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INTRODUÇÃO 

A heterogeneidade ambiental, definida como a variabilidade e a complexidade das propriedades 

espaciais nos sistemas ecológicos (Li & Reynolds, 1994) é um importante fator para manutenção dos 

processos que levam ao aumento e à manutenção da biodiversidade. Compreender como a estrutura 

dos ambientes afeta os padrões e mecanismos da diversidade animal é uma das questões fundamentais 

em ecologia (MacArthur & Wilson, 1967; Turner et al., 2001; Turner, 2005). A hipótese da 

heterogeneidade de habitat (Simpson 1949; Tew et al. 2004), prediz que ambientes estruturalmente 

mais complexos proporcionam maior variabilidade de nichos para a exploração dos recursos e, assim, 

permitem a coexistência de maior diversidade de espécies animais (MacArthur & Wilson, 1967; Tew 

et al., 2004). 

Atualmente as paisagens do planeta são dominadas por uma mistura de áreas naturais e 

antropizadas. Neste cenário, se faz necessário a conciliação dos alvos da biologia da conservação com 

novas perspectivas que incluam como base os serviços ecossistêmicos ao invés da conservação da 

diversidade taxonômica per se (Perrings et al., 2011). Os serviços ecossistêmicos são gerados não 

somente em ambientes naturais mas também em sistemas agrícolas e centros urbanos. Assim, o Brasil 

como país de megadiversidade biológica e um dos maiores produtores mundiais de alimentos e fibras 

(Ferreira et al., 2012), apresenta um enorme potencial para a integração das práticas agrícolas 

sustentáveis e fundamentadas em conceitos ecológicos com fins à conservação da natureza.  

Originalmente a agroecologia é definida como a aplicação dos princípios ecológicos à 

agricultura, favorecendo a utilização dos serviços ecossistêmicos oriundos da diversidade biológica ao 

invés de entradas externas ao manejo agrícola (Gliessman, 2007). A implementação de agroflorestas 

caracteriza-se como uma das principais estratégias de integração da conservação da biodiversidade 

com a produção de alimento (Pastur et al., 2012). 

Com a finalidade de gerar conhecimento acerca dos impactos dos sistemas agroflorestais sobre 

a biodiversidade do Cerrado, em 2008, foi iniciada uma ação conjunta entre agricultores, organizações 

não governamentais e academia para o estabelecimento de agroflorestas em áreas de Cerrado próximas 

à Brasília-DF (Harterreiten et al., 2013). A partir desses estudos foram geradas evidências que 

apontam para maior abundância e diversidade de insetos herbívoros e seus inimigos naturais nos 

sistemas agroflorestais, em comparação com as monoculturas (Harterreiten et al., 2014).  

As agroflorestas são caracterizadas por um misto de diferentes espécies vegetais, nativas ou 

não, usadas por múltiplas propostas incluindo produção de grãos, frutos, extração de madeira e 

reflorestamento (Tsharntke et al., 2011). Essa maior diversidade vegetal está associada ao aumento da 

heterogeneidade espacial e são fatores que favorecem maior coexistência de insetos com diferentes 



	 
	

requerimentos ambientais (Harterreiten et al., 2014) e contribuem para o incremento da diversidade 

local comparado às monoculturas. 

No Cerrado, onde a estação seca impõe dificuldades às comunidades animais (Marquis et al. 

2002), as agroflorestas apresentam microclima mais ameno e servem como refúgio e fonte de insetos 

herbívoros e inimigos naturais (Harterreiten et al., 2014) o que contribui para o controle top-down das 

populações de herbívoros (Harterreiten et al., 2014), incluindo as espécies consideradas pragas 

agrícolas.  

JUSTIFICATIVA 

Embora alguns padrões e mecanismos de diversidade de insetos em agroflorestas sejam 

conhecidos, ainda são necessários maiores esforços para testar os padrões já apresentados e para se 

esclarecer os mecanismos que influenciam a diversidade de insetos nos diferentes sistemas de 

produção de alimentos no Cerrado.  

Compreender como a entomofauna está distribuída nos diversos ambientes torna-se uma das 

medidas prioritárias para a definição de ações de conservação das paisagens naturais e proteção das 

espécies frente à intensa expansão do setor agrícola no Cerrado (Cavalcanti & Joly, 2002; Klink & 

Machado, 2005; Mata & Tidon, 2013). Além disso, com a realização de pesquisas mais aprofundadas e 

discussões sobre o tema será possível estabelecer práticas agrícolas sustentáveis e alinhadas com a 

conservação da biodiversidade do Cerrado. 

OBJETIVOS 

O presente estudo traz como objetivo geral a investigação dos efeitos de diferentes sistemas de 

produção de alimentos (agroflorestas e monoculturas) sobre a biodiversidade do Cerrado. 

Especificamente, busca-se maior resolução sobre as seguintes questões: 

1) Há maior biodiversidade de borboletas frugívoras nos sistemas agroflorestais 

comparado às monoculturas no Cerrado? Sabendo que a heterogeneidade ambiental é um fator 

com influencia positiva sobre a biodiversidade de insetos (Ribeiro e Freitas, 2012; Freire Jr. e 

Diniz, 2015) e que os sistemas agroflorestais são estruturalmente mais complexos comparados 

às monoculturas, espera-se encontrar maior riqueza de espécies, distribuição mais homogênea 

das abundâncias relativas (maior equitabilidade) e diversidade nos sistemas agroflorestais 

comparado às monoculturas. 

2) As borboletas frugívoras são boas indicadoras de perturbação ambiental em áreas 

abertas do Cerrado? Sabe-se que o nível de perturbação e a distância espacial são importantes 

fatores para a explicação da composição de espécies de borboletas (Ribeiro e Freitas, 2012). 



	 
	

Assim, espera-se que áreas com níveis mais discretos de perturbação e distantes de edificações 

humanas apresentem maior diversidade de borboletas comparadas às áreas intensamente 

perturbadas. Se assim for, teremos importantes evidências para confirmar o potencial dos 

Nymphalidae como indicadoras da qualidade ambiental em áreas abertas do Cerrado. A 

resposta à essa questão traz luz aos anseios dos Programas de Monitoramento da 

Biodiversidade já em execução nas Unidades de Conservação (Programa Monitora – ICMBio). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As borboletas frugívoras (Nymphalidae) compreendem as subfamílias Biblidinae, Satyrinae 

(Satyrini, Brassolini e Morphini), Charaxinae e a tribo Coeini (Nymphalinae) (DeVries et al., 1997). 

Essa família possui cerca de 5.000 espécies e se destaca como a mais rica dentre as borboletas, 

especialmente na região Neotropical, onde existem aproximadamente 2.000 espécies (DeVries et al., 

1997).  No Brasil já foram confirmadas cerca de 780 espécies de borboletas frugívoras (Brown e 

Freitas, 1999), sendo a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica os biomas com maiores riquezas. 

Inventários realizados nessas regiões indicam entre 70 e 130 espécies ocorrendo localmente (DeVries e 

Walla, 2001; Uehara-Prado et al,. 2007).  

Os Nymphalidae constituem um grupo megadiverso, abundante e sua riqueza está diretamente 

associada aos demais grupos de insetos (DeVries, 1997; Uehara–Prado et al., 2007; Barlow, 2008; 

Silva et al,. 2011). Adicionalmente, os atributos da paisagem (Denno & Roderick 1991), a 

disponibilidade de recurso, as interações interespecíficas e a riqueza de espécies de plantas estão 

diretamente associados à mudanças súbitas nas assembléias dessas borboletas (Ribeiro e Freitas, 

2012). Tais fatores, aliados à facilidade de coleta, fazem desses borboletas, excelentes organismos para 

o estudo de impactos ambientais (DeVries, 1987; Uehara-Prado et al., 2007; Barlow, 2008; Ribeiro e 

Freitas, 2012). 

Serão selecionadas oito unidades amostrais (UA) em áreas com presença de sistemas 

agroflorestais e monoculturas (4 UA’s em cada sistema) na região do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA 3, Brasília-DF. Cada unidade amostral, será composta por 

três armadilhas Van Someren-Rydon (Figura 1), distantes 10m uma das outras. A coleta de dados será 

restrita aos períodos de maior ocorrência dessas borboletas no Cerrado (Nov-Dez; Mar-Abr, ver Freire 

e Diniz, 2015). Em cada armadilha será depositada uma mistura preparada com bananas e caldo de 

cana, fermentada por 48h, que é atrativa aos Nymphalidae. As armadilhas permanecerão na área de 

estudo durante 12 dias consecutivos à cada mês de captura, sendo as armadilhas vistoriadas e as iscas 

renovadas a cada 48h. 



	 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Armadilhas Van Someren-Rydon utilizadas para captura padronizada de borboletas frugívoras 

(Nymphalidae), instaladas em área de cerrado sensu stricto em Brasília-DF. 

Os indivíduos capturados serão armazenados em envelopes contendo informações pertinentes à 

amostra (data e localidade) e serão levados ao laboratório de entomologia do Centro Universitário 

ICESP para posterior identificação ao menor nível taxonômico possível. Os espécimes serão 

alfinetados e terão as asas dispostas na posição adequada para então fazerem parte do acervo 

entomológico deste Centro Universitário. 

As informações serão analisadas utilizando o programa estatístico R (R Denvelopment Core 

Team 2019). 
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