros coprófagos, conhecidos como rola-bosta, são sensíveis a estas 

alterações e ainda desempenham funções ecossistêmicas importantes que quando 

perdidas podem comprometer a qualidade e resiliência do ambiente. Nesse capítulo 

avaliamos qual a influência de uma área degradada na diversidade taxonômica, 

composição e estrutura de uma assembleia de besouros rola-bosta, além de suas funções 

ecossistêmicas. Capturamos 7716 indivíduos em 22 pontos de amostragem, representados 

por 18 gêneros e 41 espécies. A abundância e riqueza média foram maiores na área 

degradada. A estrutura da assembleia diferiu entre as duas áreas, sendo o principal fator a 

compactação e granulometria do solo, que gerou um filtro ambiental forte capaz de interferir 

diretamente na assembleia. Houve ainda, perda de função ecossistêmica, dispersão 

secundária de sementes, com a degradação do ambiente. Concluímos que mesmo 

apresentando a média de diversidade taxonômica maior na área degradada, ocasionada 

possivelmente por algumas espécies suportarem condições limitantes, houve perda de 

função importante, capaz de comprometer o equilíbrio ambiental e ainda a houve a 

separação e simplificação da assembleia com a perda de habitat.  

 

Palavras-chave 

Cerrado, dispersão secundária de sementes, remoção de fezes, compactação do solo, 

riqueza de espécies, abundância de indivíduos. 
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Introdução 

A degradação ambiental, ocasionada pelas atividades humanas, acelera o declínio 

global da biodiversidade (Tittensor et al. 2014), que é intensificada quando ocorre uma 

simplificação do ambiente, geralmente associada à substituição ou supressão da vegetação 

nativa (Karp et al. 2012; Laste et al. 2019). Um dos biomas mais atingidos por conta dessa 

simplificação é o Cerrado, que sofre a retirada das suas áreas nativas principalmente para 

a criação de gado e, também, para implantação de monocultura de soja e cana-de-açúcar 

(Dias 1994; Machado et al. 2004; Lapola et al. 2014; Beuchle et al. 2015). A construção de 

empreendimentos elétricos também gera impactos negativos na fauna e flora da região 

onde são instaladas (Lopes & Queiroz 1994; Ferreira et al. 2007). Esses impactos ao meio 

ambiente vão além da área diretamente afetada pelo barramento, sendo necessária a 

retirada das camadas superficiais do solo para a obtenção de pedras, brita, areia e solo 

para a construção das suas barragens (Fonseca et al. 2003; Ledec & Quintero 2003; Alves 

& Souza 2008; Alves et al. 2012). Essa retirada expõe o solo a camadas próximas da rocha 

mãe (horizonte C) e em muitos casos alteram negativamente as suas propriedades físicas 

(De sousa et al. 2018) impedindo também o sucesso em projetos de restauração (Parrotta 

et al. 1997; Coutinho 2012; Rodrigues 2013). Perdas de funções ecossistêmicas 

importantes para a restauração, como infiltração de água no solo (Collof et al. 2010) e 

controle biológico (Wilby & Thomas 2002), são intensificadas pela degradação ambiental. 

Habitats que sofreram mudanças na cobertura do solo tem a estrutura da comunidade 

alterada, podendo também levar à redução na abundância e riqueza de diferentes taxas 

(Barlow et al. 2007; Gardner et al. 2008). 

Quando comparamos ambientes que sofreram algum tipo de degradação, torna-se 

importante abordar mais de um aspecto da assembleia estudada, por exemplo diversidade 

taxonômica e funções exercidas pelos espécimes daquele local, visto que podem exibir 

diferentes respostas, sendo então, importante para indicar melhor o que pode ser feito para 

a conservação do habitat (Beiroz et al. 2018). Para tanto, é adequado o uso de bons 

indicadores da degradação do habitat, como os besouros coprófagos (Coleoptera: 

Scarabaeinae), conhecidos como besouros rola-bosta (Spector 2006; Slade et al. 2007; 

Gardner et al. 2008; Braga et al. 2013). Em áreas preservadas a assembleia de besouros 

rola-bosta geralmente apresenta valores de abundância e riqueza mais elevados, em 

alguns casos podendo ser até 10 vezes maiores, quando comparadas com áreas alteradas 

por diferentes tipos de uso do solo (Korasaki et al. 2013; Braga et al. 2013; Beiroz et al. 

2018). Além da quantificação é importante avaliar a composição das espécies, visto que 

em locais alterados são, também, afetadas negativamente em relação às áreas 
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preservadas (Da Silva et al. 2019). Estas alterações são significativas para o ecossistema 

já que os besouros rola-bosta realizam funções importantes no meio ambiente quando 

utilizam fezes de mamíferos para alimentação e ou nidificação, como por exemplo, remoção 

e enterrio de fezes e dispersão secundária de sementes (Hanski 1991). Portanto, estas 

funções, também podem sofrer diminuição quando há a simplificação do ambiente 

(Carvalho et al. 2020).  

A remoção e enterrio de fezes realizada pelos besouros rola-bosta promove uma 

maior aeração e nutrição do solo (Bang et al. 2005) e ajuda na ciclagem de nutrientes 

facilitando a absorção destes nutrientes pelas plantas (Yamada et al. 2007). Estas funções 

contribuem também na diminuição de quantidade de fezes acumuladas em pastos, 

reduzindo os gastos com a perda por espaço para o gado e ainda possibilita o controle 

biológico de pragas patogênicas presentes no esterco (Anderson et al. 1984; Nichols et al. 

2008; Braga et al. 2012). Outra importante função exercida pelos besouros rola-bosta é a 

dispersão secundária de sementes (Estrada & Coates-Estrada 1991; Griffiths et al. 2015; 

Griffiths et al. 2016; Braga et al. 2017; Nunes et al. 2018), a qual pode ajudar na maior 

germinação e melhor desenvolvimento da planta. Quando os besouros rola-bosta 

manuseiam as fezes, eles promovem a desagregação das sementes, evitando a 

competição por densidade (Lawson et al. 2012). Quando ocorre o enterrio dificulta-se que 

as sementes sejam predadas e percam a sua viabilidade (Shepherd & Chapman 1998) e, 

em outros casos evita-se a contaminação por patógenos, facilitando a germinação 

(Andresen & Feer 2005).  

Levando em consideração que os besouros rola-bosta são bons indicadores da 

simplificação do habitat (Martello et al. 2016; Santos-Heredia et al. 2018) e que suas perdas 

podem levar a consequentes desaparecimentos de funções ecossistêmicas (Nunes et al. 

2018). O objetivo deste estudo foi comparar a importância relativa de uma área degradada 

pela retirada das camadas do solo, em relação a uma área de referência, na diversidade 

taxonômica, estrutura e funções ecossistêmicas de besouros rola-bosta. Testamos as 

hipóteses de que: i) os atributos (abundância, riqueza e estrutura) da assembleia dos 

besouros rola-bosta são negativamente afetados pela retirada das camadas do solo, e que 

ii) estas interferências geram alterações no solo, compactação e granulometria, 

selecionando de forma diferente as espécies colonizadoras de áreas degradadas. 

Hipotetizamos também que iii) as funções ecossistêmicas (remoção de fezes e dispersão 

secundária de sementes) realizadas por esses besouros são negativamente afetadas pela 

alteração na cobertura do solo.  
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Material e métodos 

 

Área de estudo 

O experimento foi realizado em duas áreas (degradada e referência) dentro de uma 

paisagem impactada, no município de Catalão estado de Goiás (Figura 1), em janeiro de 

2018. A vegetação na região se caracteriza por uma transição entre o Cerrado e a Floresta 

Atlântica, com o clima classificado como do tipo Aw, segundo Köppen, sendo o período 

chuvoso entre os meses de outubro a março e o período de seca entre os meses de abril a 

setembro (Alvares et al. 2013; IBGE 2014; Assunção et al. 2017). A precipitação média é 

de 1500 mm e a temperatura média, dos últimos 18 anos, é 23 °C (INMET 2018). Nos anos 

de 2001 a 2003 na região, foi realizado um Plano de Recuperação de Áreas degradadas 

(PRAD Emborcação), com o intuito de controlar os processos erosivos e revegetação do 

local. A área degradada possui 220 ha e após a supressão da vegetação, houve a retirada 

das camadas do solo até uma profundidade média de 5 m (Figura S1 A), para ser utilizado 

na construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Emborcação, 18°26'0.00" S e 

47°56'57.41" W (Fonseca et al. 2003). A região é bastante impactada por atividades 

antrópicas, sendo evidenciado a presença de animais domesticados, como bovinos e 

equinos (observação pessoal, constatado por visualização direta e presença de fezes) nas 

áreas referências utilizadas, que totalizam 98 ha de uma transição de floresta estacional 

semidecidual e Cerrado, em estágio intermediário de sucessão (Mastella et al. 2019; Figura 

S1 B).  

 

Figura 1: Localização do PRAD Emborcação e dos pontos amostrais próximos à Usina Hidrelétrica de Emborcação, 

Catalão, Goiás, Brasil. 



 

14 
 

 

Amostragem dos Besouros Rola-Bosta 

Para a coleta de besouros rola-bosta foram utilizadas armadilhas do tipo pitfall (9 cm 

de profundidade e 15 cm de diâmetro), iscadas com 30 g de uma mistura de fezes humanas 

e suínas (1:1). Os pitffalls foram enterrados ao nível do solo e neles adicionou-se 250 ml de 

uma solução de sal, água e detergente. Estas armadilhas foram cobertas com tampas 

plásticas 10 cm acima da abertura, a fim de evitar a rápida dissecação e proteger contra a 

chuva direta (Figura S2). As armadilhas permaneceram expostas por 48 horas, sendo que 

a isca foi reposta após 24 horas. Em cada área de estudo, foram demarcados 11 transectos 

separados entre si por no mínimo 150 m, garantindo assim a sua independência amostral 

(Da Silva & Hernández 2015; Nunes et al. 2019). Dentro das possibilidades da área 

amostral e pelo seu tamanho (220 ha), 150 m foi a maior distância que conseguimos atingir 

para garantir a independência entre as áreas e a quantidade mínima de pontos amostrais 

para as análises. Cada um dos transectos continham 3 armadilhas pitfalls separadas entre 

si por 50 m, sendo o transecto nossa menor unidade amostral. Os espécimes capturados 

foram armazenados e transportados em álcool 70% e colocados em estufa à temperatura 

constante de 60°C por 48 horas, ou até atingir peso constante. Para identificação ao menor 

nível taxonômico possível, foi utilizada a chave de identificação (Vaz-de-Mello et al. 2011) 

e comparação com a coleção referência da Universidade Federal de Mato Grosso 

(Laboratório de Scarabaeidologia).  

Amostragem do solo 

Em cada transecto foi coletada uma amostra composta do solo (0-20 cm de 

profundidade) para análise física. Cada amostra foi constituída de cinco subamostras 

obtidas do centro e de quatro pontos equidistantes em torno do centro do transecto. O 

material coletado foi armazenado em sacos plásticos e identificado para posterior análise 

no Laboratório de solos da Universidade Federal de Viçosa. As variáveis de solo obtidas 

foram: Areia grossa, Areia fina, Silte e Argila. Para medir a resistência a penetração do solo 

(compactação), foram realizadas 3 medições em pontos diferentes dentro do transecto. 

Estas medições foram realizadas com o uso do penetrômetro PenetroLOG da marca Falker 

e os valores gerados foram anotados e posteriormente calculados, como intuito de obter a 

média de cada transecto. 

Amostragem das funções dos Besouros Rola-Bosta 
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Para avaliar as funções ecossistêmicas dos besouros rola-bosta, foram instaladas, 

48h antes da amostragem da assembleia de besouros, armadilhas do tipo arena, adaptada 

de Braga et al. (2013), com diâmetro de quatro metros, limitando assim o movimento 

horizontal dos besouros (Figura S3 A). Foi realizada uma limpeza prévia do ponto de 

montagem das arenas, com capina e retirada de todo o material vegetal, deixando o solo 

exposto para facilitar a visualização das funções realizadas. No centro de cada arena foi 

colocada uma pilha com 300 g de uma mistura de fezes humanas e suínas (1:1), e 200 

sementes da espécie Solanum lycocarpum A. St. Hil (Figura S3 B). Essa planta foi utilizada 

por ser uma espécie pioneira, que já é encontrada naturalmente na nossa área de estudo 

e ainda é utilizada como alimentos pela fauna (Rizzini 1971; Oliveira-Filho & Oliveira 1988; 

Pinto 1998; Dalponte & Lima 1999; Vidal et al. 1999; Mota Júnior & Martins 2002; Rodrigues 

2002; Castro & Galetti 2004) (Figura S4). Uma tampa de plástico foi utilizada para proteger 

o recurso de chuva direta e de insolação. Estas arenas ficaram expostas em campo por 24 

horas, após este período o restante das fezes e sementes foram levados ao laboratório.  A 

remoção de fezes realizada pelos besouros rola-bosta foi calculada a partir da diferença do 

peso inicial pelo peso final das fezes que foram encontradas após as 24 horas. Para essa 

medida foi utilizado uma balança digital com precisão de 0,0001g. Afim de quantificar as 

sementes removidas pelos besouros rola-bosta calculamos a diferença entre a quantidade 

inicial de sementes no recurso pela quantidade final sementes, após as 24 horas todas as 

sementes não encontradas no recurso foram consideradas como enterradas ou 

dispersadas pelos besouros rola-bosta, assim utilizamos esse valor encontrado como um 

proxy de aproximação da dispersão secundária de sementes exercidas pelos besouros.  

 

Análises estatísticas 

 Para avaliar os efeitos da retirada das camadas do solo sobre os atributos da 

comunidade (abundância e riqueza), nós realizamos análises de variância entre os modelos 

lineares generalizados (GLMs) e seus respectivos modelos nulos, sendo as variáveis 

resposta a abundância e riqueza, e a área degradada ou referência, variável explicativa. 

Nós usamos a distribuição de erros do tipo binomial negativa para a variável abundância e 

quasi-Poisson para a riqueza. O índice de diversidade shannon-Weaver e de equitabilidade 

foram calculados utilizando o programa PAST (Hammer et al. 2001). A estrutura da 

assembleia de rola-bosta foi avaliada a partir da análise de coordenadas principais (PCoA) 

e testadas a partir da análise multivariada de permutação (PERMANOVA) (Anderson 2001), 

através da função “adonis” do pacote R “vegan” (Oksanen et al. 2016), adicionalmente para 
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testar a heterogeneidade entre as áreas, foi realizado o teste de dispersão permutacional 

multivariada (PERMIDISP), através da função “betadisper”, também do pacote “vegan”. Foi 

utilizada uma matriz de abundância das espécies para avaliarmos a composição e o 

coeficiente de Bray-Curtis para testar a similaridade, em ambos os testes. Posteriormente, 

utilizamos a função “envfit” para avaliar a significância do coeficiente de determinação para 

as variáveis do solo. Adicionalmente calculamos a partição da dissimilaridade dos locais 

levando em consideração a abundância de espécies pela função “beta.multi.abund”, 

utilizamos para essa análise o coeficiente de Bray-Curtis. 

 Construímos também GLMs para analisar os efeitos da retirada das camadas 

superficiais do solo sobre as funções ecossistêmicas dos besouros rola-bosta. Utilizamos 

as variáveis quantidade de fezes removidas e quantidade de sementes não presentes na 

amostra como variáveis resposta, e a área degradada ou referência como variável 

explicativa. Usamos a distribuição de erros do tipo gaussiana para a variável quantidade de 

fezes removidas e binomial negativa para quantidade de sementes não presentes na 

amostra. Todas as análises foram feitas utilizando o programa R versão 3.3.0 (R Core Team 

2017). 

 

Resultados 

Foram capturados 7716 indivíduos nos 22 pontos de amostragem, representados 

por 18 gêneros e 41 espécies. Na área degradada capturamos 6509 indivíduos de 31 

espécies e na área referência foram capturados 1207 indivíduos de 32 espécies (Tabela 

S1). Quatro espécies contribuíram com 90 % da abundância na área degradada: Canthon 

aff. simulans Martínez, 1950 (n=2051); Canthidium (Canthidium) barbacenicum 

Preudhomme de Borre, 1886 (n=1685); Pseudocanthon sp. (n=1064) e Onthophagus 

buculus Mannerheim, 1829 (n=1060) (Figura S5 A, B, C e D). Na área referência duas 

espécies contribuíram com 53% da abundância total: Uroxys aff. thoracalis Balthasar, 1940 

(n=547) e Dichotomius aff. carbonarius (Mannerheim, 1829) (n=96) (Figura S5 E e F). Das 

41 espécies amostradas, 22 foram encontradas em ambas as áreas, 9 espécies foram 

encontradas exclusivamente na área degradada e 10 na área referência. O índice de 

diversidade de Shannon foi maior na área referência (2.20), quando comparado ao da área 

degradada (1.78). O mesmo ocorreu com a equitabilidade (referência, 0.63 e degradada, 

0.51). 
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A abundância média de espécies de rola-bosta foi maior na área degradada que na 

área referência (F1,19 = 68.645, p < 0.001, Figura 2A). O mesmo ocorreu com a riqueza 

média (F1,20 = 4.78. p = 0.01327, Figura 2B).  

 
 

Figura 2: (A) Abundância média da assembleia de besouros rola-bosta, (B) Riqueza média de espécies de besouros 

rola-bosta, entre áreas de referência e degradada, no PRAD Emborcação, Catalão, Goiás, Brasil. 

A estrutura da assembleia de besouros rola-bosta foi afetada pela retirada das 

camadas superficiais do solo entre a área degradada e a referência (PERMANOVA, F= 

20.404, p < 0.001, Figura 3), a compactação média do solo (r²= 0.461, p= 0.003) e a 

quantidade de areia grossa (r²= 0.315, p= 0.022), explicaram melhor a diferença entre as 

duas áreas. Apesar da análise de heterogeneidade ter apresentado diferença entre as 

áreas (PERMIDISP, F=42.367, p<0.001), os grupos visualmente são separados. A análise 

de dissimilaridade indica que as áreas são diferentes entre si (0.90) e apresentam uma 

maior substituição de espécies (0.73) ao invés do aninhamento das espécies (0.16).   
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Figura 3: PCoA de estrutura da assembleia de rola-bosta no PRAD Emborcação, Catalão, Goiás, Brasil. Compactação 

Média do Solo (CMS), Areia Grossa (AG). Círculos cinza escuro representam os transectos na área degradada, círculos 

cinza claro os transectos na área referência. 

Não houve diferença na quantidade de fezes removidas entre as duas áreas (F1,19 = 

0.0109, p > 0,05). Mesmo a remoção de sementes na área referência ter sido maior que na 

área degradada (F1,19 = 10.879, p < 0,001, Figura 4).  

 
Figura 4: Quantidade de sementes removidas por besouros rola-bosta entre áreas de referência e degradada, no PRAD 

Emborcação, Catalão, Goiás, Brasil 

 

 

Discussão 
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 Nosso estudo indica que devido à conversão de áreas de vegetação nativa em área 

degradada ocorreram alterações na assembleia de besouros rola-bosta, sendo que a 

retirada da cobertura vegetal e consequente retirada das camadas superficiais do solo, 

foram os fatores que mais influenciaram as alterações, porém depende da métrica avaliada. 

A estrutura da assembleia de besouros rola-bosta é diferente entre as áreas referência e 

degradada. No entanto, a abundância média e a riqueza média foram menores na área 

referência. Esses resultados sugerem que há filtros ecológicos locais determinando a 

montagem e estruturação da assembleia, relacionado principalmente com a compactação 

(6884 Kpa) e granulometria do solo. Além disso, a remoção de sementes foi maior nas 

áreas de referência, mas a remoção de fezes não foi diferente entre as áreas. 

A maioria dos estudos apontam que as simplificações de habitats ou distúrbios 

antropogênicos (como a mudança no tipo de uso do solo), afetam negativamente a riqueza 

e abundância de besouros rola-bosta (Nichols et al. 2007; Audino et al. 2017; Tavares et al. 

2019). Mas neste estudo isso não ocorreu, nossa hipótese de que a abundância e riqueza 

de besouros rola-bosta seria afetada negativamente pela retirada de camadas superficiais 

do solo foi refutada. Diversos autores encontraram o mesmo padrão que o nosso, que a 

mudança no tipo do uso do solo, não afetou significativamente a diversidade taxonômica 

dos besouros rola-bosta (Beiroz et al. 2018; Correa et al. 2019). Essa situação pode ocorrer 

quando há uma maior abundância ou seleção de espécies melhor adaptadas ao habitat que 

sofreram algum tipo de degradação, e oferecem pouca diversidade alimentar e condições 

inóspitas para espécies de ambientes nativos (Silva et al. 2014). 

Na área degradada, encontramos quatro espécies de besouros rola-bosta com 

abundância elevada, tornando a comunidade bastante equitativa (Tabela S1). As quatro 

espécies são de ampla distribuição e sua ocorrência em habitats degradados já foi 

reportada por outros autores (e.g. Horgan 2006, 2007; Louzada et al. 2007; Matavelli & 

Louzada 2008; Tissiani et al. 2017). A espécie mais abundante em nosso estudo, C. aff. 

simulans é considerada generalista e bem abundante em áreas abertas (Matavelli et al. 

2013; Silva et al. 2014). Outra espécie bem abundante, C. barbacenicum, é uma espécie 

com hábito alimentar coprófago, mas que apresenta preferência por fezes de mamíferos 

onívoros e carnívoros (Carvalho 2018). Outro fator relacionado com a dominância de 

algumas espécies é que áreas degradadas, normalmente, são expostas a maiores níveis 

de radiação solar (Ernst & Rödel 2005), interferindo no tempo em que o recurso pode ficar 

viável e atrativo para os besouros rola-bostas (Louzada et al. 2007). Espécies que são 

consideradas coprófagas podem ser encontradas em mais de um recurso alimentar, 
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dependendo da situação (Milhomem et al. 2003). Assim, devido ao modo de vida de muitas 

espécies (Hanski & Cambefort 1991) e pela limitação de recursos encontrados em áreas 

degradadas (Silva et al. 2014), o recurso oferecido no nosso estudo pode ter atraído 

grandes quantidades de indivíduos de poucas espécies, melhores adaptadas ao habitat 

degradado, explicando a maior abundância de indivíduos na área degradada. 

Mesmo a área degradada tendo apresentado a maior média de riqueza, quando 

comparamos as duas áreas, o índice de Shannon (degradada, 1.78; referência, 2.20) indica 

uma maior diversidade na área referência. Isso pode ser explicado pelo tamanho limitado 

do fragmento referência e o isolamento das espécies por conta da matriz ser cercada por 

monoculturas e pastagem (Eiten 1972), este isolamento de algumas espécies pode ser 

intensificado, pela quantidade de alimento disponível neste pequeno fragmento, em relação 

à área degradada (Quintero & Halffter 2009) e pela manutenção da umidade e qualidade 

do mesmo (Klein 1989), que se mantém mais adequado por conta da presença de árvores 

que propiciam um microclima mais ameno, evitando a entrada de raios solares (Halffter e 

Favilla 1993). Adicionalmente, a maior riqueza de espécies encontrada na área degradada 

pode ser reflexo do somatório, de espécies tolerantes a habitats simplificados que 

normalmente encontram uma oportunidade de colonização em áreas degradadas 

(Bitencourt et al. 2019) e de outras espécies provenientes de áreas referências que 

suportam habitats com menos recursos, quando ocorre algum tipo de degradação (Tavares 

et al. 2019). Essas espécies podem, por exemplo, tolerar habitats com maior incidência de 

radiação solar, por serem capazes de usar melhor esta radiação para a obtenção de calor 

(Amore et al. 2017). Assim, diferentemente de ambientes florestados onde a temperatura é 

mais amena, estas espécies podem conseguir sobreviver em áreas mais abertas com maior 

incidência solar obtendo a temperatura corporal necessária para desenvolver as suas 

atividades (Da Silva et al. 2019), como é o caso da área degradada. 

Limitações ambientais geram filtros, que de fato evidenciam a diferença na estrutura 

da assembleia de besouros rola-bosta, como proposto por nossa hipótese. Com a retirada 

das camadas superficiais do solo, houve uma simplificação do habitat, ocasionando 

alterações das condições climáticas da área, como rápida dessecação do recurso 

alimentar, pela radiação intensa, que propicia que apenas uma parte do total de espécies 

seja capaz de suportar tais condições (Klein 1989; Ernst & Rödel 2005; Chase 2007). Outro 

fator que pode ser causado pela simplificação do habitat é a compactação do solo 

(Laurance 2004), o que é algo importante para os besouros (Farias et al. 2015). Estas 

mudanças podem modificar a distribuição dos besouros rola-bosta entre as áreas, sendo 
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fatores determinantes na manutenção de populações nos habitats (Silva et al. 2010). Em 

nosso estudo, embora algumas espécies encontradas na área degradada fossem também 

encontradas na área de referência, 19 espécies (46%) foram exclusivas de um dos dois 

ambientes (Tabela S1), evidenciado a diferença entre assembleias e a substituição de 

espécies (73%). Assim, o estágio sucessional no qual um habitat degradado se encontra, 

no que diz respeito à cobertura da vegetação, entre outros fatores, pode ser um fator 

importante para moldar a estrutura da assembleia dos besouros rola-bosta (Audino et al. 

2017), com essa maior substituição de espécies encontrada. Pode-se levar algum tempo 

para que haja uma heterogeneidade de habitats suficiente que permita a colonização das 

espécies menos abundantes e com requerimentos de habitats mais específicos. Assim, 

mesmo alterações sutis nos habitats naturais podem acarretar em alterações nas condições 

ambientais e afetar a biologia da espécie, modificando a estrutura da assembleia (Halffter 

& Arellano 2002; Costa et al. 2017). 

A hipótese de que haveria uma maior remoção de fezes na área referência, foi 

refutada, porém a de remoção de sementes foi corroborada. Em determinados tipos de 

ambientes a perda de algumas espécies pode ser compensada pelo grande número de 

indivíduos de outras espécies, igualando assim alguns tipos de funções ecossistêmicas, 

como a remoção de fezes (Slade et al. 2011, Braga et al. 2012). Este padrão que ocorreu 

na área degradada pode ser explicado então pela alta abundância de espécies de besouros 

pequenos e reportados como pouco eficientes em remover fezes (C. aff. simulans, C. 

barbacenicum, Pseudocanthon sp., O. buculus) (Tissiani et al. 2017), de forma que a 

abundância compensa a baixa eficiência. As espécies encontradas na área referência, por 

outro lado, são maiores, Dichotomius aff. carbonarius, e mais eficientes na remoção de 

fezes (Uroxys aff. thoracallis) (Tissiani et al. 2017), mas apresentaram baixa abundância na 

área de referência. Sendo assim, a perda de indivíduos maiores pode ter sido compensada 

pelo grande número de indivíduos pequenos. Por outro lado, besouros com menor massa 

corpórea são menos efetivos em realizar a remoção de sementes (Anduaga 2004; Slade et 

al. 2007; Braga et al. 2013). Sendo assim, mesmo em grandes quantidades, os besouros 

de menor massa corpórea não substituem as espécies maiores necessárias para realizar 

essa função, reduzindo a remoção de sementes (Braga et al. 2012). Então, podemos 

destacar que a perda de complexidade do habitat pode levar à interrupção de funções 

ecológicas essenciais para a manutenção de serviços ecossistêmicos (Macedo et al. 2020).  

 Com isto, podemos afirmar que quando observamos somente métricas isoladas, 

quantidade de espécies e indivíduos, para a determinação de ações para a conservação 

por exemplo, podemos ter interpretações equivocadas ou simplistas sobre os seus 
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resultados. Visto que em alguns estudos apontam que áreas degradadas apresentam 

maiores riquezas e abundâncias (Beiroz et al. 2018; Correa et al. 2019). Mesmo nosso 

estudo ter apresentado maior riqueza e abundancia com a retirada das camadas 

superficiais do solo, vimos que houve uma dominância maior de poucas espécies nessa 

área e uma menor diversidade, quando comparamos com a nossa área referência. Houve 

também, uma perda de funções ecossistêmicas, remoção de sementes, desempenhadas 

pela assembleia de besouros rola-bosta importantes para a resiliência do meio ambiente 

com a degradação. E ainda, houve uma diferença na estrutura da assembleia local, entre 

as áreas, com uma maior substituição das espécies, ocasionada principalmente pela 

simplificação do habitat. 
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Jardineiros do Cerrado: Utilizando Besouros Rola-Bosta como 

Ferramenta para Restaurar Áreas Degradadas  
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Resumo 

O Cerrado perde anualmente grandes quantidades de sua cobertura natural devido aos 

frequentes impactos antrópicos, como a remoção de solo para construção de barragens, 

que removem a vegetação nativa. O histórico de ocupação do solo pode influenciar 

negativamente na capacidade da regeneração natural desses ambientes, sendo necessário 

o uso de técnicas para auxiliar a restauração ecológica. Diversas técnicas visam atrair 

animais para exercer a função de dispersores de sementes, porém os dispersores 

secundários, como os besouros rola-bosta, são bastante negligenciados. Poucos estudos 

são conduzidos no Cerrado destacando a importância da dispersão secundária destes 

insetos, principalmente acompanhando a germinação de sementes. O objetivo do nosso 

trabalho foi avaliar o potencial dos besouros rola-bosta como possível dispersor secundário 

e atuar na restauração ecológica em uma área de Cerrado. Foram ofertadas fezes com 

sementes aos besouros rola-bosta, em uma área degradada (in situ) sem exclusão de 

nenhuma espécie e em baldes no laboratório (ex situ) contendo apenas um par de 

indivíduos de uma espécie bem abundante, em ambos os locais foi acompanhado a 

probabilidade de germinação das sementes. Besouros rola-bosta favoreceram a 

probabilidade de germinação de sementes de lobeira in situ, o mesmo não ocorreu em ex 

situ. Nossos resultados sugerem que a assembleia de besouros rola-bosta são um grupo 

alvo interessante para a restauração ecológica, podendo ainda ser utilizados em conjunto 

com outras técnicas. Adicionalmente, a abundância da guilda de telecoprídeos aumenta a 

probabilidade de germinação dessas sementes in situ. Embora promissor, o papel das 

guildas de besouros na restauração ecológica ainda merece uma maior atenção. 
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Dispersão secundária, funções ecossistêmicas, lobeira, restauração, Scarabaeinae, 

Solanum lycocarpum 
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O Cerrado cobre cerca de dois milhões de km² e é o segundo maior domínio 

fitogeográfico brasileiro (Ratter et al. 1997; Ribeiro & Walter 2008; Pinheiro & Monteiro 

2010). Além disso, este bioma está na lista dos hotspots mundiais para conservação da 

biodiversidade (Myers et al. 2000), devido às altas taxas de degradação da vegetação 

nativa e do elevado endemismo de espécies da flora e da fauna (Klink & Machado 2005). 

Alguns dos principais tipos de impacto antrópico é a conversão de vegetação nativa em 

pastos para a criação de gado, monoculturas e ainda construções de hidrelétricas (Dias 

1994; Machado et al. 2004; Ferreira et al. 2007; Lapola et al. 2014; Beuchle et al. 2015). 

Estas substituições e supressão de áreas nativas podem gerar alterações físicas, químicas 

e estruturais, com a retirada do solo (Carpanezzi et al. 1990; Dias & Griffith 1998; Moreira 

2005; Ferreira et al. 2007), prejudicando assim o processo de regeneração natural. 

Em algumas situações, a regeneração natural não ocorre, sendo necessária 

intervenções diretas, por exemplo, a implementação de técnicas para a acelerar os 

processos de sucessão ecológica (Muller 1995; Ferreira et al. 2007). O termo recuperar 

uma área degradada se refere às ações implementadas para modificar a área levando a 

um estado diferente de degradado (SER 2004) e restaurar retorná-la o mais próximo 

possível do original (Choi 2004; Young et al. 2005; Gandolfi et al. 2006). Para a 

implementação de programas de restauração podem ser encontradas diversas 

dificuldades, como a escolha do melhor método, fatores edáficos, a capacidade de 

estabelecimento de espécies nativas, a densidade das espécies e os custos para a 

recuperação (Hoffman & Haridasan 2008; Negreiros et al. 2008; Holl & Aide 2011; Gandolfi 

2013; Durigan 2013). Além disso, pode haver a predação de sementes (Estrada & Coates-

Estrada 1991; Shepherd & Chapman 1998), competição entre plântulas (Lawson et al. 

2012), o histórico de uso da área e o isolamento em relação a remanescentes de área 

nativa (Crouzeilles et al. 2015; Ferreira et al. 2010). O uso de técnicas eficazes e adequadas 

que acelerem ou ajudem este processo de recuperação são bem importantes (Ferreira et 

al. 2007), podendo contribuir para o aumento da cobertura vegetal ajudando no 

restabelecimento e manutenção da diversidade após distúrbios, além de aumentar a oferta 

de recursos e habitats para a fauna. 

O emprego de técnicas para atrair dispersores de sementes e acelerar a sucessão 

ecológica é uma ferramenta amplamente utilizada em estudos de restauração ecológica, 

como por exemplo a instalação de poleiros (Campos et al. 2012). Mesmo variando em 

táxons, estes estudos se concentram em avaliar o papel dos dispersores primários (Aves: 

Argel-de-Oliveira 1998; Santos & Pilar 2007; Reis et al. 2010; mamíferos: Vander Wall 
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2001). Sendo o papel dos dispersores secundários, no entanto, ainda pouco considerado 

em estudos de restauração, embora venha crescendo (Pizo & Oliveira 1998; Ciccarelli et 

al. 2005; Andresen & Feer 2005; Santos-Heredia et al. 2011). Especificamente, podemos 

exemplificar o papel dos besouros coprófagos (Coleoptera: Scarabaeinae), conhecidos 

como besouros rola-bosta. Levando em consideração o comportamento de utilização do 

recurso, os besouros rola-bosta podem ser divididos basicamente em três guildas: 

endocoprídeos (residentes), vivem e fazem seus ninhos no bolo fecal principal; 

paracoprídeos (escavadores), fazem seus ninhos logo abaixo do bolo fecal ou ao seu redor 

e telecoprídeos (roladores), pegam uma porção das fezes do bolo fecal e rolam para os 

seus ninhos que são construídos mais distante (Halffter & Edmonds 1982). 

Mesmo existindo poucos estudos no Cerrado (Nunes et al. 2018), os resultados 

encontrados mostram que esse grupo tem potencial como dispersores secundários e até 

mesmo como jardineiros, pois além de realizarem a dispersão secundária de sementes, 

quando movimentam horizontalmente as fezes de mamíferos para alimentação e ou 

nidificação, eles ainda promovem o enterrio das mesmas (Estrada & Coates-Estrada 1991; 

Andresen 2002; Griffiths et al. 2015; Braga et al. 2017), ajudando no plantio. Além disso, 

quando fazem o enterrio das fezes, podem alterar fatores edáficos, pois promovem a 

aeração e nutrição do solo (Bang et al. 2005). Ajudam na ciclagem de nutrientes e podem 

facilitar absorção destes nutrientes pelas plantas (Yamada et al. 2007). É também um grupo 

amplamente estudado e considerado como bom indicador de qualidade de habitat (Spector 

2006; Slade et al. 2007; Gardner et al. 2008; Braga et al. 2013). Sendo assim, técnicas de 

restauração que considerem os besouros rola-bosta podem complementar outras técnicas 

usadas que ajudam na restauração de áreas degradadas. 

A função ecológica exercida pelos besouros rola-bosta, na recuperação e ou 

restauração de área degradadas, está condicionada a alguns traços funcionais, 

características morfológicas que influenciam o enterrio de sementes (e.g. tamanho das 

pernas e a massa corpórea: Andresen 2001; Slade et al. 2007; Griffiths et al. 2015). Outros 

fatores, que podem influenciar na germinação e sobrevivência das plântulas são 

relacionados a, por exemplo, aspectos populacionais das espécies de coleópteros (e.g. 

abundância local dos besouros: Andresen & Feer 2005; Griffiths et al. 2016), as espécies 

das plantas (e.g. tamanho das sementes: Shepherd & Chapman 1998) e a condições do 

solo (e.g. disponibilidade de água e luz, tipo e qualidade do solo e profundidade (Sork 1987; 

Molofsky & Augspurger 1992; Clark et al. 1993; Vander Wall 1993, 1994).  
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Tendo em vista que os besouros rola-bosta podem ser atores importantes no 

processo de restauração, quando utilizam-se das fezes para se alimentar ou nidificar, sendo 

as sementes incrustadas nas fezes beneficiadas de várias maneiras, aumentando assim a 

chance de germinarem (Andresen & Feer 2005).  E que a restauração ambiental tem como 

objetivo devolver ao ecossistema degradado o maior número de funções ecossistêmicas 

(Gandolfi & Rodrigues 2007). Esse trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência dos 

besouros rola-bosta como dispersores secundários e seu potencial como jardineiros, em 

programas de restauração ecológica. Para tanto, formulamos as seguintes hipóteses: (1) a 

presença de besouros rola-bosta aumentam a probabilidade de germinação das sementes 

em experimento in situ (na área degradada), tanto quanto ex situ (experimento controlado); 

(2) a abundância das diferentes guildas de besouros rola-bosta (telecoprídeos e 

paracoprídeos), juntamente com os atributos do solo, aumentam a probabilidade de 

germinação das sementes.  

 

Material e métodos 

 

Área de estudo 

O experimento foi realizado em uma área que sofreu impacto antrópico adjacente à 

barragem da Usina Hidrelétrica de Emborcação, conhecida como PRAD Emborcação, 

(18°26'0,00" S e 47°56'57,41" O), no município de Catalão no estado de Goiás, divisa com 

o estado de Minas Gerais (Figura 1), em janeiro de 2018. A vegetação na região se 

caracteriza por uma transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, com o clima do tipo Aw, 

segundo classificação Köppen, sendo o período chuvoso entre os meses de outubro a 

março e o período de seca entre os meses de abril a setembro (Alvares et al. 2013; IBGE  

2014; Assunção et al. 2017). A precipitação média é de 1500 mm e a temperatura média é 

23 °C, considerando dados dos últimos 18 anos (INMET  2018).  

O impacto antrópico avaliado danificou diretamente uma área de 220 ha, onde houve 

a supressão da vegetação com retirada de 5 m de profundidade do solo, em média, para 

ser utilizado na construção da barragem supracitada (Fonseca et al. 2003; Figura S1 A). 
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Figura 1: Localização da área do experimento e os pontos amostrais próximos à Usina Hidrelétrica de Emborcação, 

Goiás, Brasil. 

Espécie de planta utilizada 

As plantas selecionadas para iniciar o processo de restauração ecológica, devem 

apresentar forte resistência a fatores limitantes, bom crescimento e se possível, produzirem 

frutos que atraiam a fauna de remanescentes de vegetação nativa próximos (Chada et al. 

2004). Nesse estudo, selecionamos a Solanum lycocarpum A. St. – Hil. (Solanaceae) 

popularmente conhecida como lobeira (Figura S4), que é uma espécie pioneira, cujos frutos 

são utilizados por vertebrados e invertebrados e ocorre naturalmente na área de estudo 

(Rizzini 1971; Oliveira-Filho & Oliveira 1988; Pinto 1998; Dalponte & Lima 1999; Vidal et al. 

1999; Mota Júnior & Martins 2002; Rodrigues 2002; Castro & Galetti 2004). Esta planta 

possui um tempo médio de germinação em torno de 40 dias (Pinto et al. 2007). 

Experimento in situ 

Para avaliar se a presença de besouros rola-bosta, na área degradada (in situ), 

aumenta a probabilidade de germinação das sementes de lobeira, foram demarcados 11 

pontos onde os besouros puderam ter acesso ao recurso separados entre si por pelo menos 

150 m, garantindo assim a sua independência amostral (Da Silva & Hernández 2015; Nunes 

et al. 2019). Em cada ponto foi instalado uma arena para avaliação de funções ecológicas 

de rola-bosta adaptada de Braga et al. (2013). Esta arena possuía diâmetro de quatro 

metros, com telas mosquiteiro ao nível do solo e altura de 15 cm para limitar o movimento 

horizontal dos besouros e a distância onde possam fazer o enterrio das fezes. Foi realizada 

uma limpeza prévia do ponto, com capina e retirada de todo o material, deixando o solo 

exposto para facilitar a visualização das tocas e possível germinação das sementes. No 
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centro de cada arena foi colocada uma pilha com 300 g de uma mistura de fezes humanas 

e suínas (1:1) e 200 sementes da espécie S. lycocarpum (lobeira). Uma tampa de plástico 

foi utilizada para proteger o recurso de chuva direta e de insolação, pois estas arenas 

ficaram em campo expostas por 24 horas (Figura S3).  

Após este período todos os túneis feitos pelos besouros rola-bosta, foram marcados 

(Figura S6 A) e o restante das fezes com sementes foi levado ao laboratório a fim de 

verificar quantas sementes foram dispersadas (ficaram em campo). A partir do total de 

sementes dispersadas, o monitoramento da germinação foi feito dentro das arenas, com 60 

dias e com 120 dias, garantindo assim um tempo necessário para que ocorresse a 

germinação da lobeira (Pinto et al. 2007), contabilizando o número de germinantes (Figura 

S6 B). Para avaliar se a germinação das sementes ocorria da mesma forma na ausência 

dos besouros foram definidos 11 pontos com a mesma quantidade de fezes e sementes. 

Porém nestas arenas os besouros rola-bosta não tinham acesso ao recurso, pois os 

mesmos estavam protegidos por uma tela de mosquiteiro, que impedia a entrada de 

insetos, mas não impedia a entrada de luz ou água, garantindo assim a germinação em 

condições naturais. O monitoramento da germinação foi feito da mesma forma (Figura S7). 

 Para avaliar se a abundância das diferentes guildas de besouros rola-bosta 

(Telecoprídeos e Paracoprídeos), aumenta a probabilidade de germinação das sementes, 

dois dias depois do experimento foram feitos a amostragem da assembleia local de 

besouros rola-bosta. Para tanto, utilizadas armadilhas do tipo pitfall, iscadas com 30 g de 

uma mistura de fezes humanas e suínas (1:1). As armadilhas (9 cm de profundidade e 15 

cm de diâmetro) foram enterradas ao nível do solo e neles adicionou-se 250 ml de uma 

solução de sal, água e detergente. Estas armadilhas foram cobertas com tampas plásticas 

10 cm acima da abertura a fim de evitar a rápida dissecação e a chuva direta e 

permaneceram expostas por 48 horas, sendo que a isca foi reposta após 24 horas (Figura 

S2). Para identificação ao menor nível taxonômico possível, foi utilizada a chave de 

identificação (Vaz-de-Mello et al. 2011) e comparação com a coleção referência da 

Universidade Federal de Mato Grosso (Laboratório de Scarabaeido logia), além disto, com 

auxílio da literatura foi estabelecido o tipo de alocação alimentar de cada espécie 

(telecoprídeos, paracoprídeos, para descrição ver Hanski & Cambefort 1991). 

Experimento ex situ 

Para avaliar o efeito da presença de besouros rola-bosta na probabilidade de 

germinação da lobeira e reduzir os fatores ambientais locais (ex situ), foi montado um 

experimento, fora da área de estudo (aproximadamente dois Km). A fim de reproduzir as 
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mesmas características do solo, baldes de 30 L (n=16) foram preenchidos, em sua 

totalidade, com solo da área de estudo (in situ), compactados com a ajuda de ferramentas, 

irrigados com 5 L de água 24 horas antes do início do experimento e submetidos a um 

sistema de 8 horas de sombra (Figura S8 A). No centro de cada balde foi colocado 300 g 

de uma mistura de fezes humanas e suínas (1:1) e 200 sementes de lobeira. Em oito baldes, 

foi colocado um casal da espécie Dichotomius bos (Blanchard, 1846), uma espécie 

abundante que foi capturado na área de estudo 48 horas antes do início do experimento. 

Os espécimes foram acondicionados em recipientes protegidos da luz, com solo, umidade 

e temperatura controlados para evitar o máximo de estresse, antes do início do 

experimento. Em outros oito baldes, sem besouros, foram utilizados como controle e o 

acesso dos coleópteros (em ambos os experimentos) foi impedido com a instalação de uma 

tela mosquiteiro, que impedia a entrada dos coleópteros, mas não impedia a entrada de luz 

ou água, garantindo assim a germinação em condições naturais. Após 24 horas todos os 

túneis feitos pelos besouros rola-bosta, foram marcados e as fezes remanescentes foram 

levadas ao laboratório para contagem do número de sementes restantes e quantas foram 

dispersadas/enterradas no balde (Figura S8 B). O monitoramento da germinação seguiu o 

protocolo do experimento in situ. 

Amostragem do solo 

Em cada arena foi coletada uma amostra composta do solo (0-20 cm de 

profundidade) para análise física e química. Cada amostra foi constituída de cinco 

subamostras obtidas do centro e de pontos equidistantes no interior da arena. Todo o 

material coletado foi armazenado em sacos plásticos e identificado. As análises físicas e 

químicas foram realizadas no Laboratório de solos da Universidade Federal de Viçosa. As 

variáveis de solo obtidas foram: pH em água (pH), teores de potássio (K), fósforo (P), fósforo 

remanescente (P-rem), cálcio (Ca²+), magnésio (Mg²+), alumínio (Al³+), hidrogênio + 

alumínio (H+Al), soma de bases (SB), saturação por bases (V), capacidade de troca 

catiônica efetiva (t), saturação por alumínio (m), capacidade de troca catiônica a pH 7,0 (T), 

matéria orgânica (MO), cobre (Cu), mangânes (Mn), ferro (Fe) e zinco (Zn). 

Para medir a resistência a penetração do solo (dureza), foram realizadas em cada 

arena 3 medições em pontos diferentes, para que se pudesse obter a média de cada arena. 

Estas medições foram realizadas com o uso do penetrômetro PenetroLOG da marca Falker 

e os valores gerados foram anotados e posteriormente feitas as médias por ponto amostral. 

Análises estatísticas 



 

36 
 

 Para avaliar se a presença de besouros rola-bosta, tanto na área degradada (in situ) 

quanto em ambiente controlado (ex situ), favorece a probabilidade de germinação das 

sementes, realizamos análises de variância utilizando modelos lineares generalizados 

(GLMs) comparando-os ao modelo nulo. No modelo, a quantidade de sementes germinadas 

após os 120 dias foi considerada sucesso da germinação e o número de sementes 

remanescentes no campo que não germinaram, foi considerado o fracasso. Estes valores 

foram balizados pela quantidade de sementes que foram dispersadas, obtendo assim 

probabilidade de germinação da semente de lobeira (variável resposta) e o tratamento a 

presença e ausência de besouros rola-bosta (variável explicativa). No intuito de corrigir a 

sobredispersão dos dados, utilizamos a distribuição de erros quasi-binomial.  

Além de avaliar o efeito dos besouros, consideramos também as variáveis de solo, 

pela sua importância na germinação das sementes (Rajaniemi & Barrett 2018). Com o 

intuito de reduzir a colinearidade e os ruídos no modelo pela quantidade de variáveis, foi 

feita uma análise de componentes principais (PCA) utilizando todas as variáveis do solo, 

através do pacote ‘stats’ do programa R (R Core Team 2017). As variáveis do solo foram 

previamente padronizadas, para média 0 e desvio padrão 1, subtraindo todos os números 

pela média de cada variável, assim obtivemos os autovalores dos 3 eixos que juntos 

explicam 84,48% da variação dos dados (45,98%, 29,03% e 9,47%, respectivamente), 

reduzindo o número de variáveis ambientais. 

Sendo assim, construímos GLMs para analisar o efeito da abundância das diferentes 

guildas de besouros rola-bosta (Telecoprídeos e Paracoprídeos) e dos atributos do solo na 

probabilidade de germinação das sementes. Foi montado um modelo onde as variáveis 

explicativas foram os autovalores dos eixos obtidos pela PCA e abundância das diferentes 

guildas de besouros rola-bosta (abundância total e separada de cada guilda). A 

probabilidade de germinação de lobeira foi utilizada como variável resposta, sendo a 

distribuição de erros utilizada a quasi-binomial. Para a construção do modelo foi utilizado o 

número de sementes remanescentes no campo como balizador no cálculo de probabilidade 

de germinação (sucesso). Destas sementes, o número de plântulas contabilizadas foi 

considerado o evento de sucesso, e as sementes não germinadas o fracasso.  

A partir disto foram retiradas do modelo as variáveis não significativas, à partir do 

modelo global (seleção backwards) da seguinte forma: i) comparamos o modelo global com 

o nulo através do valor de significância p, para avaliar o efeito das variáveis explicativas; ii) 

removendo a variáveis explicativa com menor significância (menor valor p); iv) esse novo 

modelo foi comparado com o anterior e a etapa repetida até atingirmos o modelo mínimo 



 

37 
 

adequado, ou seja, aquele que teria um valor F diferente do anterior, comprovado 

estatisticamente através do valor de p. 

Para estas análises foram retiradas os endocoprídeos, pois, devido a seu 

comportamento de nidificação, este grupo não tem como contribuir significativamente para 

a dispersão secundária de sementes (Carvalho et al. 2020) e consequentemente para a 

germinação. Todas as análises foram feitas utilizando o programa R versão 3.3.0 (R Core 

Team 2017) e considerando um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 

A probabilidade de germinação de sementes de lobeira, in situ, é maior com a 

presença dos besouros (F= 47.98, p<0.001, Figura 2). No entanto, não houve diferença na 

probabilidade de geminação de sementes no experimento ex situ, com e sem presença dos 

besouros (F= 1.19, p= 0.2928).  

  

 

Figura 2: Probabilidade de Germinação da lobeira, com presença e ausência de besouros rola-bosta, no PRAD 

Emborcação, Catalão Goiás, Brasil. 

A abundância de besouros telecoprídeos teve um efeito significativo sobre a 

probabilidade de germinação de sementes de lobeira (F= 5.70, p= 0.0406, Figura 3), mas 

a abundância de paracoprídeos e os atributos do solo não tiveram efeito significativo (F= 

2.34, p= 0.1603). 
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Figura 3: Probabilidade de germinação da lobeira com a abundância de telecoprídeos, no PRAD Emborcação, Catalão 

Goiás, Brasil. 

 

Discussão 

 Nosso estudo mostra que com a presença de besouros rola-bosta há um incremento 

de até 5% na probabilidade de germinação de sementes de lobeira em ambientes 

degradados, e que os besouros telecoprídeos são os principais responsáveis por este 

resultado. Desta forma, esse grupo de besouros deve ser mais estudado para avaliar a 

viabilidade de sua utilização em programas de restauração ecológica, mesmo que 

controlando as variáveis ambientais (ex situ) não tenhamos observado uma maior eficiência 

no aumento da germinação de sementes. 

 Nossa hipótese de que a presença dos besouros rola-bosta aumenta a probabilidade 

de germinação das sementes de lobeira in situ foi corroborada. O comportamento dos 

besouros rola-bosta, de utilizarem as fezes dos mamíferos como recurso para se alimentar 

ou nidificar e não as sementes presentes, é fundamental para promover a dispersão 

secundária (Andresen 1994). Ao realizar a movimentação horizontal e ou vertical e ao 

promover o enterrio das fezes com as sementes, os besouros podem reduzir os efeitos 

negativos da competição causada pela alta densidade, pois promovem a desagregação e 

separação das sementes de sua fonte original de fezes (Shepherd & Chapman 1998; 
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Crawley 2000). Auxiliam também na redução de contaminação das sementes por 

patógenos, uma vez que as fezes possuem elevada temperatura, umidade e abundância 

de microbiota (Schupp 1988; Braga et al. 2013), além disso tornam as sementes 

indisponíveis para possíveis predadores (Andresen & Feer 2005). Aumentando assim a 

probabilidade de germinação das mesmas. 

As características do solo, não foram relacionadas com a maior probabilidade de 

germinação das sementes de lobeira. Os rola-bostas podem influenciar diretamente nos 

fatores edáficos, que são extremamente importantes para a germinação e estabelecimento 

de plantas (Negreiros et al. 2008). Assim, quando os besouros rola-bosta constroem seus 

ninhos e fazem o enterrio das fezes (Estrada & Coates-Estrada 1991), auxiliam na 

desagregação do solo (Braga et al. 2013), aumentando a sua permeabilidade (Louzada 

2008) e uma consequente nutrição do mesmo pelas fezes (Bang et al. 2005), o que pode 

ser primordial para áreas que sofreram algum tipo de distúrbio, pois as mesmas em sua 

grande maioria perdem nutrientes e tem uma maior compactação do solo (Ferreira et al. 

2007; Collof et al. 2010), dificultando assim a recuperação. 

  Os besouros rola-bosta apresentam uma importância significativa no processo de 

recuperação de áreas degradadas e especificamente, observamos que os telecoprídeos 

influenciaram mais intensamente na probabilidade de germinação das sementes de lobeira. 

Por ter um recurso efêmero e pontual os besouros rola-bosta naturalmente são competitivos 

(Hanski & Cambefort 1991), os telecoprídeos podem levar vantagem na aquisição deste 

recurso pois podem levá-lo para distâncias maiores e o retiram de pontos mais periféricos 

(Halffter & Matthews 1966; Waterhouse 1974), evitando assim uma maior competição. 

Longe desta disputa, eles podem trabalhar melhor o recurso ajudando em uma melhor 

dispersão destas sementes (Andresen 2002). Aliado a isto, os telecoprídeos enterram as 

fezes em tocas mais rasas, comparado aos escavadores, podendo haver maior 

probabilidade de germinação, devido à dificuldade de sementes germinarem em grandes 

profundidades (Andresen & Levey 2004; Andresen &Feer 2005). 

 Nossa hipótese de que com a presença de besouros rola-bosta em ambientes ex 

situ há uma maior probabilidade de germinação de lobeira foi refutada. Besouros rola-bosta, 

em habitat natural, disputam o recurso de forma mais intensa (Halffter & Edmonds 1982), 

principalmente em ambientes degradados ou com poucos recursos, sendo a presença 

desse recurso algo não tão abundante. Os besouros chegam no recurso e o tempo que 

levam para retirar e levar para os ninhos são diferentes (Halffter & Matthews 1966), a 

competição pelo recurso pode não ter sido tão intensa, o que deu tempo para o besouro 

rola-bosta conseguisse uma maior quantidade de recurso e consequentemente uma maior 
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quantidade de sementes, o que pode ter ocasionado a não diferença na probabilidade de 

germinação da lobeira, com ou sem a presença de besouros rola-bosta. Aliando-se a isto, 

no experimento ex situ utilizamos apenas um par de Dichotomius bos (paracoprídeos) que 

geralmente enterram uma maior proporção de sementes, por fazerem tuneis mais 

profundos (Andresen & feer 2005) estas sementes correm o risco de nunca vir a germinar, 

diminuindo assim a probabilidade de germinação.  

 Sendo assim, podemos utilizar os besouros rola-bosta como uma fauna alvo passível 

para restaurar áreas degradadas, porém empregar somente este método pode ser 

demorado e ineficaz para a recuperação desejada. Mesmo que os rola-bostas tenham 

influenciado positivamente na probabilidade de germinação de sementes de lobeira (Figura 

2). Sugerimos considerar os besouros rola-bosta em projetos de restauração com outros 

elementos da fauna (frugívoros), podendo trazer benefícios sinérgicos com dispersores 

secundários de sementes. Visto ainda que técnicas que utilizam o lançamento direto das 

sementes no solo, tem pouca eficácia e elevado custo (Cava et al. 2016), o que seria mais 

um motivo para incentivar os resultados provenientes da sinergia de dispersores primários 

e secundários, como os besouros rola-bosta. Vale a pena ressaltar que as técnicas 

deveriam focar mais no papel dos telecoprídeos, visto que a sua abundância influenciou 

positivamente na probabilidade da germinação.  
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Material Suplementar 

 

 

 
Figura Suplementar 1:  Área onde foi realizado o estudo. (A) área degradada e (B) área referência, no PRAD 

Emborcação. Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves Almeida. 

 

 

 
Figura Suplementar 2: Armadilha do tipo pitfall utilizada para a amostragem dos besouros rola-bosta. (A) Pitfall iscado e 

enterrado ao nível do solo, (B) pitfall após a amostragem com os besouros dentro da solução, no PRAD Emborcação. 

Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves Almeida 
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Figura Suplementar 3: (A) Armadilha do tipo arena coberta com cobertura para evitar dissecação. (B) Pilha de fezes 

para atração dos besouros rola-bosta, no PRAD Emborcação. Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves Almeida 

 

 

 
Figura Suplementar 4: Vista do arbusto da Solanum lycocarpum A. St. Hil (A) e do fruto predado (B), no PRAD 

Emborcação. Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves Almeida 
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Figura Suplementar 5: Espécies mais abundantes encontrada nas áreas degradada e referência. (A) Canthon aff. 
simulans Martinez, (B) Canthidium (Canthidium) barbacenicum Preudhomme de Borre, (C) Pseudocanthon sp., (D) 

Onthophagus buculus Mannerheim, 1829, (E) Dichotomius aff. carbonarius(Mannerheim) e (F) Uroxys aff. 
thoracalis Balthasar, no PRAD Emborcação. Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Google 
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Figura Suplementar 6: Seta indicando túnel demarcado feito pelo rola-bosta (A), germinante da lobeira (B), no PRAD 
Emborcação. Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves Almeida 

 

 
Figura Suplementar 7: Armadilha do tipo arena, sem entrada dos besouros rola-bosta, no PRAD Emborcação. Catalão, 

Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves Almeida 

 

 

Figura Suplementar 8: Experimento ex situ sobre sistema de sombra com presença e ausência de besouros rola-bosta 
(A), fezes remanescentes e tuneis feitos pelos besouros rola-bosta (B), Catalão, Goiás, Brasil. Fonte: Hernani Alves 

Almeida
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Tabela suplementar 1: Lista de espécies de besouros rola-bosta coletadas, na área degradada e referência, com riqueza total, abundancia total, índice de Shannon e equitabilidade 
do PRAD Emborcação. Catalão, Goiás, Brasil.  

Espécie Número de 
Indivíduos 

Tipo de 
Alocação 
Alimentar 

Ecossistema 
de Referência 

Degradado Referência 

Agamopus viridis Boucomont, 1928 3 Telecoprídeo Pastagem, 
Cerrado 

3 0 

Ateuchus striatulus (Preudhomme de Borre, 1886) 2 Paracoprídeo Pastagem, 
Cerrado 

1 1 

Canthidium aff. barbacenicum Preudhomme de Borre, 1886 17 Paracoprídeo Cerrado, 
Chaco, 

Pantanal e 
Pastagem 

16 1 

Canthidium (Canthidium) barbacenicum Preudhomme de Borre, 1886 1732 Paracoprídeo Cerrado,  
Chaco, 

Pantanal e 
Pastagem 

1685 47 

Canthidium (Neocanthidium) impressum Boucomont, 1928 2 Paracoprídeo Cerrado 2 0 
Canthidium sp. 68 Paracoprídeo  1 67 

Canthidium sp.1 2 Paracoprídeo  0 2 

Canthon aff simulans (Martínez, 1950) 2062 Telecoprídeo Amazonas 2051 11 
Canthon conformis Harold, 1868 52 Telecoprídeo Mata Atlântica, 

Caatinga, 
Cerrado e 
Pastagem 

6 46 

Canthon (Canthon) histrio Lepeletier de Saint Fargeau & Audinet-
Serville, 1828 

213 Telecoprídeo Pastagem, 
Cerrado e 
Caatinga 

127 86 

Canthon (Canthon) lituratus (Germar, 1813) 36 Telecoprídeo Caatinga, 
Cerrado e 
Pastagem 

34 2 

Canthon sp. 12 Telecoprídeo  12 0 

Canthon (Canthon) virens (Mannerheim, 1829) 17 Telecoprídeo Pastagem e 
Cerrado 

14 3 

Coprophanaeus cyanescens (Olsoufieff, 1924) 4 Paracoprídeo Cerrado, 
Pastagem, 

Mata Atlântica, 

0 4 



 

52 
 

Pantanal e 
Chaco 

Delthorhinum sp. 3   0 3 

Deltochilum aff. komareki Balthasar, 1939 28 Telecoprídeo Cerrado e 
Caatinga 

11 17 

Deltochilum enceladus Kolbe, 1893 19 Telecoprídeo Cerrado  0 19 
Deltochilum (Hybomidium) pseudoicarus Balthasar, 1939 12 Telecoprídeo Cerrado, 

Caatinga e 
Pastagem 

11 1 

Dichotomius aff. carbonarius (Mannerheim, 1829) 101 Paracoprídeo Pastagem, 
Cerrado, 

Pantanal e 
Mata Atlântica 

5 96 

Dichotomius aff. cuprinus (Felsche, 1901) 29 Paracoprídeo Caatinga, 
Cerado, 

Pastagem, 
Amazônia e 

Mata Atlântica 

1 28 

Dichotomius aff. glaucus (Harold, 1869) 1 Paracoprídeo Pastagem e 
Cerrado 

0 1 

Dichotomius aff. lycas (Felsche, 1901) 1 Paracoprídeo Caatinga, 
Cerrado e 
Pastagem 

1 0 

Dichotomius (Selenocopris) bicuspis (Germar, 1824) 3 Paracoprídeo Cerrado e 
Pastagem 

0 3 

Dichotomius bos (Blanchard, 1846) 136 Paracoprídeo Pastagem,  
Caatinga e 

Cerrado 

116 20 

Dichotomius (Luederwaldtinia) nisus (Olivier, 1789) 106 Paracoprídeo Pastagem,  
Caatinga e 

Cerrado 

59 47 

Dichotomius reichei (Germar, 1824) 5 Paracoprídeo Cerrado 0 5 
Dichotomius zikani (Luederwaldt, 1922) 1 Paracoprídeo Pastagem e 

Cerrado 
0 1 

Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) 1  Pastagem, 
Cerrado e 
Amazônia 

1 0 

Eurysternus caribaeus (Herbst, 1789) 24 Endocoprídeo Amazônia, 
Mata Atlântica, 

Pastagem, 

1 23 
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Cerrado e 
Chaco 

Eurysternus nigrovirens Génier, 2009 3 Endocoprídeo Cerrado, 
Amazônia, 

Mata Atlântica, 
Pastagem e 

Chaco 

0 3 

Eutrichillum hirsutum (Boucomont, 1928) 2 Endocoprídeo Mata Atlântica, 
Pastagem e 

Cerrado 

2 0 

Genieridium bidens (Balthasar, 1938) 13 Endocoprídeo Pastagem e 
Cerrado 

13 0 

Ontherus appendiculatus (Mannerheim, 1829) 38 Paracoprídeo Pastagem , 
Caatinga e 

Cerrado 

21 17 

Ontherus sp. 8 Paracoprídeo  6 2 

Onthophagus buculus Mannerheim, 1829 1127 Telecoprídeo Cerrado e 
Pastagem 

1060 67 

Onthophagus ptox Erichson, 1847 75 Telecoprídeo Cerrado 75 0 
Oxysternon palaemon Castelnau, 1840 31 Paracoprídeo Pastagem e 

Cerrado 
31 0 

Pseudocanthon sp. 1083 Telecoprídeo  1064 19 

Trichillum externepunctatum Preudhomme de Borre, 1880 80 Endocoprídeo Pastagem, 
Cerrado, Mata 

Atlântica e 
Caatinga 

71 9 

Uroxys aff. thoracalis Balthasar, 1940 555 Paracoprídeo Cerrado 8 547 
Uroxys sp. 9 Paracoprídeo  0 9 

Total de números de indivíduos 7716   6509 1207 

Total de número de espécies 41   31 32 

Shannon-Weaver    1.78 2.20 

Equitabilidade    0.51 0.63 
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