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 Bioespeleologia 

 
Analisando os resultados obtidos com o estudo bioespeleológico, as cavidades vistoriadas 

na  Mineração da Bocaina são classificadas da seguinte maneira: 

 

• Nenhuma das cavidades analisadas se enquadrou no  grau  de  relevância  máximo  sob  

o  aspecto  bioespeleológico. 

• 09 cavidades com grau de relevância alto; 

• 09 cavidades com grau de relevância médio; e   

• 55 cavidades com grau de relevância baixo.  

 

A seguir estão relacionadas as cavidades classificadas como de graus de relevância alto e 

médio sob o aspecto bioespeleológico.  

 

• Grau de relevância Alto 

Ώ Importância acentuada sob enfoque local e regional 

 
- Em função da alta riqueza de espécies: Gruta Labirinto da CSN, BO 06, BO 18, BO 29, 

BO 32 e BO 52. 

 
- Em função da alta abundância relativa de espécies: Toca do Índio, Gruta da CSN e 

Abismo da  Maria Sapuda. 

 

• Grau de relevância Médio 

Ώ Importância acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional 

 

- Em função da média riqueza de espécies: Meandro da Posse Grande, Arco do Índio, 

Pomba de Pedra, BO 16, BO 24, BO 26, BO 28, BO 38 e BO 43. 
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 Geoespeleologia 

 

Com relação à Geoespeleologia, os estudos de valoração espeleológica realizados nas 73 

cavidades  naturais subterrâneas analisadas na área da Mineração da Bocaina (CSN) 

apresentam os seguintes  resultados: 

 

• 09 cavidades com máximo valor espeleológico;  

• 20 cavidades com alto valor espeleológico;  

• 15 cavidades com médio valor espeleológico; e   

• 29 cavidades com baixo valor espeleológico.  

 

 

Os Quadros 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 e 5.1.13, apresentadas a seguir, relacionam as 

cavidades valoradas em conformidade com a IN 02/2009, ordenadas desde as de 

valoração máxima até as de baixa relevância espeleológica. 

 

5.1.10 – Cavidades Classificados no Grau Máximo 
PONTO  NOME 

1 Gruta da CSN 
2 Labirinto da CSN 
3 Toca do Índio 
8 Abismo da Maria Sapuda 
13 Gruta do Samurai 
14 Gruta das Raízes  
15 Sexta Feira da Paixão 
17 Meandro de Posse Grande 

BO 30 Caverna dos Lustres Repetidos  
 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

248

 

5.1.11 – Cavidades Classificados no Grau Auto 
PONTO  NOME 

4 Abrigo da Caneleira I 
7 Arco do Índio 
9 Gruta da Coral 

10 Passagem da Coral 
11 Abismo da Coral 
12 Abismo do Escravo  
16 Gruta dos Espinhos  
19 Loca da CSN 2  
21 Gruta da Salitreira  
22 Gruta do Pombo de Pedra  

BO 01 Caverna do Osso de Cão 
BO 03 Caverna do Caco 
BO 04 Caverna Úmida 
BO 13 Caverna da Coralinda I 
BO 14 Abismo do Coralíndio 
BO 16 Gruta da Coralinda II 
BO 21 Caverna da Assembléia das Conchas  
BO 27  Caverna dos 3 Paleopisos  
BO 29 Caverna do Sumidouro da Ponta  
BO 52 Cavidade no Arco do Índio II 

 
5.1.12 – Cavidades Classificados no Grau Médio 

PONTO  NOME 
5 Abrigo da Caneleira II 

BO 05 Caverna da Barriga  
BO 06 Cipó Retorcido 
BO 09 Toca da Posse 
BO 23 Topo da Dolina de Abatimento 
BO 24 Cavidade das Represas e Pérolas 
BO 26 Caverna da Passagem Simétrica 
BO 32 Abrigo do Forninho 
BO 33 Abrigo do Grande Arco 
BO 40 Loca da Cortina Molhada 
BO 45 Loca Alagada da Coral 
BO 46 Paleopiso da Passagem 
BO 47 Abrigo do Grande Arco II 
BO 48 Represas e Cortinas do Grande Arco 
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BO 51 Gruta dos Grandes Cacos  
 

 5.1.13 – Cavidades Classificados no Grau Baixo 
PONTO  NOME 

6 Abrigo do Labirinto  
18 Loca da CSN 1  
20 Loca da CSN 3  

BO 02 Caverna da Capelinha  
BO 07 Pequeno Abrigo do Degrau 
BO 08 Cavidade na Passagem do Índio 
BO 10 Loca da Fogueira I 
BO 11 Loca da Fogueira II 
BO 12 Reentrância da Posse 
BO 15 Gruta Arrepiada 
BO 17 Passagem D’El Tigre 
BO 18 Caverna do Conduíte 
BO 19  Abrigão das Conchas  
BO 20 Passagem do Retângulo do Meandro 
BO 22 Caverna da Entrada Circular 
BO 25 Abrigo da Placa Preta 
BO 28 Toca das Abelhas Vigilantes 
BO 31 Susto dos Pássaros  
BO 34 Reentrância da Báscula 
BO 35 Sumidouro da Estrada 
BO 39 Fenda do Muro de Placas 
BO 41 Teto da Umidade Interna  
BO 42 Loca em “V” da Posse Grande 
BO 43 Caverna da Beira da Estrada Corumbá 
BO 44 Fenda da Coral 
BO 49  Loca das Linhas de Estalactites  
BO 50  Loca da Pedra na Cabeça  
BO 53 Abrigo da Dúvida 

 
 

Os trabalhos de campo e a compilação dos dados obtidos durante as etapas de gabinete 

permitiram uma classificação com base nos termos definidos conforme a regulamentação 

da lei. Os aspectos  avaliados e analisados referem-se apenas às características 

relacionadas no decreto, no entanto, vale salientar que no caso dos parâmetros referentes 
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à Unidade Espeleológica (dimensões tais como: área,  volume etc.) a ausência das 

informações do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE,  Art 20 da 

referida instrução) dificulta a análise.  

 
Considera-se que a classificação máxima relevância espeleológica para as cavidades está  

relacionada, principalmente, a aspectos de morfologia única e dimensões notáveis (p.ex. 

Gruta da  CSN, Labirinto da CSN, Gruta da Sexta-Feira da Paixão etc.), assim como 

aspectos de sedimentação  clástica ou química com valor científico (p.ex. Gruta do 

Samurai, Gruta das Raízes etc.), espeleotemas únicos (p.ex. Gruta das Raízes, Gruta da 

CSN e Abismo da Maria Sapuda) ou, ainda, gênese única ou  rara (p.ex. Caverna dos 

Lustres Repetidos).  

 
Considera-se que a classificação alta relevância espeleológica para as cavidades está 

relacionada,  principalmente, aos aspectos de desnível (p.ex. Gruta dos Espinhos), 

configuração notável dos espeleotemas (p.ex. Cavidade no Arco do Índio II), e à presença 

de drenagem intermitente (p.ex.  Caverna Úmida).  

 
Considera-se que as cavidades naturais classificadas como de média e baixa 

relevância espeleológica estão relacionadas, principalmente, aos aspectos de dimensões 

reduzidas, sendo  diferenciadas normalmente pelo maior ou menor desenvolvimento ou, 

ainda, pela maior ou menor  quantidade e variabilidade de espeleotemas, assim como pela 

presença de drenagem intermitente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

251

 
 
 

5.1.6.5. Considerações Finais 

 

A avaliação das cavidades naturais da área da Mineração da Bocaina, visando à anuência 

para lavrar na área da Mineração da Bocaina, foi feita rigorosamente com base nos 

critérios estabelecidos na IN  02/2009 que regulamenta o Decreto nº 6.640 de 07 de 

novembro de 2008. 

 
Tendo em vista que algumas das cavidades identificadas como de máxima e de alta 

relevância  espeleológica estão a menos de 250m de distância do limite de lavra atual, 

recomenda-se o monitoramento espeleológico dos aspectos físicos e bióticos das 

seguintes cavidades:  

 

 Máxima relevância espeleológica:  

 

• Gruta da CSN 

• Labirinto da CSN 

 

 Alta relevância espeleológica: 

 

• Pombo de Pedra  

• Gruta dos Espinhos 

• Caverna dos 3 Paleopisos (BO 27) 

• Loca da CSN II 

 
É Importante Ressaltar Também que a área de expanção foi delimitada fora da área de 

influencia de qualquer cavidade, não interferindo portanto na integridade do corpo 

espeleológico. 
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 Relatório Fotográfico do Estudo Espeleológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Gruta CSN - detalhe para o piso                                         Gruta CSN detalhe para coralóides 

    apresentando localmente ninho de pérolas.                             posicionados no teto da cavidade. 
 
 
 

      
         Labirinto da CSN- Região da entrada                                            Labirinto da CSN- Vista do nível 
     Principal caracterizada por desabamento de                                da gruta, caracterizado pela presença de  
           Matações angulosos de calcário.                                             argila e sedimentos não consolidados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Toca do Índio: Vista da região de entrada                                        Toca do Índio: Interior da cavidade 
Caracterizada por pacote de calcário plaqueado.                  morfologia de corte de conduto do tipo lenticular 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

253

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             FOTO 07: Abrigo da Canaleira I: Coluna de                         FOTO 08: Abrigo da Caneleira I- Área de  
              Calcário plaqueado no interior do abrigo.                    Represamento sazonal de água ( seco por da 
                                                                                                                                 Ocasião da visita). 
 
 

               
                    Abrigo da Caneleira II- Ornamentação                               Abrigo da Caneleira II- Paleossolo 
                    Espeleotemática na região da entrada                                    pocisionado a 1,0 m do solo. 
 
 
 

               
                     Caverna do Arco do Índio- Entrada                                          Caverna do Arco do Índio- Intensa 
             De conduto localizado à meia altura de parede.                 Ornamentação por unidade de área nas paredes  
                                                                                                                  De conduto de morfologia lenticular vertical. 
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                     Maria Sapuda- Nível inferior apresen-                   Maria Sapuda- porção final da cavidade apresen- 
                       tando teto com brecha calcítica.                       ando piso com significativa presença de seixos arrendoda-                            
                                                                                                 dos de hidróxido de Mg e fragmentos de espeleotemas. 
            
 

                         
 

                 Gruta da Coral- Região da entrada da                          Gruta da Coral- Espeleotema do tipo cortina 
       Cavidade, presença de espeleotemas ( estalactites,                               no interior da cavidade. 
                                        estalagmites). 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Passagem da Coral- Morfologia de conduto                      Passagem da Coral- Aspecto de pacote 
      do tipo lenticular vertical caracteriza a passagem                       de brecha na parede da cavidade. 
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                  Abismo da Coral- Detalhe da                                                   Abismo da Coral- Detalhe do pequeno 
                       Ancoragem e descida                                               desnível e para baixa quantidade de espeleotemas. 
 
 
 

          
               Abismo do Escravo- Vista da região de                                       Abismo do Escravo- Detallhe do interior 
           Entrada caracterizada pela presença de blocos e                parede de cavidade), caracterizada pela ausência de 
                    Matações de calcário angulosos.                                                        E     speleotemas. 
 
 

                           
                   Gruta do Samurai- Interior da cavidade,                                Gruta do Samurai- Detalhe para espeleotema  
              conduto do tipo o ovoide e lenticular horizontal.                  De origem biogênica, conferindo raridade ao mesmo. 
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                Gruta das Raízes. Entrada apresentando                                 Gruta das Raízes- Detalhe da anco- 
       espesso depósito de escorrimentos calcíticos na             ragem- imprescindível para o acesso da mesma 
                                   forma de anemólito. 
 
 

                
 
                  Sexta Feira da Paixão- Detalhe para                                                Sexta Feira da Paixão- Detalhe 
                   ninho de pérolas no interior co abismo                                            para escorrimentos calcíticos e cortinas. 
 
 
 
 

                              
                     Espinhos – Interior da caverna,                                Espinhos- Região de Entrada caracterizada 
         Destaque para a morfologia de corte de conduto              pela presença de matações angulosos de calcário e  
                            do tipo lenticular vertical                                  ausência de quantidade significativas de espeleotemas. 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

257

 
 

       
                Meandro de Posse – Vista geral                           Meandro de Posse Grande- Entrada do conduto 
              da entrada principal da cavidade                                     meandrante, destaque para paleopiso  
                                                                                                                           na parte   inferior. 
 
 
 

       
          Loca da CSN I- Vista do interior da                                 Loca da CSN I- Detalhe da região de  
      Cavidade próxima à região de entrada.                     entrada, segundo o acamamento da rocha e  
                                                                                                       parcialmente obstruída por talude. 
 
 

     
     Loca da CSN II- Cista de entrada, conduto                     Interior da cavidade caracterizado pela  
   apertado com poucos espeleotemas.                              presença de conduto apresentando corte  
                                                                                                         do tipo lenticular horizontal. 
 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

258

       
        Loca da CSN III- Detalhe da parede                              Loca da CSN III- Detalhe da parede         
Cavidade estando a mesma impactada pela alta                    próxima ao piso da cavidade. 
Deposição de material particulado ( pó, poeira) 
 
 

        
            Gruta da Salitreira- Região de entrada                          Gruta da Salitreira – Conduto retangular 
          da cavidade: presença de espeleotemas                                             antrópico. 
               e brecha  calcítica na parede. 
 
 
 

          
        Gruta do Pombo de Pedra- Espeleotemas                        Gruta do Pombo de Pedra- Conjunto de 
       (estalagmites, estalactites, escorrimentos,                         estalactites de dimensões contimétricas  
     calcíticos cortinas) nas paredes piso e teto. 
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       BO01- Caverna do Osso do Cão-                                      BO01- Caverna do Osso do C                   
região da cavidade, morfológica  de corte de                 Desnível negativo em direção ao interior 
          conduto lenticular horizontal.     
 
 
    
 

             
             BO02: Caverna da Capelinha-                                  BO02: Caverna da Capelinha-  
      Entrada posicionada à 2,0 m de altura                   Interior de cavidade presença de blocos  
                  em piso Estalagmítico.                                                     e cascalhos no piso. 
 
 

  
       BO03- Loca do Caco- Detalhe da região                         BO03- Loca do Caco- Interior da cavidade 
de entrada, sendo o piso constituído por sedi-                apresentando morfologia de corte de conduto       
mentos terrígenos, blocos e matações da calcário.                   do tipo lenticular horizontal. 
 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

260

          
         BO04- Caverna Umida- Entrada da                               BO04: Caverna Umida- Aspecto de        
cavidade, apresenta ressurgência de drenagem             exsudação expressiva de água no teto de  
Intermitente ( presença de umidade no piso)                        conduto no interior da cavidade. 
 
 
 

   
       BO05- Caverna da Barriga- Interior da                       BO05: Caverna da Barriga  espeleotemas 
cavidade caracterizado por piso intensamente                   do tipo represas de travertino no  
Ornamentado e colunas na região da entrada                             interior da cavidade. 
 
 
 

  
    BO06: Passagem e Caverna do Cipó                                  BO06: Passagem e Caverna do  
Retorcido- Região da entrada, morfologia de                  Cipó retorcido- Brecha calcítica em  
Corte de conduto do tipo lenticular vertical.                           parede interna da cavidade. 
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             BO07: Degraus- Porção final da                                        BO07- Degraus- Vista de região 
     Cavidade apresentando mediana quantidade             entrada, paredes da cavidade apresentando  
         de Espeleotemas por unidade de área.                         pequena quantidade de espeleotemas. 
 
 
  

       
           BO08: Cavidade na Passagem do Índio-                      BO 08-Cavidade na Passagem do Índio- 
       Conduto caracterizado por morfologia                                Escorrimentos calcários e umidades 
           de corte do tipo lenticular horizontal.                                    nas paredes da cavidade. 
 
 

         
              BO 09: Toca da Posse- Detalhe do                              BO09: Toca da Posse- Detalhe para os  
      piso constituído por sedimento terrígeno blocos         espeleotemas: anemólitos e escorrimentos  
                  e matações angulosos de calcário.                                                  calcícitcos. 
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             BO 10- Loca Fogueira- Detalhe para                                BO11- Loca da fogueira II-  
     dissolução da rocha segundo o plano de                         Vista geral- entrada da cavidade. 
                            acamamento. 
 
 
 
 

      
            BO 11- Loca da fogueira II- Região                             BO 12- Entrada da cavidade com  
     de entrada, caracterizada pela presença                           teto de  aproximadamente 1,4m. 
                  de  poucos espeleotemas. 
 
 

                      
        BO12- Detalhe para os espleotemas,                                 BO13: Coralinda I- Região de entrada  
    cortinas anemólitos e escorrimentos calcíticos.                apresentando grande quantidade de  
                                                                                                       espeleotemas   por unidade de área. 
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             BO 13- Coralinda I Interior da cavidade                         Abismo da Coralinda- região da entrada, 
                Detalhe para represa de travertinos.                                     Desnível negativo para interior. 
 
 

                                                                             
                           BO 15- Gruta Arrepiada-                                     BO15: Gruta arrepiada - Conduto 
                    Região da entrada da cavidade                         retilíneo caracterizado por piso estalagmítico 
 
 

   
          BO 16: Conglomerado do tipo matriz                                      BO 16:Detalhe para conglomerado do tipo  
  Suportado posicionado na parede da cavidade.                   clastro- suportado posicionado no teto da cavidade. 
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          BO17- Passagem Del Tigre. Detalhe                                         BO 17: Passagem Del Tigre. Vista 
    de espeleotema( escorrimento calcítico) na                                   geral da região de entrada da cavidade. 
                         forma de ave.                 
 
 

 

                    
   

    BO18- Abrigo do Conduíte – Parede                                       BO18: Abrigo do Conduto de teto 
             caracterizada por estratos                                             baixo formado por matação e parede. 
          subhorizontalizados de calcário. 
 
 
 

                                                        
         BO20- Passagem do Retângulo Meandro                                   BO20- Passagem do Retângulo  
  Paredes constituídas por planos de acamamento                         Meandro Desnível acentuado no piso 

     centimétricos subhorizontalizados.                                                              da cavidade. 
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             BO 21: Assembleia das conchas.                                   BO21- Assembleia das conchas, detalhe 
            detalhe da porção final da cavidade                                do piso da cavidade localmente repleto  

                                                                                              de carapaças de molusco recristalizadas. 
 
 
 

                
 
BO22- Subcircular- região da entrada                                         Subcircular-Vista da entrada, conduto 
                   da cavidade                                                              desenvolvido segundo o acamamento  
                                                                                                          subhorizontalizado da rocha. 
 

                                                   
 
               BO23- Topo da Dolina de                                            BO23- Topo da Dolina da Abatimento-  
Abatimento- Cavidade posicionada à de                         Espeleotemas do tipo escorrimentos calcíticos   
                3,0 de altura em parede.                                               e  Coralóides nas paredes internas.           
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               BO 24- Reservas e pérolas –                                    BO 25- Abrigo da Placa Preta- Parede do 
        Detalhe para brecha do tipo matriz suportada                 abrigo formado por estratos de calcário centmétricos 
 
 
 
 

                                
         BO25- Abrigo da Placa Preta- Aspecto                       BO26- Caverna da Passagem Simétrica 
De fuligem devido à fogueira na parede do abrigo        Morfologia de corte de conduto tipo lenticular vertical 
 
 
 
 

                       
          BO26- Caverna da Passagem Smétrica                             BO 27: Gruta dos 3 pisos. Entrada 
- Morfologia de corte de conduto de pressão do              da cavidade caracterizada pela presença 
Tipo circular lapiezamento horizontal na parede.                                 de paleossolos.  
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         BO27- Gruta dos 3 pisos- Detalhe                                          BO28- Abelhas vigilantes- vista da  
        para espeleotema- microtravertimos                                                    região de entrada. 
             sob nível    de paleossolo.  
 

                        
       BO28- Abelhas vigilantes- destaque                                    BO29- Ponta do sumidouro, entrada 
Para grande quantidade e espeleotermas por                    com quantidade significativa de espeleotemas. 
                       Unidade de área. 
 
 

                         
      BO29- Ponto do sumidouro- Interior da                              Lustres repetidos- Detalhes da entrada 
Cavidade, apresentando em sua parece “resto”                 da caverna apresentando grande quantidade 
de paleopiso sem importância palentológica.                                 de espeleotemas por unidade. 
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          BO31- Sustos dos pássaros-                                        BO32- Abrigo do Forninho- Teto com 
    Destaque para grande quantidade de                            altura de 2,0 m, profundidade estimada de 1,5 m 
 couve-flores e  escorrimentos calcíticos. 
 
 

                         
             BO32- Abrigo do Forninho-                                            BO33- Ab Grande Arco, caraqcterizado  
Espeleotema do tipo escorrimentos calcíticos                                por extensa região iluminada. 
         ( cascata) e represa de travertino. 
 
 
 
 
 

                        
             BO33 Ab Grande Arco, presença                                           BO 34- Reentrância da Báscula-  
    De anemólitos e estalagminte na região de                          Cavidade posicionada à meia altura de parede 
                   entrada da cavidade. 
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    BO34- Reentrância da Báscula Espeleotemas                              BO35- Sumidouro da Estrada- Entrada 
      tipo escorrimentos cacíticos e coralóides                                      da cavidade com teto baixo, presença          
       em baixa quantidade por unidade de área.                                        de    Anemólito na parede. 
 
 
 

                                                         
 BO35-       Sumidouro da Estrada-Espe leotemas:                             BO36 – Vista geral cavidade 
       escorrimentos calcíticos tipo cascata,                                apresentando grande quantidade de colunas 

         estalactites, caunudos de refresco e coralóides. 
 
 
 

   
             BO36- Detalhe para conduto do                              BO37- Loca do Sumidouro do Canal 
                Tipo lenticular horizontal.                                                       Vista da entrada. 
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                   BO 37- Loca do Sumidouro do Canal-                               -BO 38- Passagem da Torre  
                                        Paleopiso                                            Basculada- Paredão com altura no interior  
                                                                                                                           de passagem.   
 
 
 

                                             
           BO 38- Passagem da Torre                                             BO39- Fenda do Muro de Placas.  
      Basculada-Cavidade controlada por                         Região de entrada da cavidade apresentando  
        Diaclasmamento sub-vertical                                           baixa quantidade de espeleotemas 
 
 
 

                                                 
           BO39- Fenda do Muro de Placas                                        BO 40- Cortina úmida- Região da  
Detalhe para conduto do tipo lenticular verticular                    entrada apresentando morfologia de corte 
                                                                                                      de conduto do tipo lenticular vertical. 
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                BO40- Cortina úmida- Detalhe do                                         BO 41- Teto da Unidade 
      teto e fim de cavidade, espeleotemas: cortinas,                     Interna- morfologia do conduto e  
           Escorrimentos calcíticos e coralóides.                                               espleotemas. 
 
 

  
           BO 41- Teto da Umidade Interna                                     BO 42- Gruta do V- Detalhe da região 
              - piso com espeleotemas.                                     de entrada apresentando morfologia de conduto 
                                                                                                                do tipo lentícula vertical. 
 

                      
              BO 42- Interior da cavidade, destaque                          BO 43- Beira Estrada- Detalhe da região 
             para baixa quantidade de espeleotemas                              de entrada, caracterizada pelo empilhamento 
                                                                                                               da matações angulosos de Calcário. 
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                 BO 43- Beira da Estrada Corumbá-                                  BO44- Fenda da Coral- Desnível  
     Detalhe da porção final da cavidade, caracterizado                         negativo na região de entrada. 
        por entupimento devido à precipitação química. 
 
 
 

            
              BO45- Entrada da cavidade desprovida                        BO45- Vista da entrada apresentando 
                             de espeleotemas                                  morfologia de corte de conduto do tipo lenticular vertical 
       
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
           
 
            BO 46- Paleopiso da Passagem-                                    BO 46- Paleopiso da Passagem 
        Região de entrada caracterizada por                       Níveis de paleopisos situados à 1,2 e 2,0 m  

              desmororamento de blocos e matações.                                              de altura. 
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                       BO47- Região de entrada não                                          BO47- Detalhe de dimensões 
                      apresentando porções afóticas.                                                         Metálicas. 
 
 

           
                     BO 48- Represas e Cortinas do Grande                        BO48- Represas  e Cortinas do Grande 
                   Arco- Região de entrada caracterizada pela                
                                   Ausência de zona afótica. 
 
 
 

                                  
                    BO 49- Loca das Linhas de Estalactites-                           BO49- Loca das Linhas de Estalactites 
         Condutos de morfologias elípiticas horizontalizadas                  Estalactites formadas em linhas de fraturas 
                                                                                                                              no teto da cavidade 
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     BO 50- Pedra na cavidade, apresentando                                    BO51- Vista da cavidade de dentro 
      quantidade de espeleotemas pouco                                                                 para fora. 
                       significativas 
 
 
 

  
      BO51: Detalhe para cacos cerâmicos                                         BO52:- Escorrimentos calcíticos  
          Depositados sobre espeleotema                                           posicionados na entrada da caverna. 
                    (escorrimentos calcíticos) 
 
 

                
          Vista da porção final da cavidade                                     BO 53 : Vista da região de entrada, 
        apresentando morfologia de conduto do                                ausência de regiões afóticas. 
                  tipo lenticular vertical. 
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                          Gruta da CSN                                                                                     Labirinto da CSN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplilião do Gênero Goniossoma  presente na cavidade              Aracnídeo do gênero  Loxosceles presente na cavidade 
 
 
              Meandro da Posse Grande                                                                        Loca da CSN2 

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Gotas de Guano presente da cavidade                                  Laxosceles Sp. Encontrado na cavidade 
 
                        Loca da CSN 3                                                                                         Abrigo do Labirinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anfíbio do Gênero Scinax presente na cavidade                                        Substrato presente na cavidade 
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                   Abismo do Escravo                                                    Abismo da Maria Sapuda 

     
Endecous encontrado na cavidade                                 Anfíbio do gênero Scinax presente na cavidade 
 
 
 
                           Gruta da Coral                       Gruta do Samurai 

        
Depósito de matéria orgânica vegetal presente na                 Rhinella schineideri presente na cavidade 
                                  Cavidade. 
 
 
 
                             Gruta dos Espinhos                                                     Sexta Feira da Paixão 

       
              Loxosceles Sp. existente na cavidade                                      Piso presente na cavidade 
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Gruta da Salitreira                                                       Gruta da Pomba de Pedra 

          
 
                      Anfíbio do gênero Sxcinaz Sp2.                                    Concha de Megalobulinus Sp. 
 
     
                                  BO 05                                                                            BO 07 

         
                          Lagarto do gênero Tropidurus                                     Salticidae Sp. Encontrado na cavidade 
 
              
                                        BO 09                                                                            BO 16 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crânio de primata com Loxosceles em segundo plano                  Salticidae SP. Encontrado na cavidade 
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                              BO 18                                                                                      BO 25 

 
 
     Organismo clorofilado no interior da cavidade                                     Hemiptera presente na entrada da cavidade 
 
 
                               BO 28                                                                                                    BO 30 

 
      Diptera existente no interior da cavidade                                          Ipoena Sp. Existente no interior da cavidade 
 
 
 
 
                           BO 31 BO 32 

 
      Presença de vegetais no interior da cavidade                 Coleoptera presente no interior da cavidade 
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                                 BO 35 BO 36 

          
      Concha de Gastropoda encontrada na entrada da                   Hemiptera presente na entrada da cavidade 
                                           Cavidade 
 

                                           BO 37 BO38 

                  
                         Cipós no interior da cavidade Aspecto geral da cavidade 

 
 
  BO 40 
                         BO 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vestígios da presença de aves no interior da cavidade                                Depósito orgânico vegetal 
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                                 BO 47            BO50 

            
         Zelurus presente no interior                                                                    Salicidae Sp. 
          
 

 
BO52 

 
                                                                                      Tripulidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

281

Imagem 5.1.9: Mapa de Distribuição das Cavidades Analisadas 
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Imagem 5.1.10: Mapa de Distribuição das Cavidades de Valoração Máxima (com Buffer 

de 250m) 
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Imagem 5.1.11: Mapa de Distribuição das Cavidades de Valoração Alta (com Buffer de 

250m) 
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Imagem 5.1.12: Mapa de Distribuição das Cavidades de Valoração Média 
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Imagem 5.1.13: Mapa de Distribuição das Cavidades de Valoração Baixa 
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5.1.7: Qualidade do Ar. 

 

No que tange a qualidade do ar, a CSN busca em suas ações diárias, mitigar os efeitos 

das atividades de exploração de Calcário na AID do Objeto de Estudo, com ações que 

contribuam para menor dispersão de Partículas na Atmosfere. Entre estas ações 

destacam-se a umectação das Vias de acesso, o sistem a de beneficiamento via úmida e o 

monitoramento da qualidade do ar em pontos estratégicos localizados proximo a AID do 

Objeto de Estudo. 

 
A Companhia Siderúrgica Nascional, em atendimento as condicionantes das suas licenças 

ambientais e em função de suas operações na Mineração da Bocaina,  realiza 

monitoramento da qualidade do ar, parâmetro PTS, com o auxílio de Amostradores de 

Grande Volume (AGV) locados em dois pontos ao redor de sua propriedade, a saber: 

 

 

Fotos 5.1.25:  Vista para o Ponto AGV-PTS-01 - Pilha de Estéril; (Área de Expansão) 
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Fotos 5.1.26:  Vista para o Ponto AGV-PTS-02 – Escola Municipal da Boca da Mata. 

 

Para efeito de representação da qualidade do ar no entorno da fábrica de cimento, tomam-

se como referência os resultados do monitoramento realizado no ponto AGV-PTS-01 Pilha 

de Estéril, uma vez que o AGV-PTS-02 sofre influências de outras empresas localizadas 

próximas a escola onde se encontra instalado o amostrador. 
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5.1.7.1. Estudo de dispersão atmosférica 

 

No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) realizado na etapa da Licença Prévia (LP) para a 

fábrica integrada de clínquer (linha 01), foi realizado um estudo de dispersão atmosférica 

para o parâmetro Material Particulado (MP), analisado como Partículas Totais em 

Suspensão (PTS), tendo em vista a natureza do empreendimento, cuja principal variável 

de controle ambiental consiste nas emissões atmosféricas, com efeito potencial sobre a 

qualidade do ar na área do entorno (AE).  

 
Este parâmetro de estudo foi determinado porque é considerado como o principal poluente 

da atividade industrial em implantação. O estudo de dispersão atmosférica trata de 

simulações que permitem avaliar o comportamento da pluma de dispersão das emissões 

atmosféricas das fontes estudadas (chaminés), identificando as áreas potencialmente 

atingidas por essas emissões. 

 
As simulações da dispersão atmosférica do PTS foram feitas através de software próprio, 

que se utiliza de um algoritmo Gaussiano. O software utilizado corresponde ao Modelo 

ISCAERMOD-VIEW versão 5.1 da Lakes Environmental Software Inc. Os modelos ISC são 

designados especialmente para dar suporte aos programas de modelagem 

regulamentados pela Agência Norte Americana de Proteção Ambiental - EPA. 

 

Para os estudos de simulação foi utilizada a opção ISCST3 - Industrial Source Complex 

Short Term Model, a qual incorpora a introdução de dados meteorológicos horários e 

algorítmos de dispersão para terreno complexo, apropriada ao estudo do empreendimento. 

Os resultados obtidos foram satisfatórios sendo que os pontos com maior concentração de 

PTS ficaram dentro dos limites estabelecidos pela legislação em vigor, como pode ser 

observado no quadro a seguir.  
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Quadro 5.1.14:  Maiores concentrações de PTS - Material Particulado 
PTS - PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO (Material Particulado) 

Parâmetros Maior Concentração das 

Máximas de 24 horas 

Concentração média máxima do período de dados 

meteorológicos (2004-2005 

Concentração de PTS (µg/m3) 152 µg/m3 15 µg/m3 

Coordenadas UTM do ponto 

identificado como de maiores 

concentrações. 

439.250 / 7.754.000 438.500 / 7.754.000 

Referência Legal 

CONAMA 3/90 

240 µg/m3 Padrão 

primário 

80 µg/m3 

Padrão primário 

 

É importante mensionar que com a ampliação da Frente de Lavra em direção ao Ponto 

AGV-PTS-01, o mesmo será relocado atendendo as normas de monitoramento e as 

condicionantes ambientais propostas pelo Órgão Ambiental. 

 

No Anexo 03 deste relatório está representado por meio de  laudo Técnico o Ultimo 

Monitoramento Realizado nos Pontos acima descritos, que mostram a a regularidade das 

emissões de acordo com a legislação Deliberação Normativa COPAM Nº 01de 26 de maio 

de 1981, que determina: 

 

 Concentração média geométrica anual de 80 μg/m3 

 Concentração máxima diária de 240 μg/m3, que não deve ser excedida mais de 

uma vez por ano. 

 

Os Gráficos Abaixo Representam os Resultados Obtidos do monitoramento acima citado. 
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Gráfico 5.1.13:  Resultados do Monitoramanto da Qualidade do Ar no Ponto AGV-PTS-01 

 

 
Gráfico 5.1.14:  Resultados do Monitoramanto da Qualidade do Ar no Ponto AGV-PTS-02 
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5.1.6. Níveis de ruído e vibrações 

 

O som é um fenômeno físico causado pela propagação de ondas mecânicas em um meio 

elástico, compreendidas na faixa de freqüência de 16 Hz a 20 kHz e capaz de sensibilizar 

a audição humana. 

 
De maneira geral, um ruído é responsável pela provocação de queixas sempre que o nível 

exceder de uma certa margem o ruído de fundo preexistente, ou quando atingir um certo 

nível absoluto.  

 
Os níveis de ruído ambiental serão provindos da movimentação de veículos e maquinas 

durante o processo de desmonte de minério e transporte ate a planta de beneficiamento. 

Esses ruídos serão medidos durante a fase de operação da lavra, cabendo ressaltar que 

não há a presença de aglomerados populacionais próximos a área de extração do minério, 

sendo portanto o impacto de pequena magnitude no que tange o meio sócio economico. 

 
 
Em atendimento as condicionantes das suas licenças ambientais, e em função de suas 

operações na Mineração da Bocaina, a CSN realiza o monitoramento anual dos níveis de 

ruído no entorno de suas instalações. A campanha de monitoramento é ampla, sendo 

locados 6 (seis) pontos ao redor da propriedade. A freqüência do Monitoramento é 

semestral, e os pontos monitorados estão descritos abaixo. A localização dos mesmos 

pontos podem ser observadas na Imagem 5.1.14. 

 

 CSN-01-RA - Ponto 1 - Portaria Principal;  

 CSN-02-RA - Ponto 2 - Estrada próximo ao Embarque  

 CSN-03-RA - Ponto 3 - Portão  Sul  (estrada dos fazendeiros);  

 CSN-04-RA - Ponto 4 - Estrada para Corumbá, próximo à entrada para o Museo 

 CSN-05-RA - Ponto 5 - Estrada do Fazendeiro (final da cerca de divisa da CSN).  

 CSN-06-RA - Ponto 6 - Próximo à Barragem 3 (acesso para Lafarge) 
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Imagem 5.1.14: Vista para Pontos de Monitoramento de Ruído Ambiental. 
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Todos os procedimentos de medição seguem as diretrizes da Resolução CONAMA nº 

01/90, a qual referencia as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

sendo elas: NBR 10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da 

comunidade e NBR 10.152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico. 

 

Os resultados da Ultima Campanha de monitoramento realizada está representado por 

meio de Laldo disposto no Anexo 04 deste mesmo documento, os qual serve como 

parâmetro para determinar os níveis de ruído no entorno da Mineração e da fábrica 

Integrada de clínquer e cimento. 

 

Quanto aos níveis de vibração, estes são monitorados em função das atividades de lavra 

na Mineração Bocaina, e fazem parte do programa de automonitoramento constante nas 

condicionantes das licenças ambientais vigentes. Os niveis tem se mostrado  dentro dos 

limites estabelecidos pela legislação vigente.  

 

7.1.6.1. Monitoramento de Relevância em Áreas de Relevância Ambiental. 

 

Com o objetivo de Zelar pela Integridade dos organismos bióticos acossiados a área de 

entorno da Mineração Bociana, foi realizado nos dias 05 e 06 de Junho de 2012 na Área 

de Entorno do Objeto de Estudo um monitoramento em 05 pontos distribuídos em locais 

estratégicos, onde foram realizados durante o Diagnóstico do Meio Biótico Registros de 

Integrantes da Fauna de Importancia no que tange a conservação destes indivíduos. 

 
O monitoramento foi realizado de acordo com as normas ezigidas pela ISO 17.025, com 

equipamento devidamente calibrado e apropriado para este fim, operado por profissionais 

treinados regidos por normas técnicas certificadas e alditadas por órgão responsável a 

este fim. Os Monitoramentos foram realizados em consonância com as seguintes 

legislações: 
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• ABNT NBR 10151 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o                

conforto da comunidade-Procedimento – jun./2000. 

• ABNT NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico – dez./1987. 

• ECOLAB-PT-025 – Segurança no laboratório 

Antes de iniciar o monitoramento em cada ponto, foram obtidas as coordenadas do ponto 

utilizando o GPS e fazer o diagrama do local no qual será realizada a medição, detalhando 

as distâncias entre o Medidor, a fonte de ruído e os obstáculos em volta. 

Antes e durante cada medição, a velocidade do vento foi medida com Anemômetro Digital, 

com o objetivo de realizar as medições somente com a velocidade dos ventos abaixo de 8 

m/s.  

 

 
Fotos 5.1.27:  Vista para Anemômetro Digital Utilizado no Monitoramento de Ruídos. 

 
 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

295

As medições foram realizadas a cada 5 minutos, na parte externa aos limites do 

empreendimento que contém a fonte de ruído. O Medidor de Nível Sonoro foi posicionado 

em um ponto afastado, aproximadamente, a 1,2 m do piso e pelo menos 2 m dos limites 

da empresa e de quaisquer outras superfícies refletoras, tais como muros, paredes, etc.  

 

 
Fotos 5.1.28:  Vista para Medidor de Níveis Sonoros em Operação durante o Monitoramento Realizado.. 

 

 

As medições foram realizadas durante 05 minutos, na parte Área do Entorno do Objeto de 

Estudo.  É importante ressaltar que os monitoramentos foram realizados durante período 

Diurno e Noturno, visto que as atividades de mineração ocorrem nos dois períodos, e que 

os representantes faunísticos que utilizam o espaço possuem habtos em  diferentes A 

Imagem 5.1.15 representa os pontos de monitoramento de Ruído Ambiental nas áreas  de 

relevância selecionadas. 
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Imagem 5.1.15: Vista para Pontos de Monitoramento de Ruído Ambiental em áreas 

de Relevância. 
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 Fotos 5.1.29 A: Vista para ponto de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 01. B: Vista para ponto 
de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 01 

   
Fotos 5.1.30 A: Vista para ponto de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 02. B: Vista para ponto 
de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 02 
 

   
Fotos 5.1.31 A: Vista para ponto de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 03. B: Vista para ponto 
de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 03 

A 

B A 

B 

A B 
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Fotos 5.1.32 A: Vista para ponto de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 04. B: Vista para ponto 
de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 04 
 
 

     
Fotos 5.1.33 A: Vista para ponto de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 05. B: Vista para ponto 
de Monitoramento Diurno no Ponto de Relevância 05. 
 

 

5.1.6.1.1. Resultados 

 
Os Resultados apresentados se mostraram dentro dos padrões estabelecidos pela  

Lei nº 7.302/78, do Estado de Minas Gerais, com a nova redação do artigo 2º da Lei nº 

10.100, de 17 de janeiro de 1.990, Instrumento norteador do trabalho ora apresentado. 

 

 

A B 

A B 
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 O Quadro e os gráficos abaixomostram, que em ambos os períodos, diurno e noturno o 

ruído emitido pelas operações da CSN na Mina Bocaina e na Fabrica de Clinker, não 

alteram significativamente os índices nos pontos selecionados, uma vez que importante 

salientar que a empresa utiliza medidas que garantem uma operação mais silenciosa, 

como manutenção preventiva dos veículos envolvidos no processo, além de utilizar o 

sistema de detonação por Linha Silenciosa, que por meio de tecnologia empregada no 

procedimento, minimiza as emissões de Ruído Ambiental 

 

Quadro 5.1.14: Níveis de Emissão de Ruído em Peridos Diurno e Noturno nas áreas 

determinadas como de importancia Ambiental 

 

PONTO LOCALIZAÇÃO Emissão Diurno Noturno 

1 Área de Expansão 

Maxima 51,8 56,5 

Minima 42,5 43,6 

2 Açude na AE 

Maxima 44,9 57,7 

Minima 41,1 33,1 

3 Ponto da Santa 

Maxima 53,5 62,9 

Minima 52,4 42,3 

4 Gruta do Samurai 

Maxima 59,6 57,3 

Minima 43,6 47,3 

5 RPPN CSN 

Maxima 53,4 51,2 

Minima 44,7 49,6 
 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

300

 

Gráfico 5.1.15:  Resultados do Monitoramanto de Ruído Ambiental Período Diurno 

 
 

Gráfico 5.1.16:  Resultados do Monitoramanto de Ruído Ambiental Período Noturno 
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5.2. MEIO BIÓTICO 
 

O diagnóstico ambiental referente ao meio biótico visa identificar e caracterizar os 

ambientes encontrados na área de ampliação do empreendimento – Mina Bocaina – e 

suas adjacências. Para isso, foi feito o levantamento da biota ocorrente na área do 

empreendimento, no que refere à caracterização da vegetação, abrangendo as 

diferentes tipologias registradas, além da realização de censos para registro e 

identificação da flora e fauna, destacando a incidência de espécies de importância 

conservacionista. 

 

Assim, a realização de levantamentos bióticos para implantação e/ou operação de 

empreendimentos causadores de impactos ambientais torna-se uma ferramenta 

indispensável para caracterizar a biota ocorrente na área de influência da atividade 

pretendida, avaliando a composição da flora e fauna, bem como suas interações nos 

ecossistemas. 

 

5.2.1. METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO DA FLORA E FAUNA 

 

A fim de realizar os levantamentos necessários para caracterização da biota na área de 

influência direta do empreendimento, foram empregadas duas metodologias, sendo uma 

voltada para o diagnóstico florístico, e outra para descrição da fauna ocorrente.  

 

O estudo da vegetação na área de influência direta consistiu na caracterização 

fitofisionômica e florística dos ambientes, de modo a obter informações sobre o estado 

de conservação da vegetação e composição florística local.  

 

5.2.1.1. FLORA 

 

Para a caracterização da flora existente na AID do empreendimento foi realizada análise 

e avaliação da cobertura vegetal através do levantamento das formações ocorrentes, das 

espécies mais freqüentes existentes na área do empreendimento, documentação 

fotográfica e coleta de material botânico, que foi herborizado para posterior identificação. 

O diagnóstico foi complementado com informações de moradores locais e levantamento 
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bibliográfico. Tais informações, portanto, devem ser compreendidas como uma indicação da 

composição e estrutura vegetacional da área. 

Os diagnósticos fitofisionômico e florístico na área diretamente afetada basearam-se nas 

informações obtidas durante os trabalhos de campo. Para isso, os dados para 

caracterização foram coletados com base no levantamento fitossociológico realizado por 

meio de inventário florestal para as áreas objeto de supressão vegetal para ampliação da 

Mina Bocaina, complementado com as caminhadas realizadas nos transectos 

delimitados, sendo realizada a identificação das espécies, que se refere ao objeto de 

interesse deste estudo. A vegetação arbustiva e herbácea foi registrada por meio de 

fotografias para posterior identificação. 

 

A identificação das plantas conhecidas que se encontram com flores ou frutos foram 

cadastrados durante as visitas na área e apenas coletados fragmentos das espécies 

desconhecidas, ou de identificação duvidosa para compará-las com a bibliografia 

(LORENZI, 1992; LORENZI, 1998, SOUZA E LORENZI, 2005). 

 

A listagem de espécies vegetais, apresentada adiante, foi elaborada com base no 

levantamento realizado em campo. Para cada táxon, procurou-se referenciar o 

hábito/forma de vida, os ambientes de ocorrência e as formas de uso conhecidas. Foram 

ainda tomadas observações acerca dos nomes populares, estes últimos obtidos com 

base em bibliografia. Cabe destacar que alguns nomes populares aplicados às espécies 

podem variar conforme a localidade, sendo aqui fornecidos somente a título de 

ilustração. 

 

5.2.1.2. FAUNA 

 

Para realização dos estudos de composição faunística na área de influência do 

empreendimento minerário pertencente à CSN, foram escolhidos como alvo das 

amostragens o grupo dos vertebrados terrestres, os quais citam-se a herpetofauna, 

avifauna e mastofauna. 

 
Primeiramente foram feitas análises da área de influência direta por imagens satélite 

onde foram previamente selecionadas áreas potenciais para possíveis registros de 

campo, com destaque para os fragmentos de mata. Em campo, foram definidos os locais 
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para realização dos levantamentos, cujos métodos aplicados foram de transectos, 

buscas ativas e locação dos pontos de amostragem. Assim, mesmo considerando que as 

áreas alvo da intervenção correspondem à faixa circundante da atividade minerária 

existente – Mina Bocaina – torna-se importante o diagnóstico faunístico neste local em 

razão da existência de fragmentos florestais bem preservados em toda extensão da 

ADA, representados em sua maior parte sobre as formações rochosas de calcário, o que 

permite deduzir uma provável ocorrência de grupos faunísticos de interesse 

conservacionista, ainda que a ADA represente uma área de amortecimento dos impactos 

negativos da atividade minerária operante.  

 

Neste contexto, além dos métodos de levantamento de campo na área diretamente 

afetada, foram também inventariadas algumas áreas adjacentes com objetivo de 

comparar e avaliar a influência da Mina Bocaina sobre a fauna ocorrente, bem como de 

outras atividades minerárias próximas, haja vista que a área objeto deste estudo 

encontra-se inserida numa região repleta de minerações em plena atividade.  

 
Neste contexto, para caracterização da fauna foram empregadas quatro metodologias de 

campo, as quais se citam: 
 

1) Transectos de Linha 
 

Trata-se de metodologia amplamente usada por ecólogos da fauna, caracterizada pelo 

estabelecimento de faixas de comprimento conhecido ao longo da área amostral 

acompanhada de “caminhadas sazonais” pelo percurso do transecto. Trilhas no interior 

de formações vegetais podem representar transectos lineares para o levantamento de 

espécies da fauna. Ao percorrer o transecto, o pesquisador registra todos os indivíduos 

observados na comunidade, podendo ou não anotar a distância perpendicular do objeto 

de estudo em relação ao transecto. Há, ainda, a possibilidade de definir intervalos 

regulares de distância perpendiculares ao transecto, dentro dos quais todos os indivíduos 

serão diagnosticados e a classe de distância anotada. No uso do transecto de linha para 

levantamento da fauna deve-se precaver quanto ao fato de o estabelecimento do 

transecto influenciar no comportamento do objeto de estudo, promovendo alterações 

quanto à presença de algumas espécies (Brower & Zar 1984, Cullen Jr. et al. 2004). 
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Foto 5.2.1 A: Vista para transecto percorrido na AID, em estrada de acesso a ADA.                                   
Foto 5.2.1 B: Vista para transecto percorrido em trilha na ADA, em fragmento de mata. 

 

 

2) Busca Ativa 
 

O estudo através da busca ativa teve como principal objetivo o registro de espécies da 

herpetofauna, especialmente os anfíbios anuros. Para isso foram observadas em 

imagens satélites, e também durante os deslocamentos em campo, áreas potenciais 

para registros faunísticos, tendo como nichos principais ambientes alagados, córregos, 

entorno de lagoas, barragens, e cursos d’água.   

 

As áreas selecionadas foram percorridas durante o período noturno (entre 18:30 e 20:30 

horas), com utilização de lanterna de mão. A ocorrência dos animais foi verificada por 

meio de procura ativa e zoofonia (identificação das espécies através das vocalizações 

emitidas pelos machos). Para todo indivíduo encontrado foram anotadas informações 

relativas ao microhábitat e número de machos vocalizando. Devido à atividade vocal os 

machos são detectados com maior facilidade e freqüência em comparação com as 

fêmeas. Durante esta aplicação deste método, podem também ocorrer registros fortuitos 

de outros grupos as margens de corpos hídricos, como no caso de répteis (serpentes) e 

mamíferos higrófilos em atividade de forrageamento. 

 

A B
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Foto 5.2.2 A: Vista para censo noturno em formação brejosa na área de entorno do empreendimento.    

Foto 5.2.2 B: Vista para busca ativa sobre ponte de curso d’água que corre próximo a área de entorno. 
 

 

3) Pontos de Amostragem 

 

Também conhecida como pontos de observação, esta metodologia é usualmente aplicada 

para avifauna, podendo ocorrer concomitante às incursões por transectos, ou então, 

estabelecidas pontos amostrais aleatórios ou pré-definidos durante os deslocamentos da 

equipe de campo.  

 

Este método consiste em posicionar-se em ponto estabelecido e daí então registrar todas 

as espécies de aves ocorrentes num raio variável, que neste estudo foi de 200 metros. 

Os registros são feitos por meio de avistamento ou sons emitidos da espécie. As 

amostragens por pontos ocorreram em diferentes períodos do dia, em todas as 

formações vegetais, a fim de abranger ao máximo a composição avifaunística. O período 

de cada amostragem variou entre 10 e 15 minutos, onde foram coletadas informações 

relativas aos indivíduos registrados, que consistiam em: espécie detectada; número de 

indivíduos; estrato onde foi registrado; método-visual ou auditivo. As espécies foram 

identificadas por visualização direta com o auxilio de binóculo ou por zoofonia. Foi 

utilizado ainda o play back como método auxiliar na amostragem qualitativa, uma vez 

que existem diversas espécies inconspícuas diurnas e noturnas que podem passar 

despercebidas. 

 

 

A B 
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4) Armadilhas Fotográficas 
 

A utilização de armadilhas fotográficas em estudos desenvolvidos no Brasil pode ser 

considerada recente, sendo empregadas na amostragem qualitativa da mastofauna 

(MARQUES & RAMOS 2001, SANTOS-FILHO & SILVA 2002, SILVEIRA et al. 2003, 

TROLLE 2003a, b, ALVES & ANDRIOLO 2005, SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO 2005), 

na realização de estudos populacionais (TROLLE & KÉRY 2003, 2005, SOISALO & 

CAVALCANTI 2006) e como ferramenta complementar na obtenção de dados ecológicos 

(SANTOS-FILHO & SILVA 2002, TROLLE 2003b, JÁCOMO et al. 2004, ALVES & 

ANDRIOLO 2005, MIRANDA et al. 2005, GALETTI et al. 2006). 
 

A aplicação desta técnica de registro é amplamente aceita em metodologias para 

estudos de fauna, principalmente para mastofauna. Com esse método podemos realizar 

levantamentos faunísticos, detectar a ocorrência de certos animais, estimar densidades e 

abundâncias específicas, além de permitir o monitoramento de padrões de atividade e de 

distribuição espacial realizada por certa espécie. Tal metodologia tem as vantagens de 

trabalhar em tempo integral a campo e de não usar de técnicas evasivas, acarretando 

em mínimo estresse ao animal fotografado durante o estudo. A maior desvantagem é 

que cada foto é um registro único no tempo e no espaço, não nos permitindo maiores 

especulações sobre o comportamento do indivíduo. 

 

No referido estudo foram utilizadas 03 armadilhas fotográficas distribuídas em diferentes 

pontos estratégicos na AID do empreendimento. As câmeras foram alocadas em 16 

(dezesseis) pontos distintos, abrangendo todas as fisionomias vegetacionais ocorrentes, 

o que favoreceu uma cobertura de toda extensão da ADA do empreendimento. No total 

de áreas amostradas, os equipamentos permaneceram ativos por 15 (quinze) noites, 

sendo que em cada ponto as câmeras permaneceram acionadas por 03 (três) noites 

consecutivas, o que contabilizou um esforço amostral de 135 (cento e trinta e cinco) 

noites por equipamento (câmera). 
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Foto 5.2.3 A: Vista para câmera-trapa instalada na entrada de cavidade ocorrente na AE. 

Foto 5.2.3 B: Vista para instalação de câmara trapa em área de transição de ambiente florestal com 
afloramentos rochosos. 

 

Com base nas metodologias de campo adotadas, para cada indivíduo registrado foram 

anotados dados como, data e hora do registro, coordenadas geográficas, condição do 

tempo, tipo de ambiente (bioma), características do ecossistema local e descrição / 

comportamento do(s) espécime(s) durante o registro. 

 

Sendo assim, os registros de campo foram realizados por dois observadores (biólogos) 

através de caminhadas dentro dos transectos, mantendo uma distância mínima de 10 

metros entre cada observador, a fim de obter melhores resultados. Para cada grupo 

faunístico foram determinados os critérios pertinentes às metodologias de registro 

usualmente aplicadas, como: 
 

• Observação direta do animal através de busca ativa ou casual; 

• Zoofonia, através de ruídos, cantos, coachos, e outros sons em geral; 

• Vestígios, através de pegadas, fezes, restos mortais, penas, pêlos, ninhos, tocas, 

etc.; 

• Entrevistas com moradores próximos a área de estudo; 

 

Para obter registros de observação direta, os períodos preferenciais são nas horas 

iniciais do dia e à noite, sendo esta última principalmente para registros da herpetofauna 

e mastofauna, considerando que à maioria destes animais possuem hábitos noturnos. 

 

A B 
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Os levantamentos de campo foram realizados em dois períodos, sendo um 

correspondente ao período da seca ou estação de estiagem, cuja saidas se deram nos 

dias 22, 23, 24 e 25 de agosto de 2011, e nos dias 05, 06, 07 e 08 de setembro de 2011e 

o outro no período da cheia, correspondente a estação chuvosa do ano, cujas saídas a 

campo ocorreram em dois momentos, sendo o primeiro campo nos dias 28, 29, 30 de 

setembro e 01, 02, 03, 04 e 05 de outubro de 2011, e o segundo campo procedeu nos 

dias 11, 12, 13, 14, e 15 de Fevereiro de 2012. Assim, os levantamentos foram 

realizados ao longo de todo dia, com início às 07:00 hs e término às 17:00 hs, com 

intervalo de 02 (duas) horas para refeição. Quanto aos censos noturnos, realizou-se nos 

dias 29 e 30 de setembro de 2011 e 11 e 12 de março de 2012, no período de 18:30 hs 

às 21:30 hs, percorrendo às estradas de acesso a AID por meio de veículo automotivo, 

além de realização de  buscas ativas em corpos d’água para constatação de fauna, 

especialmente os anuros. Foi também percorrido às estradas de acesso a AID por meio 

de veículo automotivo, sendo utilizadas lanternas de mão para auxiliar em registros de 

animais nas adjacências das estradas. 

 

Assim, foram contabilizados no total 21 (Vinte e um) dias de levantamento de campo, o 

que corresponde a um esforço amostral de aproximadamente 176 (cento e setenta e 

seis) horas, contemplando os censos diurnos e noturnos realizados in loco. 

 

5.2.3. DEMARCAÇÃO DOS TRANSECTOS E LOCAÇÃO DOS PONTOS 

AMOSTRADOS DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A avaliação da área feita nas imagens satélites e posterior checagem em campo 

mostraram que as características bióticas e paisagísticas da ADA estão relativamente 

bem preservadas, justificadas pela existência de fragmentos florestais com densidade 

considerável sobre os blocos rochosos e na base destes. Contudo, faz-se importante 

salientar que o maciço onde se insere a Mina Bocaina está em plena atividade de 

exploração mineral, além de que a AE do empreendimento, apresenta fortes indícios de 

antropização, caracterizado pela predominância de campos antrópicos (pastagens) e 

culturas, além de estradas que circundam a ADA, como a estrada que dá acesso a 

comunidade de Corumbá, elevando a pressão antrópica na área. 
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Com base neste diagnóstico, os levantamentos de campo foram concentrados 

propriamente na ADA, observado os locais onde o acesso da equipe de campo era 

tolerável, ou seja, na base das formações rochosas e alguns pontos onde os blocos 

calcáreos não bloqueavam as incursões para lançamentos dos transectos. Tendo em 

vista as restrições naturais da área, caracterizadas por barreiras físicas correspondentes 

aos paredões de rocha, pode-se dizer que tal fator não prejudicou na realização deste 

diagnóstico biótico, uma vez que toda ADA pôde ser caracterizada. Além disso, foram 

dedicados esforços amostrais em toda AE, que constitui o entorno do maciço e que 

apresenta diferentes tipologias vegetacionais e paisagísticas da ocorrente na área de 

intervenção. 

 

Assim, diante das metodologias de campo adotadas, foram selecionados pontos de 

amostragem e realizados transectos lineares de acordo com as características 

fisionômicas da área, para realizar a identificação de espécies da flora, e verificar áreas 

com potencial foco de registros da fauna terrestre.  

 

As incursões realizadas incluíram caminhadas em trechos potenciais para registro da 

fauna e trechos que abrangem as diferentes fisionomias vegetacionais, para melhor 

caracterização da flora de acordo com o uso do solo. Por tal motivo, alguns transectos 

foram lançados além dos limites da AID definida, de modo a alcançar melhores 

resultados, principalmente da fauna, considerando que os aspectos bióticos mostraram-

se mais atrativos em alguns trechos. 

 

Neste sentido, vale ressaltar que a ADA está representada pela formação florestal típica 

da vegetação cárstica. Todavia, a área de entorno e suas adjacências configuram 

diferentes tipologias vegetacionais, incluindo formações naturais como floresta estacional 

semidecidual em diferentes estágios de sucessão, matas galerias, cerrados, e formações 

antropizadas, com destaque para campos antrópicos (pastagens) e culturas. 

 

Com base nas características da área objeto de estudo, as incursões para caracterização 

faunística concentraram na AID do empreendimento, porém, foram selecionados pontos 

de amostragem e de busca ativa em locais potenciais para registro de cada grupo 

específico e também para enriquecimento das espécies florísticas. 
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A seguir estão descritos os pontos demarcados por meio de coordenadas geográficas 

para cada ponto de amostragem e transectos locados ao longo da AID e adjacências, 

bem como os pontos onde procederam as buscas ativas. Além da descrição dos pontos, 

estes também foram locados em imagem satélite da área total onde decorreram os 

estudos. Foram destacados também na imagem os pontos onde foram alocadas as 

armadilhas fotográficas e realizadas entrevistas em propriedades rurais e com 

trabalhadores na AID para levantamento qualitativo da fauna. 

 

 

PONTO DE INSERÇÃO   
BUSCA ATIVA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS (UTM) 

BUSCA ATIVA 01 
 BA-01 

20°20'16.27"S 

45°35'90.49"W 

BUSCA ATIVA 02 
BA-02 

20°19'59.49"S 

45°35'30.51"W 

BUSCA ATIVA 03 
BA-03 

20°18'58.62"S 

45°35'19.64"O 

 

 

PONTO DE INSERÇÃO –  
ENTREVISTAS 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS  

 ENTREVISTADO 01 
 EN-01 

20°20'14.26"S 

45°35'10.10"O 

ENTREVISTADO 02 
EN-02 

20°18'52.42"S 

45°35'19.05"O 

ENTREVISTADO 03 
EN-03 

20°19'23.29"S 

45°36'29.68"O 

ENTREVISTADO 04 
EN-04 

20°19'53.28"S 

45°36'37.85"O 
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DENOMINAÇÃO DA ÁREA PONTO DE INSERÇÃO COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS  

TRANSECTO 01 

PONTO 01 – P01 
20°19'54.10"S 

45°35'80.80"W 

PONTO 02 – P02 
20°18'48.12"S 

45°36'90.18"W 

TRANSECTO 02 

PONTO 01 – P01 
20°19'50.62"S 

45°35'52.42"W 

PONTO 02 – P02 
20°18'59.31"S 

45°35'40.50"W 

TRANSECTO 03 

PONTO 01 – P01 
20°19'18.65"S 

45°35'25.53"W 

PONTO 02 – P02 
20°19'00.45"S 

45°35'39.88"W 

TRANSECTO 04 

PONTO 01 – P01 
20°19'11.56"S 

45°35'54.03"W 

PONTO 02 – P02 
20°19'32.96"S 

45°35'48.28"W 

TRANSECTO 05 

PONTO 01 – P01 
20°19'34.32"S 

45°35'47.80"W 

PONTO 02 – P02 
20°19'57.62"S 

45°35'37.51"W 

TRANSECTO 06 

PONTO 01 – P01 
20°19'57.44"S 

45°35'23.82"W 

PONTO 02 – P02 
20°19'53.77"S 

45°35'20.39"W 
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PONTO DE INSERÇÃO ARMADILHAS 
FOTOGRÁFICAS 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS  

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 01 
AF-01 

20°19'51.97"S 

45°35'20.08"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 02 
AF-02 

20°19'56.08"S 

45°35'21.66"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-03 

20°20'1.10"S 

45°35'23.61"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-04 

20°19'55.97"S 

45°35'38.79"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-05 

20°19'54.23"S 

45°35'31.56"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-06 

20°19'51.68"S 

45°35'27.86"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-07 

20°19'48.35"S 

45°35'33.33"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-08 

20°19'50.75"S 

45°35'40.60"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-09 

20°19'52.76"S 

45°35'45.15"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-10 

20°19'47.03"S 

45°35'47.89"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-11 

20°19'33.67"S 

45°35'48.56"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-12 

20°19'12.79"S 

45°35'53.96"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-13 

20°19'2.83"S 

45°35'53.49"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-14 

20°18'56.85"S 

45°35'52.03"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-15 

20°18'56.09"S 

45°35'41.11"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-16 

20°18'51.78"S 

45°35'45.11"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-17 

20°18'53.00"S 

45°36'6.71"O 

ARMADILHA FOTOGRÁFICA 03 
AF-18 

20°19'8.02"S 

45°36'12.01"O 
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Imagem 5.2.1 – Mapa de Representação dos Transectos locados no Objeto de 

Estudo 
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Imagem 5.2.2: Representação dos Locais Selecionados para Instalação de 

Armadilhas Fotográficas. 
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As incursões realizadas ao longo dos transectos lançados que somados aos pontos de 

amostragem (avifauna / mastofauna – armadilhas fotográficas) e entrevistas perfazem a 

área de influência direta do empreendimento incluíram caminhadas em trechos 

potenciais para registro da fauna e trechos que abrangem as diferentes fisionomias 

vegetacionais, para melhor caracterização da flora de acordo com o uso do solo. Por tal 

motivo, alguns transectos foram lançados além dos limites da AID definida, de modo a 

alcançar melhores resultados para registros de campo, bem como avaliar a existência de 

possíveis habitats que possam servir de refúgio para fauna em detrimento da alteração 

da paisagem consolidada pela mina Bocaina em operação e propriamente pela 

ampliação da atividade minerária, correspondente a ADA do referido empreendimento. 

 

Os pontos de amostragem também permitiram realizar um diagnóstico mais amplo, no 

que concerne a dinâmica das comunidades faunísticas, onde observou-se o 

comportamento de algumas espécies e realizou uma prospecção das áreas de maior 

riqueza de espécies para avaliar a importância da ADA como nicho / habitat de 

representantes faunísticos, ou simplesmente área para espécies transeuntes.  

 

A escolha dos pontos amostrados visou abranger ao máximo as diferentes tipologias 

vegetacionais, incluindo desde fragmentos florestais que recobrem os afloramentos de 

rocha calcárea, até áreas abertas de campos cerrados e antrópicos (pastagens), 

distribuídos aleatoriamente por todo entorno do empreendimento. 

  

Quanto as incursões para caracterização da fauna local, foram estabelecidos 06 (seis) 

transectos lineares, dos quais 04 (quatro) foram lançados na ADA, a maioria contornando 

todo maciço objeto da ampliação da mina e outro em alguns trechos do interior deste, 

correspondente a área de exploração mineraria. Os outros transectos foram lançados no 

entorno, em trecho onde se insere a futura RPPN da CSN, até as proximidades da 

comunidade do Corumbá, passando por um pequeno maciço adjacente a área de 

intervenção. Deste modo, as caminhadas nos transectos procederam nas bordas de 

fragmentos florestais em diferentes estágios e propriamente no interior destes, 

adentrando para seu interior quando o acesso era tolerante e complementadas na mata 

ciliar do córrego Santo Antonio e áreas antropizadas com resquícios de vegetação 

nativa.  

PA-04 
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5.2.4. CARACTERIZAÇÃO DA AID DO EMPREENDIMENTO 

 

Diante da metodologia estabelecida e aplicada em campo para os estudos de 

caracterização da vegetação/flora e fauna incidentes na AID, estão apresentados a 

seguir o diagnóstico propriamente realizado através das visitas in loco, descrevendo a 

fisionomia paisagística do local, o que inclui o levantamento das espécies florísticas 

identificadas, além dos dados coletados e registrados das comunidades faunísticas 

ocorrentes na AID, bem como as espécies generalistas e os indivíduos transeuntes 

também foram descritos. 

 

5.2.4.1. FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO NA AID 

 
Para o levantamento das formações vegetacionais nativas, típicas da região, foi dada 

ênfase a aspectos relativos à estrutura, presença de microhábitats, busca de sinais de 

impactos ambientais e formas de uso e manejo incidentes.  

 
Diante da definição metodológica escolhida para os estudos de caracterização da 

vegetação/flora e fauna incidentes na AID, estão apresentados a seguir o diagnóstico 

propriamente realizado através das visitas em campo, descrevendo a fisionomia 

paisagística do local, o que inclui o levantamento das espécies florísticas identificadas, 

além dos relatos registrados de representantes faunísticos ocorrentes na AID, bem como 

as espécies generalistas e os indivíduos transeuntes também foram descritos. 

 
Na região avaliada, as formações vegetais têm sofrido muitas modificações devido às 

atividades agropecuárias e minerárias existentes na região. Assim, extensos campos de 

pastagens para a criação de gado, campos de cultivo agrícola, como por exemplo, milho, 

e áreas de reflorestamento com eucaliptos (Eucalyptus sp.), além das grandes 

mineradoras e Industrias de Cimento que se estabelecem na AID do Empreendimento,  

vêm substituindo a vegetação primitiva e modificando a paisagem local. Em alguns 

locais, a cobertura vegetal se encontra em um adiantado estado de regeneração, com 

formação de vegetação secundária denominada capoeira. Os remanescentes florestais 

estão representados por fragmentos da floresta estacional semi-decidual (mata seca), 

que na maioria das vezes são dispostas sobre afloramento rochosos ou em fragmentos 

isolados. 
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Na área de entorno do objeto de estudos as áreas destinadas ao Cultivo e Pastagens se 

fazem presentes por toda o espaço de entorno e são recortados por estradas e trilhas 

feitas pela locomoção de gado por toda a extensão da região amostrada, auxiliando na 

compactação do solo e a disseminação de sementes de gramíneas. 

 
A topografia do terreno é extremamente acidentada, ocorrendo afloramento de rochas 

calcarias por toda a área amostrada. Na maioria das áreas o solo é recoberto por 

herbáceas e sob os afloramentos estão presentes algumas bromeliáceas e pteridófitas 

(samambaias e avencas), epífitas (bromeliáceas e cactáceas ) e trepadeiras (cipós).  

 

 
Foto 5.2.4: Vista para Formação Vegetal do Entorno com destaque para área de pastagem com árvores 

isoladas. 
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Foto 5.2.5: Vista para Formação Vegetal do Entorno com destaque para área de cultivo com Floreta 

Estacional Decidual(Mata Seca) ao Fundo 
 

Para caracterização vegetacional da Área Diretamente Afetada pela expansão das 

atividades de lavra de calcário da CSN (ADA), além das caminhadas sazonais em 

transectos com objetivo de identificação qualitativa das formações florestais, foi realizado 

o levantamento quantitativo do extrato vegetal (Inventário Florestal), através do qual 

foram definidos dados como riqueza, freqüente, estrutura horizontal, diversidade, dentre 

outras do extrato vegetacional alvo de supressão que tem por objetivo a expansão da 

Mina Bocaina. 

 

A Seguir seguem Aspectos regionais e locais sobre as formações vegetais 

diagnosticadas no estudo tão bem como a listagem qualitativa das  espécies levantadas 

por meio de registros quali-quantitativos da Flora. 

 

5.2.4.1.1 - Caracterização Florística Regional (AII) 

 
A vegetação da área de estudo pertence ao domínio dos cerrados, o tipo de fisionomia 

nuclear do Planalto Central brasileiro. O domínio do Cerrado compreende diversas 

formações vegetais advindas de ambientes distintos dentro do bioma, cada uma 
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ganhando denominação diferente: campos limpos, campos sujos, carrascos, campo 

cerrado, cerrado senso estrito, cerradão, campos rupestres, buritizeiros, etc. Estes 

ambientes fazem referência à enorme heterogeneidade na distribuição de espécies 

vegetais (Ratter & Dargie 1992; Felfili & Silva-Júnior 1993). 

 
A forma de vegetação que melhor representa o bioma é o cerrado stricto sensu, um dos 

seus principais tipos fitofisionômicos (Brandão 2000). Numa descrição sucinta: suas 

árvores são geralmente isoladas, baixas, tortuosas, esgalhadas, quase sempre de casca 

grossa, espessada, gretada, corticosa ou não, de folhas em geral grandes e coriáceas e 

de raízes profundas. A parte arbustiva apresenta alturas muito variadas. A cobertura 

subarbustiva-herbácea também é muito diversificada, desaparecendo no período de estio 

e rebrotando no início das chuvas. 

 
A diversificação do Cerrado também está submetida e comprometida por fatores de 

origem antrópica, como freqüência de queimadas, pastejo, retirada seletiva de madeiras, 

entre outras (Silva Júnior et al., 1987; Ribeiro & Walter, 1998). 

A paisagem do Cerrado é caracterizada por extensas formações savânicas, 

interceptadas por matas de galeria ou matas ciliares ao longo dos rios, nos fundos de 

vale. Portanto há formação florestal em meio ao Cerrado. Por “floresta” ou “Mata”, 

entende-se áreas com predominância de espécies arbóreas, onde há formação de 

dossel, contínuo ou descontínuo. É notório como, na maioria das vezes, pode-se traçar 

uma linha divisória bem distinta entre os tipos florestais e a vegetação tipicamente 

savânica do cerrado (Eiten, 1977; Ribeiro & Walter, 1998). 

 
Pode-se considerar a existência de dois grupos de formação florestal no Cerrado: 

aqueles associados a cursos d’água, geralmente em solos mais úmidos e os que não 

possuem associação com cursos d’água, ocorrendo em solos mais ricos, nos interflúvios 

(Prado & Gibbs, 1993; Oliveira Filho & Ratter, 1995). O principal destaque da região de 

Arcos vem de sua fisionomia vegetacional que em meio à matriz de Cerrado (já bastante 

antropizado por décadas de alteração, principalmente agropecuária), há a Mata Seca, 

uma das formações florestais do Cerrado. É uma floresta decídua e como tal, 

caracteriza-se por apresentar diversos níveis de caducifolia durante a estação seca. 

Adota, na região, um aspecto ainda mais singular, pois ocupa áreas rochosas de origem 

calcária, recebendo a denominação de “Mata Seca em solo calcário” ou “Mata Calcária” 
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(que na região ganha a denominação particular de “Mata de Pains”). Ocorre em relevo 

bastante acidentado sem associação direta com cursos d’água, mas em solo rico em 

nutrientes. Possui composição florística própria e suas copas não necessariamente se 

tocam, podendo ter dossel contínuo ou descontínuo e fornece uma cobertura arbórea de 

50 a 70% na estação chuvosa. A queda de folhas na época do estio contribui para o 

aumento de matéria orgânica no solo (Ribeiro & Walter, 1998). 

 
A discussão a respeito desta floresta envolve o solo, a climatologia atual, a biogeografia 

e eventos climáticos passados. A revisão seguinte baseia-se nestes três pontos, que 

serão considerados respectivamente. 

 
Solos calcários são considerados ricos principalmente em virtude de sua menor acidez, 

contribuindo para melhor captação dos nutrientes e indisponibilizando a captação de Al 

(alumínio) e Mn (manganês) (Malavolta et al., 1977). Apesar do fato de que solos 

calcários cobrem mais de 30% da superfície do planeta, sua ocorrência é menor que 7% 

no território brasileiro (Marschner, 1995; Aidar et al., 2001). Whitmore (1984) indica que 

regiões cársticas estão ausentes dos trópicos úmidos da África e são raros na América 

Latina, exceto na região caribenha. O autor também descreve carste ocorrendo em uma 

pequena parte do extremo asiático (China, Indo-China, Sumatra, Malaya, Sarawak, Java 

e Nova Guiné), onde floresta sobre solos calcários têm várias espécies características 

ocorrendo em ambientes normalmente mais secos que as áreas ao redor. As principais 

áreas em paisagem cárstica estão situadas nas zonas secas ou sazonais, no entanto 

Aidar et al. (2001), registraram a ocorrência de uma Floresta Atlântica ocorrendo em solo 

calcário em São Paulo que, segundo os autores, é a única existente no Brasil. 

 
Biogeograficamente, a formação representa uma área disjunta, que segundo vários 

autores, pode ser comparada às Matas Deciduais do domínio das Caatingas ou 

“Caatinga Arbórea”. Caatinga é uma expressão de origem indígena que caracteriza uma 

vegetação xerófita, de fisionomia e florística variadas, cuja maior identidade é dada pela 

completa caducifolia da grande maioria de seus componentes. Tem como traço marcante 

a deficiência hídrica do ambiente. É um grande domínio paisagístico brasileiro e ocupa a 

maior parte do Nordeste. Em seus limites mais ao sul, compreende o norte do estado de 

Minas Gerais (Andrade-Lima, 1981; Rodal et al., 1992). Formações vegetais que vão 

desde a Caatinga do nordeste brasileiro à região dos Chacos ao norte da Argentina, 
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passando pelo Cerrado do Brasil Central, são chamadas de “Diagonal de formações 

abertas” ou “Corredor de savana”. No entanto, a ligação florística Caatinga - Cerrado-

Chaco é tida como fraca. Além disso, não há espécies da Caatinga e do Chaco nas 

formações savânicas e campestres do Cerrado. 

 
No entanto em áreas calcárias, disjuntas (sem continuidade), cujos solos são mais ricos, 

muitas espécies são compartilhadas pelos três Biomas. As plantas dessas florestas (as 

“matas Secas”) dependem primordialmente de solos mais férteis e obedecem à este arco 

nordeste-sudeste para espécies calcífilas decíduas (Prado & Gibbs, 1993; Oliveira Filho 

& Ratter, 1995). 

 
Tal descrição enquadra a área de estudo como um enclave vegetacional semelhante à 

Caatinga, em meio ao Cerrado e sua origem pode estar ligada às grandes pulsações 

climáticas do Pleistoceno. Com o retorno do clima mais úmido e quente nos últimos 

12000 anos aproximadamente, as florestas úmidas passaram a se expandir e as 

florestas secas acabaram restringidas a pontos isolados, tornando-se “enclaves” em 

meio à vegetação de outro tipo (Prado & Gibbs, 1993; Salgado-Laboriou 1994). 

 

 
Foto 5.2.6: Vista para as Formações Florestais e do Uso e Ocupação do Solo na Região do Objeto de 

Estudo.  
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Foto 5.2.7: Vista para Formação de Mata Carstica (Mata Calcaria)  no Entorno do Objeto de Estudo 

 

5.2.4.1.2.  Caracterização Florística na AID do Objeto de Estudo 

 

5.2.4.1.2.1.  Caracterização Floristica na Área de Entorno (AE) do Objeto de Estudo. 

 
A área de entorno do local de expansão da Mineração Bocaina (CSN), está localizada na 

zona rural do município de Arcos, na sub-bacia do rio Candongas 

 
O Cerrado presente nesta porção do município de Arcos, ocorre sob grande grau de 

irrigação natural, sob influência de solo calcário associados a afloramentos rochosos e 

também sobre grande influência antrópica. Devido à grande presença de recursos 

hídricos e do solo calcário, a vegetação foge do descrito para o cerrado típico e ganha 

dimensões florestais (seguindo o padrão descrito para as formações florestais em meio 

ao cerrado), onde acompanhando os cursos d’água de menor porte encontram-se a 

“Mata de Galeria”, acompanhando os cursos de maior porte encontra-se a “Mata Ciliar” e 

sobre os afloramentos calcários ocorrem as “Matas Secas” ou “Matas Calcárias”.Ao redor 

das formações florestais espalha-se o campo antrópico, que podem ser campos 

utilizados como pastagem ou campos utilizados como áreas de cultivo. Ambos os tipos 

intensivamente manejados e como introdução de espécies exóticas. A vegetação nativa 

existente consiste basicamente em dois grandes grupos: 
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• Florestas Cársticas 

• Florestas Ribeirinhas  

• Áreas de Pastagem 

• Campos Hidromórficos 

• Áreas de Cultura 

 

 Florestas Cársticas 

As Florestas da região são denominadas de modo geral como “Mata de Arcos e Pains” 

cuja localização situa-se na parte sul da região do Alto São Francisco, entre as 

coordenadas 20º10` e 20º25` LS a 45º35` e 45º55` WG. Esta, engloba os municípios de 

Pains, Arcos, Bambuí, Córrego Fundo, Doresópolis, Formiga, Iguatama, Piumhí e 

Pimenta. A região cárstica, enfocada neste trabalho, teve sua gênese pela dissolução 

dos calcários. Trata-se de uma formação cárstica ruineiforme e bastante erodida, com 

afloramentos calcários escarpados, fraturas e falhas regionais (foto 12). Resultou no 

surgimento dos maciços isolados, recortados por inúmeros corredores (diáclases e 

abismos). 

 
Foto 5.2.8: Vista para Formação Típica de Mata Cárstica (Mata Calcaria) 
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Pde-se destacar neste tipo de formação a presença de Afloramentos calcários 

escarpados, isolados em meio a campos antrópicos. A Mata Seca (ou Floresta 

Estacional Decidual), de modo geral, apresenta caducifolia típica na estação de estio e é 

caracterizada por grande número de indivíduos de espécies como Anadenanthera 

colubrina (Angico), Myracrodruon urundeuva (Aroeira), Zanthoxylum rhoifolium (Mamica 

de porca), gêneros de Ficus (Figueiras) e também grande número de espécies urticantes 

como Urera baccifera (Urtiga), entre outras. 

 

No local, a Mata Seca é mais obviamente identificada por associar-se com paredões 

calcários e afloramentos rochosos. A melhor condição de preservação encontrada é 

derivada da morfologia do relevo, desfavorável ao uso agrícola. No entanto há a ameaça 

da atividades minerarias exercem forte pressão sobre a  área estudada. 

 

 Florestas Ribeirinhas 

 

Dentre os diversos tipos fitofisionômicos do bioma Cerrado, as matas ribeirinhas 

destacam-se por ocuparem áreas restritas ao longo dos cursos d'água de médio e 

grande porte (Ribeiro & Walter 1998; 2001). 

 
De maneira geral para a área em questão, uma vez que a influência antrópica se fez 

sentir e as matas que acompanham cursos d’água foram alteradas, perdendo suas 

dimensões originais, preferiu-se optar pela nomenclatura “Florestas Ribeirinhas”, que 

compreende tanto as matas de maior, quanto as de menor extensão, englobando tanto 

as definições para as Matas Ciliares quanto as Matas de Galeria, respectivamente 

(segundo Rodriguez, 2000) 

 

As matas ribeirinhas em geral ocorrem em terrenos acidentados e originariamente não 

apresentam uma transição evidente para outras fisionomias florestais, como as matas 

decíduas. Esta associação com as formações adjacentes resultam numa composição 

florística mista, com espécies típicas das margens de rios e de outras formações 

adjacentes (Ivanauskas et al. 1997).  
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No entanto, as matas ribeirinhas diferenciam-se das formações adjacentes pela estrutura 

intrínseca (devido a associação com o curso d'água e à declividade natural leva as 

espécies presentes à diferentes esforços adaptativos). Levantamentos florísticos e 

fitossociológicos em remanescentes de florestas ribeirinhas, realizados em diferentes 

regiões do Brasil, têm mostrado que essas áreas são muito diversas quanto à 

composição e estrutura fitossociológica como resultado da elevada heterogeneidade 

ambiental à qual estão associadas (Sanchez et al. 1999; Sampaio et al. 2000; Silva 

Júnior 2001a; Felfili et al. 2001).  

 
Do ponto de vista dos recursos bióticos, estas matas criam condições favoráveis para a 

sobrevivência e manutenção do fluxo gênico entre populações de espécies animais que 

habitam as faixas ribeirinhas ou mesmo fragmentos florestais maiores por elas 

conectados Na área em questão, estão alteradas por distúrbios de origem antrópica, 

comprometendo a sucessão secundária.  

 

As principais causas de degradação das matas ribeirinhas são o desmatamento para 

extensão da área cultivada nas propriedades rurais, para expansão de áreas 

suburbanas, para obtenção de madeira ou para formação de pasto. Em muitas áreas 

ribeirinhas, o processo de degradação é antigo, tendo iniciado com o desmatamento para 

transformação da área em campo de cultivo ou em pastagem. Com o passar do tempo e, 

dependendo da intensidade de uso, a degradação pode ser agravada através da 

redução da fertilidade do solo pela exportação de nutrientes pelas culturas e/ou pela 

prática da queima de restos vegetais e de pastagens, da compactação e da erosão do 

solo pelo pisoteio do gado e pelo trânsito de máquinas agrícolas. 

 

Neste tipo de formação sobressaem-se Suas espécies de altura média de 12 m, 

geralmente não há luz solar chegando ao solo e há uma camada espessa de 

serrapilheira. As árvores encontradas são aquelas típicas de matas ribeirinhas como 

Guarea guidonea (capitão), Casearia silvestris (café-do-mato), Trichilia sp., Protium 

heptaphyllum (almécega), Cróton urucurana (sangra-d’água) , Piptadenia gonoacantha 

(jacaré), Tapirira guianensis (peito-de-pombo) entre outras. 
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Foto 5.2.9: Vista para vegetação ribeirinha do Córrego Santo Antonio na AE do Objeto de Estudo. 

 
 
 

 Áreas de Pastagem 

Todas as áreas alteradas para pastagem da área recebem manejo intensivo, além de 

introdução de espécies exóticas, especialmente braquiária (Brachiaria decumbens e 

Brachiaria sp.). Em área de pastagem há compactação do solo, intrusão de espécies 

exóticas e dispersão de espécies nativas prediletas na dieta do gado e a eliminação de 

espécies menos adaptadas ao pisoteio e/ou rebrota. 

 
Uma das áreas de pastagem tem a presença de um córrego, afluente do Candongas, 

mas totalmente descaracterizado. Pode-se notar a umidade aflorando no entorno do 

córrego, mas esta não influencia na função atual de pastagem do local. Os “pastos sujos” 

também sofrem os mesmo processos descritos acima para “pasto limpo”, mas encontram 

se atualmente “em descanso”, prática agrícola prevista para conceder tempo para que o 

terreno impactado se recupere e apresente mais rendimento de matéria seca para 

forrageamento para o gado. 
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Estas áreas se fazem presentes por toda a extensão da Área de Entorno AE do 

Empreendimento, e geralmete estão cituados em áreas mais planas onde podem 

apresentar arvores isoladas em meio as espécies arbustivas e herbáceas. 

 

 
10Foto 5.2.10: Vista para área de Pastagem com Mata Cárstica ao Fundo. 

 

 Campos Hidromórficos. 

Na AID, as várzeas estão associadas às áreas aplainadas, situadas ao longo do corrego 

Santo Antonio. Os campos de várzea ocorrem em áreas de nascente com lençol freático 

difuso, ocupando solos hidromórficos ou aluviais. Sua composição vegetal é 

predominantemente herbácea, com arbustos e subarbustos menos freqüentes. 

 

No estrado herbáceo destacam-se as famílias Cyperaceae e Poaceae, com maior 

número de espécies colonizando as várzeas. Por também serem utilizados como 

pastagem, os campos de várzea sofrem os impactos referentes ao pastoreio e pisoteio 

pelo gado, além do assoreamento progressivo pelo acúmulo de sedimentos. 
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Foto 5.2.11: Vista para área Campo Hidromórfico localizado na AE do Objeto de Estudo Próximo ao 

Córrego Santo Antonio. 
 

 

 Áreas de Culturas 

 

As terras destinadas à agricultura geralmente são cercadas por pastagens, pequenos 

cursos d’água, campos e matas. Tratam- se de espaços extremamente empobrecidos se 

comparados às formações naturais originais, e dentre as espécies da flora predominam 

as utilitárias ou generalistas. As terras em preparo ou em descanso são freqüentemente 

tomadas por vegetação herbácea. 

 
Observa-se que a intensidade do manejo é diretamente proporcional à diversidade da 

flora e fauna encontradas nestas áreas. Onde o manejo é intensivo, com a utilização de 

máquinas, adubos e agrotóxicos, a diversidade de espécies é menor. Por outro lado as 

áreas nas quais o manejo é extensivo permitem o crescimento de vegetação ruderal, 

ervas daninhas, além do incremento da fauna, como insetos, pequenos mamíferos e 

aves. 
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Cabe salientar que a preparação do solo para o plantio seja manual ou mecanizada, se 

caracteriza pelo alto grau de intervenção e contribui para o aumento da intensidade do 

processo de lixiviação dos macros e micronutrientes, da erosão do solo e da perda da 

fertilidade natural, levando à degradação destas áreas. Também reduz a atividade dos 

microrganismos no solo, diminuindo a quantidade de matéria orgânica. A correção do 

solo, através do uso de defensivos agrícolas e sua remoção freqüente, acelera as perdas 

de matéria orgânica e aumenta a densidade aparente do solo. Conseqüentemente reduz 

a porosidade e a aeração, prejudicando o enraizamento, a fauna edáfica e a percolação 

da água (IBRAM, 2003). 

 
Entre as principais culturas desenvolvidas nas propriedades rurais da região se 

sobressaem, o milho e as hortaliças e os grãos.  Também é comum o cultivo de espécies 

frutíferas e de plantas forrageiras, como o capim. 

 
Na AID são observadas poucas propriedades reflorestadas com eucalipto (Eucalyptus 

SP o que deve-se ao relevo acidentado de grande parte da área e do valor comercial dos 

propriedades ao entorno. 

 

 
Foto 5.2.12: Vista para Cultura de Milho em terreno na AID do Objeto de Estudo 
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5.2.4.1.2.2.  Caracterização Floristica na Área Diretamente Afetada (ADA) do Objeto 

de Estudo. 

 
Na área diretamente afetada pelo objeto de estudo sobressaem-se as formações 

florestais típicas de Mata Seca, associadas geralmente a áreas mais acidentadas e de 

difícil acesso, e também as áreas de Reflorestamento com Leucaena leucocephala, em 

áreas mais aplainadas, onde anteriormente eram depositados os estéreis de produção. 

 

 Formações florestais (Mata Seca) 

 

A Mata Seca, tipo de formação presente na ADA do objeto de estudo, se faz presente em 

areas bastantes erodidas, com afloramentos calcários escarpados, resultando no 

surgimento de maciços isolados, recortados por inúmeros corredores e abismos.  

 

A vegetação é a tradicionalmente encontrada sobre solos calcários para a região de 

Minas Gerais. Há muitas espécies de árvores da família das leguminosas (o angico - 

Anadenantera colubrina, é o representante mais conspícuo), mas também com muitas 

espécies de aroeira (Myracrodruon urundeuva) sobre os maciços calcários e espalhando-

se também por toda a área de entorno. Espécies conspícua presentes são pau-ferro 

(Caesalpinia férrea ssp. ferrea), catiguá (Trichilia clausseniii) e várias espécies de 

guatambu (Aspidosperma sp.) . Segundo Hendrigo (com. pess.), estas matas têm mais 

similaridade com as Matas Atlânticas do que com as vegetações da caatinga no norte do 

estado. 

 
A “Mata Seca”, é caracterizada por apresentar o estrato dominante predominantemente 

caducifólio com mais de 50% dos indivíduos despidos de folhagem na estação 

desfavorável, seguindo um padrão estacional bem definido. Seu ritmo estacional se 

traduz no avançado grau de caducifólia durante a seca e dependendo da severidade 

desta e da quantidade de água armazenada no solo, sendo que raramente chega a 

haver caducidade completa.  As matas secas apresentam estrutura e composição 

florística muito variadas, sendo mais abertas e iluminadas que as matas pluviais, bem 

distintos. As matas secas possuem três estratos, sendo o superior descontínuo, o sub-

bosque bastante denso e o estrato herbáceo muito pobre (Veloso 1991, Rizzini 1979).  
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Foto 5.2.13: Vista para Formação de Mata Seca Presente na ADA do Objeto de Estudo. 

 

 
Foto 5.2.14: Vista para Formação de Mata Seca Presente nos  Paredões que circundam a ADA do Objeto 

de Estudo. 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

 

332

 Áreas de Reflorestamento (Leucaena leococephala) 

 

Devido a forte pressão antropica exercida sobre os empreendimentos minerarios durante 

os anos a Área Diretamente Afetada pelo Empreendimento não apresenta as mesmas 

características vegetacionais da área de entorno. 

 

Hoje, espécies introduzidas para revegetação, que por sua vez são indivíduos de ampla 

distribuição, na sua maioria exóticas, como é o caso da Leucena (Leucaena 

leococephala), espécie originária da América Central, de onde se dispersou para outras 

partes do mundo devido a sua versatilidade e potencial de adaptação, ocupam mais de 

90% da área diretamente afetada, principalmente no que tange a área de desmate 

proposta para o avanço da lavra.  

 

 Composição florística 

 

Para Analise da Composição Floristica na Área Diretamente Afetada, foram amostrados 

1284 indivíduos arbóreos, pertencentes a 11 famílias botânicas. A família que apresentou 

o maior número de indivíduos amostrados foi Fabaceae devido a intervenções antrópicas  

decorrentes da atividade mineraria.  
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Gráfico 5.2.1 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

 

333

 
Foto 5.2.15: Vista Vegetação Predominante na ADA do Objeto de Estudo (Leucaena leococephala) 
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Gráfico 5.1.2 - % do número de indivíduos amostrados no inventário. 
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O gráfico abaixo mostra por meio da estrutura Diametrica levantada no Inventário 

Florestal a representatividade da Espécie Leucaena leococephala na Área Diretamente 

Afetada Pelo empreendimento. 

 
Cabe ressaltar que a grande população da Espécie deve-se a um projeto de revegetação 

que foi realizado pela CSN a alguns anos em parceria com o IEF, onde foram 

revegetadas áreas degradadas com asementes de Leucena, que se adaptou bem ao 

clima e solo da região onde foi inserida e se estabeleceu com sucesso no nicho, sendo 

hoje do ponto de vista ambiental, prejudicial para o ecossistema local, pois compede 

desigualmente por recursos com as espécies nativas da região. 

 

Gráfico 5.2.3: Representa a distribição por espécies tendo a Leucena maior VT/há. 
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Os quadros abaixo representam de forma qualitativa as espécies levantadas na AID do 

Objeto de Estudo, sendo que os dados Quantitativos serão representados no PUP – 

Plano de Utilização Pretendida, que será apresentado junto a este relatório, pleiteando o 

licenciamento ambiental para expansão da Mina Bocaina. 

 

Quadro 5.2.1 – Espécies Arbustivas Registradas na AID do Objeto de Estudo 

 

Família Nome científico Nome comum Hábito 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia Alecrim-do-campo arbustivo 

Solanaceae Solanum lycocarpum lobeira arbustivo 

Asteraceae Baccharis dracunculifolia alegrim arbustivo 

Asteraceae Vernonia polyanthes Assa-peixe arbustivo 

Poaceae Panicum maximum Capim-colonião herbáceo 

Poaceae Melinis minutiflora Capim-gordura herbáceo 

Poaceae Hyparrenia rufa Capim-provisório herbáceo 

Poaceae Braquiaria decumbens Braquearia herbáceo 

Verbenaceae Lantana camara Chumbinho herbáceo 

Euphorbiaceae Ricinus communis Mamona arbustivo 

Bignoniaceae Pyrostegia venusta Cipó-de-são-joão trepadeira 

Poaceae Paspalum notatum Grama-batatais herbáceo 

Asteraceae Achyrocline satureoides Macela-do-campo herbáceo 

Asclepiadaceae Asclepias curassavica Margaridinha-leiteira herbáceo 

Asteraceae Bidens pilosa Picão-preto herbáceo 

Pteridaceae Pteris vittata Samambaia herbáceo 

Polypodiaceae Polypodium persicifolium Samambaia-de-metro herbáceo 

Urticaceae Urera baccifera Urtiga-brava arbustivo 
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Quadro 5.2.2 –  Lista das espécies Arbóreas registradas na AID do Objeto de Estudo 

Nome Científico Nome Vulgar Família 

Luehea divaricata Acoita cavalo Tiliaceae 
Prunus sp Ameixa Rosaceae 

Andira anthelmia Angelim de morcego Leguminosae 
Paraptadenia rigida Angico Leguminosae 

Centrolobium tomentosun Arariba Leguminosae 
Annona cacans Araticum Annonaceae 

Myracrodruon urundeuva Aroeira  Anacardiaceae 
Eugenia dysenterica Cagaita Myrtaceae 

Gochnatia polymorpha Cambara Compositae 
Ocotea corymbosa Canela fedorenta Lauraceae 
Phytolacca dioica Cebolão Phytolaccaceae 

Cedrela fissilis Cedro Meliaceaee 
Metrodorea stipularis Chupa-ferro Rutaceae 
Copaifera langsdorffi Copaiba Leguminosae 
Cecropia hololeuca Embauba Cecropiacea 
Erytrina speciosa Erytrina Leguminosae 

Diatenopteryx sorbifolia Farinha seca Sapindaceae 
Psidium guajava Goiabeira Myrtaceae 

Couratari asterotricha Imbirema Lecythidaceae 
Tabebuia chrysotricha Ipê-amarelo Bignoniaceae 
Tabebuia impetiginosa Ipê-roxo Bignoniaceae 
Dalbergia miscolobium Jacarandazinho Leguminosae 
Plathymenia foliolosa Jacare Fabaceae 
Cariniana estrellensis Jequitiba Lecythidaceae 

Byrsonima verbascifolia Laranginha Capeta Malpighiaceae 
Leucaena leococephala Leucena Fabaceae 

Cereus jamacaru Mandacaru Cactaceae 
Mangifera indica Manga Anacardiaceae 

F. uarantica Mata-pau Moraceae 
Maclura tinctoria Moreira Moracea 

Guazuma ulmifolia Mutambo Sterculiaceae 
Chorisia speciosa Paineira Bombacaceae 
Bauhinia forticata Pata de vaca Leguminosae 

Tapirira marchandii Pau-pombo Anacardiaceae 
Aspidosperma discolor Pereira Apocynaceae  

Aspidosperma cylindrocarpon Peroba rosa Annonaceae 
Eugenia uniflora Pitanga Myrtaceae 

Rapanea ferruginea Pororoca Myrsinaceae 
Colubrina glandulosa Sobrasil Rhamnaceae 

Enterolobium contortisiliquum Tamboril Leguminosae 
Machaerium scleroxylon Violeta Leguminosae 
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5.2.4.1.3. Espécies da Flora Endêmicas, Raras e ou ameaçadas de Extinção. 

 
Dentre as espécies vegetais registradas nas formações vegetais analisadas não foram 

encontradas espécies incluída na lista das espécies ameaçadas de extinção da flora de 

Minas Gerais (COPAM, 1997), na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de 

extinção (IBAMA, 1992) e na lista das espécies presumivelmente ameaçadas de extinção 

da flora de Minas Gerais (MENDONÇA & LINS, 2000). 

 

5.2.4.2. COMUNIDADES FAUNÍSTICAS NA AID 

 
O grupo dos vertebrados foi escolhido como alvo da amostragem relativa à ADA e AE do 

empreendimento pretendido para ampliação da atividade mineraria já operante para 

exploração de calcário, denominada Mina Bocaina, localizado no município de Arcos / 

MG, sendo a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN a empresa detentora do direito 

mineral e empreendedora deste projeto.  

 

Precedendo as visitas in loco, foi elaborada uma lista de provável ocorrência com base 

em levantamentos bibliográficos de fontes documentais de pesquisas realizadas em 

áreas próximas ou pertencentes a regiões com características paisagísticas semelhantes 

às da área de estudo. 

 

A análise dos habitats existentes e/ou específicos permitiu o refinamento da referida lista 

a qual foi posteriormente checada em campo. Por meio de visualização da área de 

estudo em imagem satélite (Google Earth), obteve-se um breve diagnóstico, onde se 

observou que apesar da ADA apresentar-se pouco alterada, em razão das formações 

rochosas, pode-se dizer que toda área de entorno mostra-se com considerável grau de 

impactação, ilustrado por uma paisagem predominantemente antropizada, não somente 

pelo fato da existência da mina Bocaina em operação, mas também por atividades 

agrossilvipastoris que ocupam as porções planas onde se insere o maciço objeto da 

intervenção.  

 

Tais impactos podem ainda ser comprovados pela existência de sedes de fazendas, 

estrada de acesso a comunidade Corumbá que também liga Arcos a Pains, bem como 

outras estradas que margeiam a ADA, fazem da área de estudo, um ambiente fortemente 
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perturbado a bastante tempo pela pressão antrópica, cujo crescimento expansivo de 

atividades agrossilvipastoris tornou-se incontrolável a ocupação humana nestas áreas.  

 
Diante disso, é indispensável mencionar que tais fatores são determinantes para o 

diagnóstico faunístico, uma vez que as ações humanas que promovem a alteração do 

uso do solo, substituindo a vegetação original por pastagens, a existência de rodovias, 

estradas, edificações e benfeitorias rurais, além do tráfego de veículos, fluxo de pessoas, 

dentre outros fatores, contribuem significativamente para o afugentamento da fauna 

nestas áreas.  

 

Neste contexto, mesmo considerando a ocupação antrópica consolidada em maior parte 

da AID, cujos remanescentes de vegetação nativa ocorrem propriamente sobre o maciço 

objeto da intervenção, faz-se importante realizar os levantamentos da fauna ocorrente, 

no sentido de constatar a ocorrência de grupos ou espécies remanescentes de interesse 

conservacionista ou simplesmente para ratificar a composição de representantes 

generalistas. 

 

Para tanto, as peculiaridades de caracterização referentes a cada grupo estão descritas 

a seguir: 

 

 HERPETOFAUNA 

 

Tendo como representantes os anfíbios e os répteis, a herpetofauna forma um grupo 

proeminente em quase todas as comunidades terrestres. No Brasil, atualmente, pode ser 

encontrada uma herpetofauna bem diversificada, tratando-se de 825 espécies de 

anfíbios e 684 de répteis, abrangendo 358 espécies de serpentes e 234 de lagartos 

(SBH, 2008). 

 

O Estado de Minas Gerais está em uma região de transição entre biomas diferentes, 

apresentando uma heterogeneidade ambiental com diferentes formações vegetais, 

rochosas e sistemas hídricos que favorecem a ocorrência de uma alta diversidade de 

anfíbios e répteis, muito dos quais extremamente especializados em relação aos 

ambientes onde ocorrem, resultando também em um grande número de espécies 

endêmicas.  
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Á área de inserção do empreendimento minerário está dentro dos limites de transição 

dos biomas Cerrado e Mata Atlântica, sendo este último o domínio em que a ADA 

realmente se insere com base no ZEE de Minas Gerais. Cerca de 70% das espécies de 

anfíbios do estado ocorrem na Mata Atlântica, para os répteis não há uma referência 

(Drummond et al., 2005). A Mata Atlântica abriga mais de 400 espécies de anfíbios e 

cerca de 200 espécies de répteis, sendo que mais da metade das espécies de ambos os 

grupos é endêmica do bioma (Haddad et al.,2008; Pontes e Rocha, 2008; Sazima, 2004). 

Em se tratando de áreas cársticas, o nível de especialização de determinadas espécies 

pode ainda ser mais elevado. 

 
Apesar de sua importância em comunidades naturais, a herpetofauna tende a ser 

relegada a um segundo plano em estudos ambientais. Segundo GIBBONS (1988), isso 

seria devido a dois motivos principais: desconhecimento desta importância e a falta de 

modelos antecedentes que subsidiem tais estudos. A estes motivos podem ser 

acrescentadas certas dificuldades próprias do estudo herpetológico da região 

neotropical, tais como deficiências na obtenção de amostras representativas do grupo 

em curto espaço de tempo e ausência de informações anteriores das regiões a serem 

trabalhadas, sendo que estas, quando existem, são passíveis de dúvida, dadas as 

complexidades taxionômicas inerentes a este grupo. 

 

Com base nestes conceitos, a metodologia específica aplicada à caracterização da 

herpetofauna envolveu as seguintes ações: 

 
 

1) Observação direta: observação de espécies facilmente identificáveis; 

2) Auditiva: detecção e gravação de vocalizações para determinação da espécie pelo 

som, no caso dos anfíbios anuros; 

3) Entrevista: relatos por nomes populares e/ou características fisionômicas do animal; 

4) Dados secundários: pesquisa a fontes bibliográficas da área de influência e região. 
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 ANFÍBIOS 

 

Por sua heterogeneidade fitofisionômica, geomorfológica e hídrica, o estado de Minas 

Gerais apresenta uma fauna de anfíbios bastante diversa, rica e endêmica (Drummond et 

al., 2005).  Os anfíbios são um grupo de grande importância ecológica, tanto por sua 

grande diversidade quanto pelo fato de corresponderem a um grupo de interface entre a 

água e a terra. Devido a algumas características de sua biologia, como ciclo de vida 

bifásico, dependência de condições de umidade para reprodução, pele altamente 

permeável, padrão de desenvolvimento embrionário, aspectos da biologia populacional e 

interações complexas destes animais com a comunidade em que se inserem, os anfíbios 

são altamente susceptíveis à contaminação e degradação dos ambientes (Barinaga, 

1990; Phillips, 1990; Wake e Morowitz, 1991), sendo considerados, então, excelentes 

bioindicadores de qualidade ambiental (Beiswenger, 1988; Blaustein e Wake, 1995; 

Weygoldt, 1989). 

 

No que diz respeito aos levantamentos de dados primários, as incursões realizadas na 

AID do empreendimento, levou-se em consideração os hábitos de vida deste grupo. 

Portanto, as buscas para registro de anfíbios concentraram-se na procura de nichos 

potenciais, como acumulações de água, e cursos d’água, além de busca ativa no folhiço 

e procura por girinos e ninhos de espuma. A herpetofauna associada à serrapilheira é 

pouco amostrada, visto que os levantamentos e estudos de anfíbios concentram-se, em 

geral, próximos a corpos d’água incluindo poças, brejos, rios e riachos, e na 

estratificação vertical da vegetação em torno deles (Bastazini et al., 2007; Eterovick et 

al., 2008).  

 

Neste contexto, a justificativa para busca ativa de anfíbios em corpos hídricos se deve a 

uma das principais características do grupo, que se refere à reprodução e 

desenvolvimento larval (girino) em meio aquático, o que favorece no sucesso de registros 

de campo nestes ambientes.  

 
Apesar da existência de espécies de anuros que vivem em ambientes florestais, estas 

devem estar intimamente ligadas à ambientes aquáticos ou pelo menos em áreas com 

elevado índice de umidade.  
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Com base nisso, a campanha de campo sobrelevou os ambientes mais propícios para 

registros de anfíbios, cujos esforços concentraram-se próximos a corpos hídricos. Diante 

dos resultados das visitas in loco, a ADA do empreendimento mostrou-se relativa 

escassez em termos de recursos hídricos, justificado pelas condições bastante 

peculiares que formam a paisagem em formações rochosas, desfavoráveis a formação 

de nichos potenciais, como no caso de formação de poças, lagoas, brejos e outras 

acumulações de água. Sendo assim, neste ambiente as buscas ocorreram por meio de 

transectos a procura de representantes no folhiço e sob as rochas.  

 

A fim de não restringir a metodologia de diagnóstico da anurofauna, as buscas 

procederam próximos a corpos hídricos que ocorrem no entorno da ADA, ressaltando 

neste caso, o córrego Corumbá, além de outros contribuintes, formações brejosas e 

mesmo em obras humanas, como açudes e barragens. 

 

Diagnóstico de campo 

 

Os trabalhos de campo nos períodos da manhã e tarde apontaram para um único 

registro de anuro por observação direta, em se tratando das buscas realizadas dentro 

dos transectos estabelecidos e nos pontos de busca ativa próximos a corpos hídricos. A 

espécie registrada foi Rhinella schneideri, pertencente à família Bufonidae, cujo registro 

foi efetuado nas adjacências da ADA, em área próxima a mina Bocaina em operação, em 

ambiente com vegetação herbácea predominante e ausente de corpos hídricos nas 

imediações. O indivíduo detectado encontra-se ainda em estágio de crescimento, ou 

seja, não representa o indivíduo adulto da espécie.   
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Foto 5.2.16 A: Vista para indivíduo jovem de Rhinella schneideri na ADA.                                            

Foto 5.2.16 B: Vista da parte ventral de Rhinella schneideri em estágio juvenil. 
 
 
Apesar deste diagnóstico, podemos inferir que a escassez de registros não pode ser 

compreendida que a área de estudo carece de representantes da anurofauna, haja visto 

que as características fisionômicas das áreas percorridas nos transectos, mostraram-se 

favoráveis em virtude do clima, umidade e presença de corpos d’água. A justificativa para 

ocorrência de apenas um registro nos trasectos e buscas durante o dia pode ser 

atribuída ao próprio horário, desfavorável a atividade da maioria dos anuros, mas 

principalmente a dificuldade de realizar incursões no interior dos fragmentos florestais, 

devido a elevada declividade do terreno. Assim, os transectos e buscas de nichos 

procederam em locais onde o acesso da equipe mostrou-se tolerante, o que limitou as 

caminhadas no interior da vegetação florestal. 

 

Quanto ao método por busca ativa, as saídas a campo procederam em dois períodos 

diferentes do dia, sendo um nas primeiras horas da manhã e outro no crepúsculo / início 

da noite.  

 

Tendo em vista a procura de nichos potenciais para ocorrência de anuros, foram 

apontados três locais para realização de busca ativa em censo noturno, sendo um ponto 

no córrego Santo Antonio próximo a área de entorno, outro em um ponto em açude 

inserido na AID, e o terceiro em área da barragem de captação de água da CSN. Os 

pontos de busca ativa estão descritos no quadro que se segue: 

 
 

A B 
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PONTO DE INSERÇÃO   
BUSCA ATIVA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS (UTM) 

BUSCA ATIVA 01 
 BA-01 

20°20'16.27"S 

45°35'90.49"W 

BUSCA ATIVA 02 
BA-02 

20°19'59.49"S 

45°35'30.51"W 

BUSCA ATIVA 03 
BA-03 

20°18'58.62"S 

45°35'19.64"O 

 

 

Censo Noturno 

 

A maioria das espécies de anfíbios anuros apresenta atividade noturna, seja para 

forrageamento e/ou reprodução. Partindo deste princípio comportamental do grupo, e 

tendo em vista a ausência de resultados nas buscas feitas no período diurno, foram 

intensificadas buscas no período noturno, conforme descrito para esta metodologia, 

sendo a procura realizada por dois biólogos munidos de lanterna de mão, sendo 

percorridos os pontos estabelecidos para busca de registros visuais ou de vocalização de 

anuros (machos) em atividade reprodutiva.  

 

Durante os censos noturnos foram também incluídas neste diagnóstico as espécies 

avistadas durante os deslocamentos da equipe em veículo, nos acessos à ADA, 

representando a área de entorno do empreendimento. 

 
Os resultados para os levantamentos primários de anfíbios anuros apontaram para o 

registro de 06 (seis) espécies, cuja principal forma de registro foi por avistamento, dos 

quais 02 (dois) ocorreram nas estradas de acesso a ADA e 04 (quatro) nos pontos de 

busca ativa. As espécies avistadas foram Rhinella crucifer, Rhinella granulosa, 

Leptodactylus ocellatus e Hypsiboas albopuctatus. 

 

As demais espécies foram identificadas pelo método auditivo, as quais se citam 

Physalaemus cuvieri e Leptodactylus fuscus através da vocalização de machos anuros. 

Deste total de espécies, L. ocellatus, H. albopunctatus, P. cuvieri e L. fuscus foram 

detectadas por busca ativa, cujos registros foram efetuados nos pontos BA-01 e BA-02, 

sendo que Rhinella crucifer e Rhinella granulosa foram avistadas durante os 
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deslocamentos nas estradas que perfazem a AID do empreendimento. Segue abaixo 

alguns registros fotográficos efetuados durante o censo noturno. 

    
Foto 5.2.17 A: Vista para espécime de Rhinella crucifer registrado no leito de estrada na área de entorno 

durante os deslocamentos entre os pontos de busca ativa, em censo noturno. 
Foto 5.2.17 B: Vista para espécime jovem de Rhinella granulosa registrado nas margens de estrada na 

área de entorno, próximo do ponto BA-02. 
 

    
Foto 5.2.18 A: Vista para espécime de Leptodactylus ocellatus registrado no ponto 01 – BA-01. 
Foto 5.2.18 A: Vista para espécime de Hypsiboas albopuctatus registrado no ponto 02 – BA-02. 

 
Das 07 (sete) espécies registradas em campo, sendo 01 (uma) nas incursões durante o 

dia e 06 (seis) em censo noturno, estas podem ser distribuídas em 03 (três) famílias, 

sendo as com maior riqueza de espécies pertencente às famílias Leptodactylidae (n = 3 

espécies ou 42,86%) e Bufonidae (n = 3 ou 42,86 %), enquanto que foi registrado 

apenas um representante da família Hylidae (n = 1 espécie ou 14,28 %). Nenhuma 

espécie é endêmica ou considerada ameaçada de extinção em níveis nacional e 

estadual. Todas são consideradas pela IUCN (2008) na categoria “least concern”; e uma 

é cinegética, a rã (Leptodactylus ocellatus). Apesar da família Hylidae mostrar-se com o 

A B 

A 
B 
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menor índice de riqueza, os hilídeos juntamente com os leptodactilídeos dominam as 

comunidades de anfíbios em toda a região neotropical (Crump, 1974; Duellman, 1978; 

Aichinger, 1987; Haddad e Sazima, 1992; Rossa-Feres e Jim, 1994; Bertoluci, 1997; 

1998; Eterovick e Sazima, 2000; Izecksohn e Carvalho-e-Silva, 2001; Bertoluci e 

Rodrigues, 2002A; B; Bastos et al., 2003; Eterovick e Sazima, 2004; Freitas e Silva, 

2005; Grandinetti e Jacobi, 2005; Canelas e Bertoluci, 2007). 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES DE ANFÍBIOS (ANUROS) REGISTRADOS POR FAMÍLIA NA AID DO 
EMPREENDIMENTO

Leptodactylidae  (42,86%) 

Bufonidae (42,86%)

Hylidae (14,28%)

Gráfico 5.2.4 

 

As três espécies do gênero Rhinella observadas neste estudo, tiveram seus registros não 

propriamente em ambientes aquáticos, o que nos permite dizer que a família Bufonidae 

em geral, apresenta grande plasticidade na ocupação de ambientes terrestres, ainda que 

estas dependem da existência de corpos hídricos para completarem seu ciclo vital, como 

de regra para os anuros em geral. 

 
Segundo a ecologia das 07 espécies registradas em campo, deve-se ressaltar que todas 

possuem ampla distribuição geográfica e estão comumente associadas a áreas 

degradadas e ecologicamente pouco relevantes. 

 
A espécie de anfíbio encontrada em abundância em seu ponto de registro foi 

Leptodactylus ocellatus. Quanto à freqüência, se sobressaiu Leptodactylus fuscus, sendo 

efetuados registros da espécie em 02 pontos distintos da área de estudo. Todas as 

demais espécies registradas mostraram-se pouco abundantes e freqüentes em seus 

pontos de registro. Ressalta-se ainda que ambas as espécies (L. ocellatus e L. fuscus) 

podem ser consideradas generalistas e adaptadas a áreas abertas e degradadas. 
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A escassez de registros, principalmente de hylideos no presente estudo, pode ser 

atribuída ao período em que as campanhas foram realizadas, sendo ao final da estação 

de estiagem e início da estação chuvosa, épocas ainda pouco propícias ao registro de 

anuros, cujo pico de atividade para maioria das espécies ocorre principalmente entre 

dezembro e fevereiro, além propriamente das condições climáticas desfavoráveis 

encontradas nas duas campanhas com baixos índices pluviométricos (chuvas 

ocasionais).  

 

Para a metodologia de entrevistas com trabalhadores e moradores ribeirinhos 

mostraram-se pouco proveitosas para enriquecer a listagem de espécies. Portanto, tais 

informações pouco influenciaram na relação de espécies que se segue adiante. Assim, a 

lista de anfíbios apresentada a seguir se baseou principalmente em estudos ambientais 

realizados na área de influência direta e indireta e através de bibliografias descritas da 

região.  

 
No que refere a lista de espécies consideradas, os táxons com identificação específica 

muito incerta não foram incluídos no presente relatório, para não gerar comparações 

ambíguas.  

 
Somando-se os dados totais obtidos, contabilizando as 07 (sete) espécies registradas 

nas amostragens (dados primários), e a composição a partir de estudos da região e 

demais referências bibliográficas (dados secundários), foram consideradas no presente 

estudo 13 espécies de anfíbios, conforme apresentada listagem final no quadro que se 

segue: 
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Quadro 5.2.3. Lista das espécies de Anfíbios 

ANFÍBIOS 

Nome Popular Nome Científico 
Resgistro obtido 

Área Local de 
registro Vi A Ve E B 

Sapo-cururu  Rhinella schneideri      AID ES 

Sapo-cururu Rhinella icterica      AII - 

Sapo-cururu Rhinella crucifer      AID ES 

Sapo-cururu Rhinella granulosa       AID ES 

Perereca-bode Hypsiboas albopunctatus      AID AL 

Sapo-martelo Hypsiboas faber       AII - 

Perereca Hypsiboas lundii      AII - 

Perereca-de-banheiro Scinax fuscovarius       AID OH 

Perereca-grilo Scinax fuscomarginatus      AII - 

Pererequinha Dendropsophus minutus      AII - 

Rã-cachorro Physalaemus cuvieri      AID BR 

Rã-manteiga Leptodactylus ocellatus      AID AL 

Rã-assobiadora Leptodactylus fuscus       AID AL 
LEGENDA: 
Registro obtido: Vi: visual (espécime viva, carcaça) – A: auditivo (vocalização) – Ve: Vestígio (rastro, ninho de espuma) – E: 
Entrevista – B: Bibliografia 
Área: AII: Área de Influência Indireta – AID: Área de Influência Direta (ADA+AE)  
Local / Fonte de Registro: CO: Córrego – RI: Riacho – BR: Brejo – AL: Alagado – RE: Represa – LA: Lagoa – SE: Serrapilheira – 
AR: Árvore, arbusto – RO: Rocha, pedra –  ES: Estradas e vias de acesso – OH: Obras humanas  

 

Biologia de algumas espécies de Anfíbios registradas na área de estudo 
 

 Rhinella sp. 
 

É um subgênero de Bufo, contendo 71 

espécies de sapos verdadeiros nativas 

neotropicais Central e América do Sul. 

Originalmente, todas as espécies 

Rhinella foram incluídas no gênero Bufo. 

Rhinella sp. tem como habitats regiões 

subtropicais ou tropicais úmidas de baixa 

altitude como matas, 
 

Foto ilustrativa de Rhinella pombali. 

rios, pântanos intermitentes de água doce, além de também ocorrer em jardins rurais e 

florestas secundárias altamente degradadas e por isso é considerada pouco exigente 

quanto a qualidade ambiental. Existem glândulas de veneno totalmente inofensivo para a 
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espécie humana, localizadas atrás dos olhos e denominadas glândulas paratóides. A 

espécie está muito bem adaptada a ambientes antropizados. 

 

 Hypsiboas albopunctatus 

 

É uma perereca pertencente a família 

Hylidae. É uma espécie típica de 

Cerrado, ocorrendo em áreas abertas, 

incluindo ambientes com certo grau de 

degradação. Como característica 

distintiva possui pintas na face posterior 

das coxas. Essas pintas são amarelas 

em vida, mas foram descritas como se 

fossem brancas 

 

 
Foto ilustrativa de Hypsiboas albopunctatus

pelo fato dos autores se basearem em exemplares preservados; daí vem o termo 

albopunctata. Seu focinho possui uma faixa lateral escura, sendo a região abaixo dessa 

faixa - a "máscara" - de coloração marrom-escura a negra. Possui ampla distribuição no 

Brasil, sendo encontrada no Planalto Central, nos estados do Sul e em quase todos os 

estados do Sudeste, e também no estado de Rondônia (Eterovick & Sazima, 2004). Seu 

colorido vai do amarelo ao marrom-claro.  
 

 Physalaemus cuvieri 
 

Típica de áreas abertas de cerrado e 

caatinga, pode também ser encontrada 

em matas no Norte, Sul e Centro-Oeste 

do Brasil, nas províncias argentinas de 

Misiones e Entre Rios, no leste do 

Paraguai e no departamento boliviano de 

Santa Cruz. É possível que haja mais de    

uma espécie 
  
Foto ilustrativa de Physalaemus cuvier

sob este nome. É uma rã de porte pequeno a médio. Seu dorso pode ser escuro ou com 

tonalidades fracas de castanho ou cinza ou mesmo verde, e com manchas ou linhas 

irregulares. A maioria dos indivíduos possui a parte interna das coxas e a região inguinal 
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alaranjadas a avermelhadas. Sua vocalização se assemelha a um latido, o que lhe dá o 

nome popular de rã-cachorro. Grandes coros dão a impressão de pessoas discutindo se 

"foi-gol-não-foi", seu outro nome popular. 

 

 Leptodactylus ocellatus  
 

A denominação Leptodactylus ocellatus 

tem sido usada para várias populações 

distribuídas pela América do Sul, ao leste 

dos Andes. O nome se deve às manchas 

em seu dorso, que lembram ocelos. 

Possui no mínimo seis pregas dorso-

laterais. Apresentam dimorfismo sexual. 

Os machos são 
 

Foto ilustrativa de Leptodactylus ocellatus 

maiores e possuem dois espinhos (negros ou brancos). As fêmeas possuem uma 

calosidade ao invés de espinhos. Os machos possuem braços robustos, sendo 

apreciados por diversas pessoas como alimento. São rãs de porte grande a muito grande 

que predam outras espécies de anfíbios. Sua desova é depositada em ninhos de 

espuma, na superfície da água. As fêmeas apresentam cuidado parental tanto com os 

ovos como com os girinos. Elas também costumam abrir canais, interligando poças, 

evitando assim que os girinos fiquem presos e morram por dessecação.  

 

 Leptodactylus fuscus 
 

Também é uma espécie da família 

Leptodactylidae. Da mesma forma que 

Physalaemus cuvieri, esta espécie possui 

ampla distribuição quanto aos diferentes 

tipos de habitats, ocorrendo em ambientes 

com ocupação antrópica consolidada. A 

vocalização dos machos é bem 

característica, o que leva a espécie 

carregar o nome vulgar de “rã- 

assobiadora”. 

 

Foto ilustrativa de Leptodactylus fuscus 
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 RÉPTEIS 

 

No Estado de Minas Geais são conhecidas aproximadamente 221 espécies de répteis 

(Drummond et al., 2005; Bérnils et al., 2009). Deste total, mais da metade ocorre na Mata 

Atlântica. Apesar de toda essa diversidade, a herpetofauna do bioma Atlântico ainda se 

encontra insuficientemente conhecida. Poucas áreas foram alvo de estudos centrados 

sobre composição faunística de répteis e anfíbios, principalmente répteis, ainda que 

tenham aumentado os esforços de inventários nos últimos anos. A maioria dos 

levantamentos realizados constitui estudos preliminares e concentraram-se em algumas 

regiões no bioma, sendo que extensas áreas permanecem pouco estudadas. 

 
O grupo dos répteis tem sua importância por incluir predadores de topo da cadeia 

alimentar, como os crocodilianos e algumas serpentes, além de diversos predadores 

ocuparem outras posições na cadeia (serpentes, lagartos e quelônios). Esforços têm sido 

feitos, inclusive, para o reconhecimento dos lagartos como organismos-modelo para a 

Ecologia (Vitt e Pianka, 1994). Além disso, estima-se que 186 espécies e sub-espécies 

de serpentes estejam ameaçadas no mundo ou necessitem de manejo (Dodd, 1987). 

Para Wilcox e Murphy (1995) a maior ameaça às serpentes é a destruição de seu 

hábitat, o que resulta na eliminação física tanto dos animais como de seus ecossistemas. 

Com a fragmentação das populações restantes, ocorre a perda potencial da diversidade 

genética das mesmas. 

 
Quanto aos levantamentos de campo para este grupo, foram realizadas buscas dentro 

dos transectos delimitados para investigação de lacertídeos e principalmente ofídios. 

Assim, foram realizadas procuras de espécimes no folhiço, tocas escavadas, troncos 

mortos no solo, falhas entre as rochas e propriamente nos blocos de rochas 

desprendidos e que compõe o maciço.  

 
Para cada exemplar observado, são anotadas coordenadas geográficas, data, horário, 

informações sobre o hábitat ocupado, condições ambientais (temperatura do ar e água), 

comportamentos reprodutivos, além de registrar outros comportamentos como predação, 

deslocamentos, locais de abrigo, táticas defensivas, dentre outros. 
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Diagnóstico de campo 

 
Os resultados das buscas nos transectos apontaram para o registro de apenas 01 (uma) 

espécie por meio de observação direta, sendo da espécie Tropidurus torquatus, onde 

foram efetuados 06 (seis) avistamentos em diferentes pontos da área de estudo, 04 

(quatro) na AID e 02 (dois) na AII. Outra espécie detectada foi Tupinambis merianae, 

com único registro na AID, o qual ocorreu de forma fortuita, através da metodologia de 

armadilhas fotográficas, utilizada para diagnóstico da mastofauna. Este registro 

provavelmente ocorreu em razão do uso de iscas usadas no local de instalação das 

câmeras-trap, cujo odor atraiu o espécime. Outro aspecto deste registro que merece 

comentar é que o espécime foi detectado apanhando um pedaço da carne iscada e 

levada para outro local para se alimentar, haja vista que foi feito um único registro da 

espécie. Para complementar, outros detalhes das características dos registros obtidos 

estão descritas no quadro que se segue: 

 

ESPÉCIE 

 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

 

MÉTODO DE 
REGISTRO DESCRIÇÃO DO LOCAL DATA E 

HORA 

Tropidurus 
torquatus 

 438005,81 E  
7753702,84 S Transecto  

01 (um) indivíduo sobre 
pequeno bloco rochoso, as 
margens de estrada interna 
na ADA. 

23/08/2011 
08:10 hs 

437261,08 E 
7753752,81 S Transecto 

01 (um) indivíduo na base de 
afloramento rochoso, 
próximo estrada de acesso a 
comunidade Corumbá. 

24/08/2011 
09:17 hs 

436957,32 E 
7753148,28 S Transecto 

01 (um) indivíduo sobre 
pequeno bloco rochoso em 
trilha as margens de acesso 
comunidade Corumbá. 

07/09/2011 
07:50 hs 

437224,42 E 
7752274,97 S Transecto 

02 (dois) indivíduos sobre  
bloco rochoso isolado – entre 
o maciço – ADA e a 
comunidade Corumbá. 

08/09/2011 
08:42 hs 

438134,00 E 
7751420,00 S Transecto 

01(um) indivíduo em fenda 
de afloramento rochoso em 
área com vegetação densa 
do maciço – ADA. 

02/10/2011 
09:05 hs 

436134,00 E 
7753125,00 S Ad libitum 

01(um) indivíduo em bloco 
rochoso próximo a obra 
humana – Museu do 
Corumbá – AII. 

14/02/2011 
10:38 hs 

Tupinambis 
merianae 

438193.19 E 
7751697.73 S 

Armadilha 
Fotográfica 

01 (um) indivíduo no solo 
(alimentando de isca) em 
área de transição próxima a 
base de maciço - ADA. 

25/09/2011 
09:58 hs 
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Foto 5.2.19 A: Vista para dois espécimes de Tropidurus torquatus na ADA.                                          

Foto 5.2.19 B: Vista para local de registro de T. merianae, destacando bloco rochoso ao fundo. 
 

Com base neste diagnóstico, pode-se inferir que tanto T. torquatus quanto T. merianae 

mostram-se bem adaptadas a ambientes antropizados. Sobre a ecologia de Tropidurus 

torquatus trata-se de espécie oportunista, invasora de ambientes antropizados e habita 

naturalmente campos e outros ambientes abertos, principalmente em terrenos 

pedregosos e com afloramentos rochosos, mas invade áreas desmatadas e 

especialmente ambientes urbanos, onde vive no peridomicílio ou em terrenos baldios. Já 
Tupinambis merianae apesar de não ser exatamente oportunista adapta-se bem a 

ambientes perturbados devido a seus hábitos generalistas, incluindo a onovoria. Além de 

adaptado a presença humana, o registro obtido elucida bem seus hábitos 

comportamentais, com ocorrência em área aberta próximo a mina Bocaina em atividade 

e não apresentando muitas restrições as fontes de alimento, podendo inclusive se 

alimentar de restos da alimentação humana. 

 
Quanto ao método de busca ativa, seguiu-se o mesmo procedimento aplicado para o 

grupo dos anfíbios, cujo objetivo era obter registros fortuitos, principalmente de ofídios, 

que geralmente possuem hábitos noturnos e também saem para forragear próximos as 

drenagens. Entretanto, os censos noturnos aplicados aos anfíbios não apontaram para 

nenhum registro de répteis. 

 
Contudo, a escassez de registros em campo para este grupo não define ou qualifica a 

área como desfavorável à ocorrência de répteis, mesmo porque o confronto com estes 

animais em levantamento de campo é estritamente casual. Neste contexto, o 

levantamento deste grupo foi incrementado por meio de entrevistas aos moradores de 

A B 

Indivíduo B 
Indivíduo A 
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propriedades próximas, cujos relatos foram avaliados em bibliografias para posterior 

inclusão na lista de espécies.  

 

A utilização do método de entrevistas para auxiliar nos trabalhos de campo e 

conseqüente diagnóstico faunístico torna-se importante em termos de qualidade de 

espécies. Para tanto, este trabalho deve ser executado de forma cautelosa e não 

tendenciosa, de modo que a descrição ou confirmação da espécie permita realmente 

incluí-la na listagem de ocorrência da área de estudo, principalmente se tratando do 

grupo dos ofídios. Nestes casos, torna-se uma importante ferramenta de trabalho a 

utilização de guias de campo ilustrados, que facilitam a confirmação das características 

do animal. 

 
Para este trabalho foram realizadas 04 (quatro) entrevistas em diferentes pontos da AID 

do empreendimento, sendo todos os entrevistados residentes na própria AID 

considerada neste estudo. Das espécies relatadas, 01 (uma) foi citada por três 

entrevistados, sendo a espécie Crotalus durissus. Outras 02 (duas) espécies foram 

mencionadas por dois entrevistados, porém usando nomes vulgares, sendo coral e 

jararaca, o que dificultou determinar o táxon com precisão. Outras espécies também 

foram mencionadas por pelo menos um deles, sendo a cobra-verde (Philodryas sp.) e 

cobra-cipó (Chironius sp.). Quanto ao grupo dos lacertílios, apenas Tupinambis sp. foi 

relatada por 03 (três) entrevistados como ocorrente na AID. 

 

Como a maioria das espécies de serpentes não foram observadas por registro direto, 

mesmo considerando que os relatos dos entrevistados informaram que a maior parte dos 

encontros foram casuais, impossibilita neste estudo comentar sobre abundância e 

distribuição dos táxons de répteis registrados. Entretanto, a predominância observada 

para as serpentes da família Viperidae concorda com o padrão geral notificado em 

diferentes biomas da América do Sul (Santos-Costa e Prudente, 2003). 

 

Sendo assim, está apresentada a seguir a listagem das espécies de ocorrência 

confirmada através dos dados de campo, com base nos depoimentos das pessoas 

entrevistadas, em levantamentos realizados em áreas adjacentes e complementado com 

dados bibliográficos.  
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Quadro 5.2.4.2.10.  Lista das espécies de Répteis 

RÉPTEIS 

Nome Popular Nome Científico 
Registro obtido 

Área Fisionomia  
do ambiente Vi Ve E B 

Lagartixa-de-parede Hemidactylus mabouia     AID AA, OA 

Calanguinho Mabuya mabouya     AII AA 

Calango verde Ameiva ameiva     AII AA 

Teiú Tupinambis merianae     AII AA 

Calango Tropidurus torquatus     AID MC, OA 

Salamanta Epicrates crassus      AII AA 

Cobra-cipó Chironius bicarinatus      AII AF 

Falsa-coral Erythrolamprus aesculapii     AII AA, AF 

Cobra Cipó Phylodrias olfersii     AII AF 

Cobra-cega Typhlops brongesmianus      AII AF 

Coral-verdadeira Micrurus frontalis     AID AA, AF, BM 

Jararaca Bothrops jararaca     AID AA, AF, BM 

Jararacuçu Botrops jararacussu     AID AA 

Urutu-cruzeiro Bothrops alternatus     AID AF, BM 

Cascavel Crotalus durissus     AID AF 

Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena alba     AID AA, AF 
 

LEGENDA: 
Registro obtido: Vi: visual (espécime viva, carcaça) – Ve: Vestígio (rastro) – E: entrevista B: Bibliografia 
Área: AII: Área de Influência Indireta – AID: Área de Influência Direta (ADA+AE)  
Fisionomia do ambiente: AA: Áreas Abertas - OA: ocupação antrópica - AF: Áreas Florestais - BM: Borda de Mata 

 

Biologia de algumas espécies Répteis catalogadas em trabalho de campo 

 

 Tupinambis merianae 
 

O Teiú é um lagarto pertencente a família 

Teiidae, sendo uma espécie de lagarto 

bastante conhecida e que possui hábitos 

diurnos e terrestres. É um dos maiores 

lagartos do Brasil e pode medir até 1,4 

metros de compri-mento e pesar 5 quilos. 

Possui um corpo cilíndrico, tendo os 

membros e a cauda longos e robustos.  
Foto ilustrativa de Tupinambis merianae 
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A região do dorso apresenta algumas listras transversais com cor de tom escuro e claro 

que se alternam, e possui alguns pontos negros e cinzas. O Teiú passa grande parte do 

tempo se movimentando a procura de presas que consegue localizar com a ajuda da sua 

língua comprida e bífida. É um lagarto fácil de ser visto devido ao seu tamanho e a sua 

bela coloração. Essa espécie é comum no Brasil e podem ser encontrados em todas as 

regiões, exceto na floresta Amazônica. É um lagarto que tem hábitos terrestres, pois 

raramente sobe em uma árvore após atingir a maturidade. Vive em áreas abertas do 

cerrado, mas também pode ser observado dentro de matas mais abertas, e em áreas 

ensolaradas. 

 

 Tropidurus torquatus 
 

Espécie pertencente à família Tropiduridae. 

A espécie é amplamente distribuída na 

América do Sul, ocorrendo no Brasil em 

todas as regiões, exceto na região 

amazônica. Ocorre em áreas abertas de 

diferentes habitats e é muito comum em 

áreas alteradas pela ação do 
 

Foto ilustrativa de Tropidurus torquatus 

homem, como roçados quintais e jardins. Freqüentemente avistada sobre rochas, 

cupinzeiros, troncos caídos e no chão, e em áreas urbanas geralmente ocupa muros e 

troncos de árvores. São animais que possuem uma dieta bem variada. 

 
 Crotalus durissus 

 

Trata-se de espécie pertencente a família 

Viperidae. A característica marcante desta 

espécie é que possuem um chocalho na 

cauda. Os machos chegam a atingir 1,5 m 

de comprimento (as fêmeas são, em geral, 

menores). O revestimento é castanho, com 

losangos verticais escuros, e cores claras 

na margem. A parte dorsal da cauda é es-  
Foto ilustrativa de Crotalus durissus
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cura com barras transversais do mesmo tom. A região ventral é mais clara. Alimentam-se 

de mamíferos e aves. Os animais mais jovens preferem lagartos. Sua área de 

distribuição se estende do México à Argentina. 

 

 ORNITOFAUNA 

 

O Brasil apresenta uma avifauna extremamente diversificada, englobando 1.822 

espécies de aves (CBRO, 2008), sendo que 754 espécies ocorrem em Minas Gerais. 

Taxonomicamente bem conhecidas e de hábito diurno (em sua grande maioria), as aves 

são numerosas em espécies e populações e diversificadas em dieta, uso de ambientes, 

estratos vegetacionais e zonas aquáticas. Assim, devido às variadas preferências 

ecológicas de suas comunidades, apresentam um alto potencial na indicação da 

estrutura, tipologia e grau de conservação de habitats e paisagens. 

 
Neste sentido, podemos salientar também que a avifauna geralmente é o grupo da fauna 

de vertebrados mais representativo do ponto de vista quali-quantitativo no que refere aos 

inventários faunísticos. Por tal motivo, torna-se indispensável que os censos in loco 

sejam os mais abrangentes possíveis, uma vez que as espécies, apesar da facilidade de 

deslocamento, tendem a se estabelecerem nos habitats preferenciais de acordo com o 

tipo de vegetação e condições ambientais ali existentes. 

 
Portanto, a caracterização deste grupo, que no referido estudo abrangeu as aves 

terrestres e higrófilas, sobrelevou os aspectos fisionômicos da área diretamente afetada 

e seu entorno, correspondente a AID estabelecida para o meio biótico. Tendo em vista 

que na ADA a paisagem predominante são as formações rochosas coberta com 

vegetação florestal – mata cárstica, o levantamento do grupo se estendeu para outras 

áreas adjacentes, as quais exibem diferentes ambientes, como campos cerrados e 

antrópicos, matas galeria e ciliares de cursos d’água, açudes e áreas alagadiças 

(brejosas), definindo tais ambientes como foco das observações para composição da 

avifauna. Assim sendo, foram aplicadas as seguintes metodologias específicas para o 

grupo da avifauna: 
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1) Observação direta: observação com uso de binóculos de espécies diurnas facilmente 

detectáveis; 

2) Vestigial: identificação das espécies ocorrentes através da observação de penas, 

ninhos, pegadas, fezes, marcas, carcaças e restos mortais. 

3) Auditiva: detecção e gravação de vocalizações para determinação da espécie pelo 

som; 

4) Entrevista: relatos por nomes populares e/ou características fisionômicas do animal; 

5) Dados secundários: pesquisas em fontes bibliográficas de estudos da área de 

influência e região. 

 

Os transectos corresponderam a censos matutinos e vespertinos, a partir do amanhecer 

e do entardecer, utilizando-se os acessos disponíveis para efetuação das caminhadas no 

interior e no entorno da ADA. 

 

Além dos transectos lançados em campo, foram também selecionados pontos amostrais 

aleatórios na ADA com distância mínima de 200 metros entre cada ponto, de acordo com 

a topografia, heterogeneidade do ambiente e para evitar a super-amostragem de 

indivíduos. O tempo de observação em cada ponto era de 10 a 15 minutos (CULLEN JR. 

et al., 2003; SUTHERLAND, 2004), para o registro direto das espécies de aves na área. 

Em cada ponto de amostragem todas as espécies registradas através de suas 

vocalizações e através de visualizações diretas foram anotadas. Assim, este método 

possibilitou maior enriquecimento na composição avifaunística. 

 

Também foram coletadas informações relativas aos indivíduos registrados, que 

consistiam em: espécie detectada; número de indivíduos; estrato onde foi registrado; 

método-visual ou auditivo. As espécies foram identificadas por visualização direta com o 

auxilio de binóculo ou por zoofonia, e ainda por evidências indiretas como vestígios 

(penas, ninhos, etc.). Foi utilizado o play back como método auxiliar na amostragem 

qualitativa, uma vez que existem diversas espécies inconspícuas diurnas e noturnas que 

podem passar despercebidas utilizando somente os métodos citados anteriormente. 

 

Com o intuito de melhor conhecer a avifauna local foram realizadas observações fortuitas 

durante o deslocamento da equipe para as áreas de amostragens, nos intervalos das 
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metodologias ou, até mesmo, concomitantemente a elas. Espécies de aves registradas 

por observações ad libtum somente enriqueceram a lista de espécies. 

 
O diagnóstico de caracterização abrangeu todos os ambientes da ADA e seu entorno, 

cujos levantamentos incluíram as principais tipologias vegetacionais. Mesmo 

considerando que nos fragmentos florestais sobre os afloramentos rochosos o acesso 

era difícil, devido a elevada inclinação do terreno, ou propriamente pela formação de 

barreiras físicas (paredões de rocha), as incursões foram concentradas principalmente 

na borda destes fragmentos, e quando possível adentrava-se para o seu interior quando 

a declividade mostrava-se menos acentuada.  

 
Neste sentido, devemos salientar que o fato de não realizar incursões no interior da mata 

não influenciou nos resultados de diagnóstico da avifauna, haja vista que os registros 

efetuados através das caminhadas margeando tais fragmentos obtiveram o mesmo 

efeito. Além disso, os pontos de amostragem que foram realizados permitiram enriquecer 

a composição de espécies da área de estudo. 

 
Portanto, a maior parte da composição avifaunística relatada na área de estudo ocorreu 

na área de entorno do empreendimento, correspondente a base do maciço, sendo em 

alguns trechos os levantamentos procederam na ADA estabelecida para este diagnóstico 

biótico. Sendo assim, o espaço amostral adotado, permitiu incluir diferentes estruturas 

vegetacionais e paisagísticas, inclusive em ambientes pouco atrativos para avifauna, 

devido à carência de abrigo e recursos alimentares, além da escassez de indivíduos 

arbóreos, como ocorre em pastagens. 

 

Diagnóstico de campo 

 

Diante dos registros realizados através de metodologias sistemáticas e assistemáticas, 

em conjunto com as espécies compiladas dos dados secundários, foram catalogadas no 

total 103 (cento e três) espécies, das quais 87, ou seja, 84,46% deste total estão 

representados por espécies registradas durante os trabalhos de campo, sendo que o 

restante, incluídas a partir de dados secundários, pode ser considerado como 

potencialmente presentes na área de influência da Mina Bocaina, o que representa 

15,84% da riqueza total. A nível nacional, este número corresponde a aproximadamente 
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6,68% do total de espécies do país, 14,55% da avifauna do estado de Minas Gerais 

(Mattos et al., 1991). 

 

Nesta compilação de dados, podemos concluir que os esforços despendidos para os 

levantamentos de campo obtiveram bastante representatividade em termos da 

composição avifaunística esperada para a área de estudo. Isso pode ser atribuído pelo 

fato do presente estudo ter se desenvolvido no início da estação reprodutiva, 

caracterizada por um pico na atividade reprodutiva no final da estação seca e começo da 

chuvosa nesta parte do Brasil (Sick, 2001; Ribon et al., 2004). Este fato influencia no 

sucesso das metodologias de amostragem porque no começo da estação reprodutiva as 

espécies se deslocam mais e é mais notáveis durante a defesa dos seus territórios, o 

que facilita a observação e detecção em campo. 

 

Numa avaliação local, devemos mencionar que a fisionomia vegetacional da ADA 

apresenta várias peculiaridades, em se tratando de habitats e nichos para aves. Isso 

porque a grande maioria das espécies ocorre nas bordas dos fragmentos de mata e nas 

partes mais baixas, sendo poucos os representantes viventes no interior da vegetação 

sobre os blocos rochosos. Ainda que no entorno possa representar uma ambiência 

preferencial para avifauna, a riqueza total mostrou-se relativamente baixa, justificada 

pelas características da AID, desfigurada da fisionomia original típica do ecossistema 

cárstico, cujas formações florestais cederam lugar, a pastagens, lavouras e inclusive 

submetendo tal área a um processo gradativo de savanização.  

 

Faria e colaboradores (2006) citam que algumas das espécies florestais mais sensíveis 

registradas em seu estudo não são registradas em ambientes não florestais. O impacto 

causado por desmatamento pode até mesmo levar a extinções locais como observado 

por Ribon e colaboradores (2004). Neste sentido, o atual cenário vem favorecendo o 

estabelecimento de espécies oportunistas e generalistas. 

 

Para melhor caracterização da avifauna, segue a descrição das espécies registradas in 

loco de acordo com as características fisionômicas de cada tipologia vegetal. Cabe 

ressaltar que as fotografias de algumas das espécies identificadas na AID, estão 

apresentadas somente a título de ilustração do relatório. 
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Na principal fisionomia objeto deste estudo, mata cárstica, foram observadas poucas 

espécies que tem como habitat ou nicho o interior desta vegetação, onde podemos 

destacar a gralha (Cyanocorax chrysops) e a maitaca verde (Pionus maximilliani), sendo 

esta última ocorrente nos afloramentos de rocha, onde se abrigam e nidificam no interior 

de fendas. 

 

    

Foto 5.2.20 A: Foto ilustrativa de gralha (Cyanocorax chrysops) observada por registro visual na ADA. 
Foto 5.2.20 B: Foto ilustrativa de maritaca (Pionus maximilliani) registrada sobrevoando em bandos sobre 

a ADA. 
 

 

Na borda da vegetação cárstica e de fragmentos isolados de mata semi-decídua foram 

registradas espécies como alma-de-gato (Piaya cayana), trinca-ferro-verdadeiro (Saltator 

similis), bem-te-vis (Pitangus sulfuratus, Megarynchus pitangua e o Myiozetetes similis – 

foto), o sanhaço-cinza (Thraupis sayaca), a juriti (Leptotila verreauxi), a pomba asa-

branca (Patagioenas picazuro), juriti-gemedeira (Leptotila rufaxilla). Entre os 

remanescentes de floresta estacional semi-decidual – margem direita do córrego 

Corumbá, temos como destaque o registro de tucano-toco (Ramphastos toco), o guaxe 

(Cacicus haemorrhous) e o gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis). 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Foto 5.2.21 A: Vista para tucano-toco (Ramphastos toco), registrado no dossel de fragmento florestal. 

Foto 5.2.21 B: Vista para guaxe (Cacicus haemorrhous), registrado em fragmento de mata na AE. 
Foto 5.2.21 C: Vista para gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis), registrado na borda de mata na AE. 
Foto 5.2.21 D: Foto ilustrativa de pomba asa-branca (Patagioenas picazuro), registrada sobrevoando nas 

bordas de matas em vários pontos da AID. 

 

Nos campos antrópicos, representados por áreas abertas destinadas a formação de 

pastagens, vivem ou freqüentam espécies como a seriema (Cariama cristata), o tiziu 

(Volatina jacarina), o bico-de-lacre (Estrilda astrild), o Baiano (Sporophila nigricollis) a 

garça-vaqueira (Bubulcus ibis), o Papa Capim (Sporophila intermédia)dentre outras, que 

também podem estar associadas a áreas de culturas.  

 

 

B A 

C D 
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Foto 5.2.22 A: Vista para tiziu (Volatina jacarina), registrado nos campos antrópicos da AE:                  
Foto 5.2.22 B: Vista para Baiano (Sporophila nigricolli) registrado em formação herbácea na AID do objeto 
de estudo.                                                                                                                                         
Foto 5.2.22 C: Vista para Bico de Pimenta (Saltatricula atricollis), registrado em cerca de arame em 
propriedade rural da AE do empreendimento.                                                                                                   
Foto 5.2.22 D: Vista para Sabia do Campo (Mimus saturninus), registrado em plantação de sorgo na AE do 
Objeto de Estudo 
 
 

Na vegetação com árvores mais esparsas e predominância de herbáceas (gramíneas), 

características de ambientes de cerrado e campos sujos sobressaíram principalmente 

espécies generalistas como o anu-preto (Crotophaga ani) e o anu-branco (Guira guira), o 

tico-tico (Zonotrichia capensis), o joão-de-barro (Furnarius rufus), além da tesourinha 

(Tyrannus savana), que apesar de ser uma espécie migratória, no verão migra para o 

sul, ocorrendo no Brasil em várias regiões, tendo como ambientes preferenciais áreas 

abertas, como os cerrados (daí a razão do savana em seu nome científico), pastagens e 

áreas de cultura.  

 

B A 

C D 
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Foto 5.2.23: Vista para Tesourinha (Tyrannus savana) registrado em formação secundaria na ADA do 

objeto de estudo.                                                                                        
Foto 5.2.23: Vista para João de Barro (Furnarius rufus) registrado na AID do Empreendimento. 

 

 

No ecótono que contrasta a paisagem florestal com os campos cerrados e antrópicos 

freqüentam espécies como o caracará (Caracara plancus), o carrapateiro (Milvago 

chimachima), o gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus albicaudatus), o gavião-miúdo 

(Accipiter striatus), a ariramba-de-cauda-ruiva (Galbula ruficauda), a maria-preta-de-

penacho (Knipolegus lophotes), o sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), o vi-vi (Euphonia 

chlorotica), a maria-cavaleira (Myiarchus ferox), o bico-de-veludo (Schistochlamys 

ruficapillus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 
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Foto 5.2.24 A: Vista para caracará (Caracara plancus) em área de transição mata /campo antrópico.     
Foto 5.2.24 B: Vista para gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus albicaudatus) sobre árvore na mata.                             
Foto 5.2.24 C: Vista para gavião-miúdo (Accipiter striatus) sobre árvore na borda de mata.                         
Foto 5.2.24 D: Vista para bico-de-veludo (Schistochlamys ruficapillus) em arbusto na AE.                                
Foto 5.2.24 E: Vista para Noivinha Branca (Xolmis velatus) registrada na AE do Objeto de Estudo.            
Foto 5.2.24 F: Vista para Maria Cavaleira (Myiarchus ferox) 

 

 

A B 

C D 

E F 
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Nas áreas abertas associadas às culturas e árvores frutíferas introduzidas pelo homem, 

foram catalogadas várias espécies oportunistas e transeuntes que se beneficiam de 

alguma forma deste ambiente criado pelo homem. Destas espécies destacam-se sabiás, 

como o sabiá-do campo (Mimus saturninus) e o sabiá-poca (Turdus amaurochalinus), o 

papa-capim-de-costas-cinzas (Sporophila ardesiaca), os psitacídeos como o tuim 

(Forpus xanthopterygius), periquito-rei (Aratinga aurea) , além do passeriforme canário-

da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola). Vale ressaltar que as espécies citadas mostram-se 

bem adaptadas a ambientes antropizados. Para Sicalis flaveola vale mencionar ainda 

que apesar de constar na lista estadual das espécies ameaçadas, por se tratar de ave 

canora, apresentou populações bastante significativas ao longo de toda AII, ocorrendo 

registros ocasionais inclusive na comunidade do Corumbá, localidade próxima a ADA do 

empreendimento. 

  
  

Foto 5.2.25 A: Foto ilustrativa de Turdus amaurochalinus                                                                         
Foto 5.2.25 B: Foto ilustrativa de Mimus saturninus                                                                                  
Foto 5.2.25 C: Foto ilustrativa de Aratinga áurea                                                                                      
 Foto 5.2.26 D: Vista para canário-da-terra (Sicalis flaveola), registrado em vários pontos da AID. 

A B 

C D 
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Em fragmentos de formação florestal, como no caso de florestas semideciduais e matas 

galerias, ocorrem naquelas espécies mata-dependentes que vivem quase que 

exclusivamente em seu interior para se alimentar e reproduzir. Dentre estas, podemos 

destacar o surucuá-de-barriga-vermelha (Trogon curucui). 

 

 
Foto 5.2.26: Registro visual de Trogon curucui na borda de fragmento florestal 

 

Tendo em vista a fisionomia da ADA, desprovida de recursos hídricos que venham 

formar ambientes lóticos e lênticos de relevância, faz deste local um ambiente pouco 

propício para a avifauna higrófila. 

 

Neste caso os levantamentos procederam na AE e AII, sendo esta última nas imediações 

do córrego Corumbá. As incursões ocorreram também para procura de acumulações de 

água temporárias e/ou perenes. Em tais ambientes, destaca-se a avifauna associadas a 

áreas brejosas e alagadas, as quais “pastam” nestes locais a procura de pequenos 

moluscos, crustáceos, onde destacam as garças (Ardea Alba, Ardea cocoi e Egretta 

thula), a curicaca (Theristicus caudatus) e saracuras (Aramides saracura e Aramides 

cajanea).  



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

 

367

 

 

 

Foto 5.2.27 A: Vista para garça-branca-grande (Ardea alba), registrada próximo a curso d’água na AE. 
Foto 5.2.27 B: Vista para garça-moura (Ardea cocoi), registrada em área alagada na AE. 
Foto 5.2.27 C: Vista para garça-branca-pequena (Egretta thula), também registrada em área alagada  
Foto 5.2.27 D: Vista para curicaca (Theristicus caudatus), registrada próximo a campo hidromórfico na AE 

 

Outras aves como o biguá (Phalacrocorax brasilianus), o martim-pescador-verde 

(Chloroceryle americana), o socozinho (Butorides striata), ocorrem em corpos hídricos 

lênticos e lóticos, em busca de alimento, em especial peixes e moluscos. Outras 

preferem ecossistemas aquáticos lênticos, como lagoas e alagados, onde ocorrem o 

jaçanã (Jacana jacana), o paturi (Dendrocygna viduata), o frango-d’água-comum 

(Gallinula galeata),  o frango d’água-azul (Porphyrio martinica). Existem ainda aves como 

o Garibaldi (Chrysomus ruficapillus) e o japacanim (Donacobius atricapilla) que ocorrem 

preferencialmente sobre a vegetação crescente sobre os alagados e brejos, como as 

taboas. Algumas aves apesar de ocorrerem em ambientes úmidos, preferencialmente, 

são menos restritivas em relação ao hábito aquático ou paludícola, as quais citam o 

quero-quero (Vanellus chilensis) e a lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta). 

C 

B A 

D 
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Foto 5.2.28 A: Vista para jaçanã (Jacana jacana), espécie registrada em área alagada na AID;              
Foto 5.2.28 B: Vista para irerê (Dendrocigna viduata), registrado as margens de um grande açude na AE. 
Foto 5.2.28 C: Vista para frango-d’água-comum (Gallinula galeata), registrado nadando em açude na AE. 
Foto 5.2.28 D: Vista para fêmea de Garibaldi (Chrysomus ruficapillus), registrado sobre tronco de árvore às 
margens de açude na AE.                                                                                                                        
Foto 5.2.28 E: Vista para japacanim (Donacobius atricapilla), registrado sobre vegetação brejosa na AE 
Foto 5.2.28 F: Vista para lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), registrada as margens de corpo hídrico 
(AE). 

C 

B A 

D 

F E 
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No que refere às espécies de hábitos crepusculares e noturnos foram destacados como 

ocorrentes na AID o bacurau (Hydropsalis albicollis), a corujinha-do-mato (Megascops 

choliba) e a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), sendo esta última efetuado registro 

fotográfico na AID do empreendimento – Foto B. 

 

   
Foto 5.2.29 A: Foto ilustrativa de Hydropsalis albicollis.                                                                             
Foto 5.2.29 B:Vista para coruja-buraqueira (Athene cunicularia) as margens de estrada confrontando com 
fragmento florestal  

 

Diante destes registros efetuados, concluiu-se que nos censos realizados em campo, 

espécies características de cada tipologia vegetal foram catalagadas, o que possibilitou o 

registro de aves em seus mais diversos habitats, incluindo áreas de pastagens. Desta 

forma, permitiu avaliar a extensão territorial de algumas espécies, assim como 

diagnosticar aves sensíveis a perturbações e outras generalistas, que se adaptam 

facilmente em áreas antropizadas. Para os trabalhos de campo, incluiu a caracterização 

da avifauna por meio dos registros visual, vestigial e auditivo, segundo os métodos de 

transectos lineares, importantes para encontro com espécies inconspícuas e pontos de 

amostragem (observação e escuta), importantes para registros de vocalizações daquelas 

espécies de difícil visualização. Foram também considerados encontros ocasionais para 

enriquecimento da listagem final. 

 

Os resultados obtidos dos levantamentos de campo na área de influência (direta e 

indireta) foram bastante representativos, o que possibilitou identificar e relatar a maior 

parte das espécies incidentes na área objeto do estudo. No entanto, a diversidade 

avifaunística relatada em campo mostrou-se pouco significativa do ponto de vista 

A B 
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conservacionista e de interesse ambiental nos diferentes ecossistemas encontrados, 

cujas espécies identificadas ocorrem naturalmente nos respectivos ambientes de 

registro, ou seja, a avifauna caracterizada na AID é típica da região onde se insere o 

empreendimento. 

 

As entrevistas realizadas com moradores próximos a ADA permitiram incrementar a lista 

de espécies da ornitofauna ocorrentes na área e região, cujos relatos foram analisados 

cautelosamente, onde se atentou para descrição física de algumas espécies com nomes 

populares genéricos, a fim de obter o máximo de exatidão no registro, sendo também 

utilizado manuais e guias de campo ilustrados para confirmar a identificação das 

espécies. 

 

A seguir, está apresentada a relação das espécies da avifauna, cuja listagem foi 

elaborada com base nos métodos de registro aplicados para este grupo, que inclui os 

trabalhos de campo e levantamento de dados secundários. 
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Quadro xx – Lista das Espécies de Aves 

 

AVIFAUNA 

Nome Popular Nome Científico 
Resgistro obtido 

Área Hábito Guilda Categoria  
Vi A Ve E B 

Gralha-do-campo Cyanocorax cristatellus      AID GE ONI - 

Gralha-picaça Cyanocorax chrysops      AID FL ONI  

Inhambu-chororó Crypturellus parvirostris      AID CA GRA CIN 

Irerê Dendrocygna viduata      AII AQ  PIS CIN, MIG 

Pato-do-mato Cairina moschata      AII AQ PIS - 

Biguá Phalacrocorax brasilianus      AII AQ PIS - 

Socozinho Butorides striata      AII AQ PIS - 

Garça-vaqueira Bubulcus ibis      AID AQ PIS MIG 

Garça-branca-grande Ardea alba      AID AQ PIS - 

Garça-moura Ardea cocoi      AID AQ PIS - 

Garça-branca-pequena Egretta thula      AID AQ PIS - 

Maria-faceira Syrigma sibilatrix      AII AQ PIS - 

Curicaca Theristicus caudatus      AID PA INS - 

Urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus      AID GE DENT - 

Gavião-caboclo Heterospizias meridionalis      AID GE CAR - 

Gavião-carijó Rupornis magnirostris       AID FL CAR - 

Caracará Caracara plancus      AID GE ONI - 

Carrapateiro Milvago chimachima      AID GE CAR - 

Gavião-miúdo Accipiter striatus      AID GE CAR - 

Gavião-de-rabo-branco Geranoaetus albicaudatus      AID GE CAR - 
 



 

Rua Assulino Batista de Melo, 257 - Centro - Arcos MG CEP 35588-000 - Telefax (37) 3351-3150 
 ecosystem@ecosystem.ind.br - www.ecosystem.ind.br 

 

372

 
Quiriquiri Falco sparverius      AID GE INS/CAR - 

Saracura-três-potes Aramides cajanea      AID PA ONI CIN 

Saracura-do-mato Aramides saracura      AII PA ONI CIN 

Jaçanã Jacana jacana      AII PA ONI CIN 

Frango-d'água-comum  Gallinula chloropus      AII PA ONI CIN, MIG 

Frango-d'água-azul Porphyrio martinica       AII PA ONI CIN 

Seriema Cariama cristata      AII GE ONI - 

Quero-quero Vanellus chilensis      AII GE ONI MIG  

Rolinha-roxa Columbina talpacoti      AID GE GRA - 

Fogo-apagou Columbina squammata       AII GE GRA - 

Pombo-doméstico Columba livia      AII UR GRA - 

Pombão Patagioenas picazuro      AID GE GRA - 

Juriti-pupu  Leptotila verreauxi      AII GE GRA - 

Juriti-gemedeira Leptotila rufaxilla      AID FL GRA - 

Periquitão-maracanã Aratinga leucophthalma      AII GE FRU CIN 

Periquito-rei Aratinga aurea      AID GE FRU CIN 

Tuim Forpus xanthopterygius      AID GE FRU CIN, MIG 

Maitaca-verde Pionus maximiliani      AID GE FRU CIN 

Alma-de-gato Piaya cayana      AID GE ONI - 

Anu-preto Crotophaga ani      AII GE ONI - 

Anu-branco Guira guira      AII GE ONI - 

Coruja-buraqueira Athene cunicularia      AID GE CAR - 

Coruja-da-igreja  Tyto alba      AII GE CAR - 

Corujinha-do-mato Megascops choliba       AID GE CAR - 
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Caburé Glaucidium brasilianum       AID GE CAR - 

Bacurau Hydropsalis albicollis      AID GE ONI - 

Rabo-branco-acanelado Phaethornis pretrei      AII GE NEC - 

Beija-flor-tesoura Eupetomena macroura      AII GE NEC MIG 

Beija-flor-preto Florisuga fusca      AII GE NEC - 

Surucuá-variado Trogon surrucura       AII FL INS - 

Martim-pescador-verde-peq. Chloroceryle americana      AII AQ PIS - 

Martim- pescador-grande  Megaceryle torquata      AII AQ PIS - 

Ariramba-de-cauda-ruiva Galbula ruficauda      AID GE INS - 

Tucanuçu Ramphastos toco      AID GE ONI CIN 

Pica-pau-do-campo Colaptes campestris      AII GE INS - 

Pica-pau-de-cauda-branca Dryocopus lineatus      AII GE INS - 

Choca-da-mata Thamnophilus caerulescens      AID FL INS - 

Casaca-de-couro-da-lama Furnarius figulus      AII PA INS - 

João-de-barro Furnarius rufus      AID GE INS - 

João-teneném Synallaxis spixi      AII GE INS - 

Graveteiro Phacellodomus rufifrons      AII GE INS - 

Teque-teque Todirostrum poliocephalum      AID FL INS - 

Miudinho Myiornis auricularis       AID FL INS - 

Filipe Myiophobus fasciatus      AID GE INS - 

Maria-preta-de-penacho Knipolegus lophotes      AII GE INS - 

Primavera Xolmis cinereus      AII GE INS - 

Noivinha-branca Xolmis velatus      AII GE INS - 

Lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta      AID GE INS - 

Viuvinha Colonia colonus      AID GE INS - 
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Suiriri-cavaleiro Machetornis rixosa       AID GE INS - 
Bentevizinho-de-penacho-
vermelho  Myiozetetes similis       AID GE INS - 

Bem-te-vi Pitangus sulphuratus      AID GE INS MIG 

Bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus      AII GE INS MIG 

Nenei Megarynchus pitangua       AID GE INS - 

Suiriri Tyrannus melancholicus       AID GE INS MIG 

Tesourinha Tyrannus savana      AII GE INS MIG 

Maria-cavaleira Myiarchus ferox      AII GE INS - 

Andorinha-pequena-de-casa Pygochelidon cyanoleuca      AID GE INS - 

Corruíra Troglodytes musculus      AII GE INS - 

Sabiá-laranjeira Turdus rufiventris      AID GE ONI CIN 

Sabiá-barranco Turdus leucomelas      AII GE ONI CIN/MIG 

Sabiá-poca Turdus amaurochalinus      AII GE ONI CIN 

Sabiá-do-campo  Mimus saturninus      AII GE ONI CIN 

Sanhaço-cinzento Thraupis sayaca      AID GE FRU - 

Saí-andorinha Tersina viridis      AID GE FRU CIN/MIG 

Saí-azul Dacnis cayana      AII GE FRU CIN 

Tiê-sangue Ramphocelus bresilius      AII FL FRU CIN 

Tico-tico Zonotrichia capensis      AID CA GRA CIN 

Tico-tico-do-campo Ammodramus humeralis      AII CA GRA CIN 

Canário-da-terra-verdadeiro Sicalis flaveola      AID GE GRA CIN/AME 

Tiziu Volatinia jacarina      AID GE GRA MIG 

Papa-capim-de-costas-cinzas Sporophila ardesiaca      AII GE GRA CIN 

Coleirinho Sporophila caerulescens      AID GE GRA CIN 

Bico-de-veludo Schistochlamys ruficapillus      AID GE GRA CIN 
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Trinca-ferro-verdadeiro Saltator similis      AII FL FRU CIN 

Graúna Gnorimopsar chopi      AID GE ONI CIN 

Guaxe Cacicus haemorrhous      AID GE ONI CIN 

Corrupião Icterus jamacaii      AID GE ONI CIN 

Garibaldi Chrysomus ruficapillus      AID GE ONI - 

Chopim-do-brejo Pseudoleistes guirahuro      AID PA ONI - 

Vira-bosta Molothrus bonariensis       AID PA ONI - 

Japacanim Donacobius atricapilla      AID PA INS - 

Vi-vi Euphonia chlorotica      AID GE FRU - 

Bico-de-lacre Estrilda astrild      AID CA GRA - 

Pardal Passer domesticus      AID UR ONI - 

 
LEGENDA: 

Registro obtido: Vi: visual (espécime viva, carcaça) – A: auditivo (vocalização) – Ve: Vestígio (ninho, ovo) – E: entrevista – B: bibliografia  
Área: AII: Área de Influência Indireta – AID: Área de Influência Direta (ADA+AE)  
Hábito: AQ: Aquático – FL: Florestal – UR: Urbano – CA: Campestre – GE: Generalista – PA: Paludícolas (associado a ambientes aquáticos) 
Guilda: CAR: Carnívora – INS: Insetívora – GRA: Granívora – FRU: Frugívora – NEC: Nectarívora – PIS: Piscívora – ONI: Onívora – DET: Detritívora 
Categoria: AME: espécie Ameaçada de extinção – MIG: espécie Migratória – CIN: Espécie cinegenética (com valor alimentar, comercial, domesticação ou 
criação) 
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No que diz respeito a preponderância de espécies relacionadas ao ambiente preferencial 

de ocorrência, devemos antes de mais nada, salientar que a distribuição da avifauna 

quanto a este aspecto na AID está condicionada principalmente à disponibilidade de 

hábitat e de alimento, haja vista que a dinâmica de sobrevivência da avifauna está 

intimamente ligada às necessidades peculiares de cada grupo ou espécie, os quais 

apresentam diferentes hábitos, sejam alimentares, de nidificação, abrigo, etc.  

 
Neste sentido, os resultados do diagnóstico apontaram para uma predominância de aves 

com hábito generalista, com quase 70% da riqueza de espécies levantadas na área de 

influência. Tal fato só vem ratificar as características da paisagem na AID, favorecendo 

as espécies pouco exigentes e tolerantes às modificações ambientais provocadas pelo 

homem. No que refere as espécies de hábito florestal, fisionomia alvo da intervenção 

direta do empreendimento, estas representaram menos de 10% da riqueza total de 

espécies. Assim, as espécies de hábito aquático ou associadas a esse ambiente 

(paludícola), mostraram mais representativas que as florestais, onde somadas 

contabilizaram um percentual de 18,62% da riqueza total, números que vem justificar a 

variedade de nichos aquáticos distribuídos ao longo da AID e AE bem como sua 

importância ecológica para manutenção de tais espécies que dependem destes 

ambientes. No entanto, deve-se mencionar que a ADA, propriamente, não oferece muitos 

nichos aquáticos, o que permite inferir que tais resultados foram obtidos nos 

ecossistemas adjacentes do maciço, principalmente no córrego Corumbá e lagoas 

próximas. 

 
Grafico

 
Gráfico 5.2.5 
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Quanto ao guilda trófico, observou-se que sobressaíram as espécies insetívoras, 

representando 26,47% do total. Logo depois, as aves com hábitos alimentares onívoros 

corresponderam 21,36% da avifauna registrada.  

 
Assim, podemos concluir que quase a metade (47,83%) de toda riqueza de aves 

relatadas na AID possuem a dieta baseada em insetos ou não apresenta restrição 

alimentar para obter recursos, como é o caso dos onívoros. Com base nisso, pode-se 

concluir também que das 49 espécies que possuem dieta insetívora ou onívora, 40 delas 

possuem hábito generalista (81,63%), o que permite inferir que as condições ambientais 

existentes na AID favorecem a ocorrência de espécies com ampla distribuição 

geográfica, sem restrições a habitats preferenciais ou recursos alimentares, além de que, 

no caso dos insetívoros, há grande oferta de alimento, considerando que o grupo dos 

artrópodes (insetos) é o mais representativo do reino animal.  

 

Portanto, pode-se considerar a área de estudo como um ambiente característico de 

áreas degradadas decorrentes da ação e ocupação humana, cujas espécies ocorrentes 

mostram-se de certa forma grande plasticidade e tolerância a pressão antrópica. 

 

 

Gráfico 5.2.6 

 

Das espécies de valor econômico ou cinegético, foram registradas 29 espécies, 

correspondendo a 28,15% da riqueza total, valor que pode ser atribuído a ocorrência de 

espécies comumente domesticadas, com destaque para as famílias  Thraupidae, 

Emberizidae e Psittacidae. 
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Foi registrada apenas 01 (uma) espécie em alguma categoria de ameaça, tanto no nível 

estadual, nacional e internacional (Fundação Biodiversitas 2007; MMA, 2003, COPAM, 

2005. Deliberação Normativa n° 041/95 - Lista de espécies ameaçadas de extinção da 

fauna do Estado de Minas Gerais e IUCN red list of threatened species, 2009), sendo 

Sicalis flaveola (canário-da-terra-verdadeiro), espécie incluída na lista de aves 

ameaçadas de Minas Gerais e classificadas como “Vulnerável” (COPAM, 1995). A maior 

ameaça para S. flaveola é o comércio ilegal de aves, tido como uma excelente ave 

canora é muito apreciada pelo seu canto e sua plumagem de um amarelo forte, com 

traços alaranjados na fronte, no caso dos machos.  

 

Analisando o mosaico paisagístico dá área de inserção do empreendimento em questão, 

conclui-se que é notória a predominância de espécies tolerantes às perturbações 

ambientais, aliadas a ampla distribuição destas ao longo da poligonal que perfaz a AID, 

onde citam-se Furnarius rufus (joão-de-barro), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Mimus 

saturninus (sabiá-do-campo), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Zonotrichia capensis 

(tico-tico), Patagioenas picazuro (asa-branca) Leptotila rufaxilla (Juriti-gemedeira), 

Columbina talpacoti (rolinha-roxa), Crotophaga ani (anu-preto), Guira guira (anu-branco), 

Fluvicola nengeta (lavadeira-mascarada), Volatina jacarina (Tiziu), dentre outras 

espécies que estão cada vez mais adaptadas a convivência em áreas antropizadas ou 

até mesmo em meio urbano. Para tanto, tem-se que os diversos ecossistemas 

encontrados são de fundamental importância para a comunidade de aves da região, em 

especial aquelas consideradas ameaçadas de extinção. Estas espécies dependem 

destes locais para a sua sobrevivência e reprodução. 

 

Biologia de algumas das espécies de Aves registradas em campo 

 

 Pionus maximiliani 
 

A maitaca-verde (Pionus maximiliani) é uma ave da família dos Psittacidae. Não está 

classificada em nenhuma categoria de ameaça, embora o desmatamento e o comércio 

ilegal afetem suas populações. Alimenta-se de frutos e sementes da região, muitas vezes 

sendo verdadeiros predadores de arrozais. Costumam aninhar em buracos em troncos, 

rochas e barrancos. Vive em uma variedade de habitats que incluem florestas úmidas, de 
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galeria, savanas e áreas cultivadas, até os 2.000 m. Geralmente gregário, voam em 

bando de 6 a 8 indivíduos, por vezes até de 50 aves quando a comida é abundante. 

Ocorre desde o nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil, Paraguai, Bolívia até o norte 

de Argentina.  

 

 Cyanocorax chrysops 
 

A gralha-picaça é uma ave passeriforme da família Corvidae. Ocorre na Argentina, 

Uruguai, Paraguai e Bolívia, e no Brasil ocorre na região sudeste e sul. Habita a mata e 

têm preferência por locais altos da floresta. Vive em bandos de 10 a 20 indivíduos fora da 

época reprodutiva, quando desfaz-se o bando e formam-se casais. Alimenta-se de 

insetos, frutos e as vezes ovos de outras aves.  

 

 Trogon curucui 
 

O surucuá-de-barriga-vermelha é uma ave trogoniforme da família Trogonidae. Vivem 

nos diversos ambientes florestados. Alimenta-se de pequenos insetos frutos. Aparece, 

ocasionalmente, nos capões de cerrado. No entanto, é mais comum nas matas ciliares, 

bem como ao longo dos corixos maiores, nos cambarazais e cerradões. Ocorre em 

várias regiões do Brasil, inclusive o estado de Minas Gerais. 

 

 Ramphastos toco 
 

Espécie que pertence à família Ramphastidae. É a maior das espécies de tucanos, 

vivendo em todo o Brasil Central e partes da Amazônia. No Pantanal está a sua maior 

população. Sua dieta consiste basicamente de frutas, insetos e artrópodes. Vive em 

pares ou em bandos e habitam as matas de galeria, cerrado, capões; única espécie da 

família Ramphastidae que não vive exclusivamente na floresta, sobrevoa freqüentemente 

os campos abertos e rios largos; gosta de pousar sobre árvores altaneiras. 

 

 Aratinga aurea 
 

O periquito-rei é uma ave psittaciforme, das mais conhecidas e abundantes 

representantes da família Psittacidae em nosso País. Possui cabeça verde com uma 
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faixa dianteira cor de pêssego, face azulada, ventre verde-amarelado. Presente em 

grande variedade de hábitats, especialmente no cerrado, mata secundária, campos de 

cultura, buritizais e até em manguezais, até 600 m. Em alguns lugares é considerada 

praga nas plantações. Vive em casal, que permanecem unidos por toda a vida. Desloca-

se velozmente, às vezes intercalam-se entre séries de rápidas batidas um vôo de asas 

fechadas. É comum vê-los em bandos. Presente principalmente da margem sul do Rio 

Amazonas até o Paraná. Ao norte do Rio Amazonas ocorre apenas em algumas regiões, 

como Faro (no Pará) e no Amapá. Encontrado também desde as Guianas até o leste da 

Bolivia, extremo leste do Perú e norte da Argentina. 

 

 Zonotrichia capensis 
 

O tico-tico é uma ave passeriforme da família Emberizidae. É um dos pássaros mais 

conhecidos e estimados do Brasil. Alimenta-se de sementes, brotos, frutas, insetos 

(besouros, formigas, grilos, cupins alados). É comum em paisagens abertas, plantações, 

jardins, pátios e coberturas ajardinadas de edifícios. Abundante em regiões de clima 

temperado e também em cumes altos expostos a ventos frios e fortes. É favorecido pelo 

desmatamento e pela drenagem de alagados, aumentando sua área de ocorrência. Vive 

em casais isolados, sendo que o macho ataca tico-ticos vizinhos que invadam seu 

território. Entre os traços interessantes do seu comportamento figura a técnica de 

esgravatar alimento no solo por meio de pequenos pulos. Ocorre em todas as regiões do 

País, com exceção das áreas florestadas da Amazônia. É migratório no Rio Grande do 

Sul e Paraná, aparecendo em bandos provavelmente procedentes dos países vizinhos. 

Encontrado também do México ao Panamá e na maior parte da América do Sul até a 

Terra do Fogo (Argentina). 

 

 Heterospizias meridionalis 
 

É um gavião campestre da família dos acipitrídeos, comum em campos, pastagens, 

borda de alagados, manguezais e no cerrado. A espécie mede cerca de 55 cm de 

comprimento, com plumagem ferrugínea. O adulto é todo marrom avermelhado, com a 

ponta das asas e cauda negras e penas longas. É um gavião de áreas abertas, campos 

e cerrados, onde se alimentam de várias presas, como pequenos mamíferos, aves, 

cobras, lagartos, rãs, sapos e grandes insetos. Voa alto, aproveitando as correntes de ar 
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quente para planar, ou através de vôo ativo, com batimento ritmado das asas. 

Extremamente arisco, o gavião caboclo sempre está alerta a qualquer movimento, 

levantando vôo rapidamente quando se sente ameaçado. Presente em quase todo o 

Brasil, com exceção de áreas densamente florestadas. 

 

 Milvago chimachima 
 

O carrapateiro é uma ave falconiforme da família Falconidae. É um dos gaviões mais 

conhecidos do Brasil. Também é conhecido pelos nomes de caracará-branco, caracaraí, 

caracaratinga, carapinhé, chimango, gavião-pinhé, papa-bicheira, pinhé, pinhém, 

chimango-branco e chimango-carrapateiro e chimango-do-campo. É encontrado em todo 

o Brasil. Alimenta-se principalmente dos parasitas de bovinos e equinos tais como 

carrapatos e bernes. Quando não encontra carrapatos, seu prato principal, pode ser 

constituido de lagartas e cupins, saqueia ninhos, se alimenta de carniça, frutas e outras 

opções. Em remanescentes florestais preda parasitas de hérbivoros de grande porte, 

como a anta e os veados. Mas esses animais não são encontrados com facilidade, nem 

em grande número, assim, pode-se dizer que é uma das poucas espécies que se 

beneficiam do desmatamento para a formação de pastos e criação de grandes rebanhos, 

pois encontra vasta quantidade de carrapatos e bernes nos bovinos. O carrapateiro é 

frequentemente encontrado nas fazendas de gado, com os quais vivem associados, 

retirando destes carrapatos e bernes. Habitam pastagens, campos com árvores 

esparsas, vizinhanças de cidades e margens de rodovias. Quando em sobrevôo, emite 

um grito agudo que soa como “pinhé”, semelhante ao canto do gavião-carijó (Buteo 

magnirostris). Ocorre da América Central ao norte do Uruguai e da Argentina e em todo o 

território brasileiro. 

 

 Tyrannus savana 
 

A tesourinha é uma ave passeriforme da família Tyrannidae. Possui hábitos como o do 

suiriri, com grande consumo de frutos no período de migração. Dormem em uma mesma 

árvore ou árvores próximas quando estão migrando, seja em áreas naturais, seja em 

áreas urbanas. Apesar de migrarem em grupos, em setembro os machos já estão 

exibindo seu característico vôo territorial, pairando em espirais com asas e cauda 

abertos, ao mesmo tempo em que emite o canto longo e rápido. Localmente, procuram 
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as áreas abertas, como os cerrados (daí a razão da savana em seu nome científico), 

pastagens e áreas de cultura, onde ficam pousadas em mourões de cerca, postes, fios e 

árvores isoladas. Também podem procurar as matas, ou até mesmo cidades. Ocorrem 

em toda América do Sul. Depois do verão, as tesourinhas migram aos milhares para a 

região da Amazônia, onde permanecem até o inverno acabar. No início da primavera, 

cada uma volta para a sua região de origem, onde vão reproduzir, criar os filhotes e 

começar tudo novamente no ano seguinte. Assim, as tesourinhas são muito abundantes 

nas regiões onde vivem, mas apenas em algumas épocas do ano. Em outras, 

desaparecem completamente. 

 

 Aramides cajanea 
 

A saracura-três-potes (Aramides cajanea) é uma ave da família Rallidae. Em geral, é 

mais escutada do que vista. Vive no chão de áreas alagadas com vegetação densa, 

manguezais, margens de rios e lagoas. São onívoras alimentando-se de capim, 

sementes, larvas de insetos, pequenas cobras d'água, pequenos peixes e crustáceos, 

sempre apanhados no chão, entre as folhas da mata ou do brejo, bem como na água 

rasa. Podem ser observada nas margens dos corixos, nas praias e nas beiras das 

estradas. No Brasil existem duas subespécies de saracuras três-potes, encontradas em 

todos os Estados, tanto no litoral como no interior. 

 

 Patagioenas picazuro 
 

A asa-branca é uma ave columbiforme da família Columbidae. Também chamada de 

pombão e pomba-trocal. Quando em vôo, a principal característica da espécie é a faixa 

branca na parte superior das asas. É uma das maiores espécies da família no País. 

Alimenta-se de sementes e pequenos frutos geralmente coletados no solo. São 

granívoros e frugívoros. Vive nos campos com árvores, áreas urbanas, cerrados, 

caatingas e florestas de galeria. Freqüentemente encontrada no solo. É migratória como 

tanta outras pombas, estendendo seus domínios acompanhando o desmatamento, 

aparecendo em grande quantidade. Ocorre do Nordeste ao Rio Grande do Sul, Goiás, 

Mato Grosso, São Paulo (nas partes meridionais do país) e também na Bolívia, Argentina 

e Paraguai. 
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 Sicalis flaveola 
 

O canário-da-terra-verdadeiro é uma ave passeriforme da família Emberizidae. É uma 

ave admirada pelo canto forte e estalado e por isso é frequentemente aprisionada como 

ave de cativeiro (está entre as 10 mais apreendidas, segundo o IBAMA) mesmo tal ato 

sendo considerado crime federal inafiançável pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 

9.605/98). Alimenta-se de sementes no chão. É uma espécie predominantemente 

granívora (come sementes). O formato do bico é eficiente em esmagar e seccionar as 

sementes, sendo portanto, considerada predadora e não dispersora de sementes. 

Ocasionalmente alimenta-se de insetos. Vive em campos secos, campos de cultura e 

caatinga, bordas de matas, áreas de cerrado, campos naturais, pastagens pastagens 

abandonadas, plantações e jardins gramados, sendo mais numeroso em regiões áridas. 

Costuma ficar em bandos quando não está em período de acasalamento. Vive em 

grupos, às vezes de dezenas de indivíduos. Está presente do Maranhão ao sul até o Rio 

Grande do Sul e a oeste até o Mato Grosso, bem como nas ilhas do litoral de São Paulo 

e do Rio de Janeiro.  

 

 

 MASTOFAUNA 

 
A fauna de mamíferos no Brasil contém 524 espécies, ocupando o primeiro lugar em 

número de espécies em relação à mastofauna dos países do mundo. No estado de 

Minas Gerais são identificados três importantes biomas, sendo Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica, sendo estes dois últimos representados na região onde o empreendimento se 

insere, considerando ainda que o mesmo situa-se com base no ZEE-MG, em uma região 

de transição destes dois Biomas.  

 
Quanto a composição da mastofauna, 250 espécies ocorrem na Mata Atlântica, com 65 

endemismos (Fonseca et al., 1996). O alto grau de endemismo e a acentuada 

devastação e fragmentação florestal fazem com que a Mata Atlântica apresente os mais 

elevados números de espécies ameaçadas. Mais de 60% das espécies presentes na 

lista de espécies ameaçadas têm distribuição conhecida nesse bioma (Chiarello et al., 

2008). No que refere a mastofauna do cerrado, esta é composta por aproximadamente 

161 espécies, sendo 19 espécies endêmicas (REIS et al., 2006), e está entre os 
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ecossistemas brasileiros que mais sofrem pelas ações voltadas para o desenvolvimento 

(MARINHO et. al., 1994). Apesar desta grande diversidade de espécies, estudos sobre a 

fauna do cerrado são escassos (REDFORD & FONSECA, 1986; MARINHO et. al., 1994), 

ainda necessitando melhores investigações. 

 
Os mamíferos constituem o grupo de vertebrados onde se observa o maior 

desenvolvimento de estruturas e adaptações derivadas, do ponto de vista evolutivo. Além 

disso, os mamíferos são elementos essenciais para a manutenção do equilíbrio dinâmico 

dos ecossistemas, presentes em vários momentos e níveis das cadeias tróficas, além de 

contribuírem significativamente para a manutenção e reposição de formações vegetais. 

 
Cada grupo de mamíferos apresenta importância distinta na avaliação e no 

monitoramento de alterações ambientais, sendo úteis de acordo com suas características 

ecológicas. Os mamíferos de médio e grande porte são comumente estudados em 

função do grau de ameaça e de sua importância ecológica. Este grupo engloba 36 

espécies ameaçadas de extinção, bem como quase todas as espécies de mamíferos 

consideradas alvo do tráfico de animais silvestres e/ou de caçadores.  
Em ambientes urbanos, mamíferos se adaptam de maneiras distintas às alterações 

antrópicas, sendo que no geral apenas poucas espécies estabelecem populações em 

hábitats urbanizados (Harris & Yalden 2003). Segundo Baker et al. (2003), Kristan III et 

al. (2003) e Tigas et al. (2002), um dos piores efeitos da urbanização de áreas naturais 

para a fauna é a fragmentação de hábitats e consequentemente o aumento de bordas. A 

fragmentação altera a riqueza de espécies e densidades populacionais de diferentes 

maneiras, elevando-as ou diminuindo-as. No caso de mamíferos de grande porte, em 

especial os carnívoros, a fragmentação deixa áreas que podem ser pequenas demais 

para manter uma população viável ou insuficiente para o território de um indivíduo 

(Crooks 2002; Tigas et al. 2002). 

 
Neste contexto, podemos relatar que é evidente a influência antrópica na AID do 

empreendimento, haja vista que este estudo foi motivado em razão da ampliação da 

atividade mineraria já existente na chamada Mina Bocaina, pertencente a CSN. Além do 

avanço da lavra pretendido, cabe ressaltar que a área de entorno está bastante 

antropizada, seja por ocupações humanas ou pela alteração do uso do solo para 

atividades pecuárias. Desta forma, a fragmentação e perda de habitats favorecem de 
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forma significativa para o afugentamento da mastofauna ou eliminação de algumas 

espécies nestes locais. 

 
No que refere ao diagnóstico de campo efetuado para este grupo, tomou-se como base a 

mesma metodologia adotada para a herpetofauna e avifauna, quanto as formas de 

registro. Porém, para os levantamentos de campo requerem métodos específicos para 

registros de animais da mastofauna, principalmente pelo fato da maioria das espécies 

serem esquivas e/ou silenciosas. Assim, podemos destacar os seguintes procedimentos 

aplicados em campo: 

 

- Registro por evidências indiretas  
 

Esta prática é usualmente empregada em estudos que visam qualificar espécies que 

ocorram em um determinado local. São consideradas evidências indiretas os vestígios da 

presença do animal na área, tais como pêlos, fezes, carcaças, ossadas, rastros, zoofonia 

e odores.  

 

As pegadas e rastros são vestígios comumente encontrados e vem sendo empregados 

em diversos estudos. Para trabalhos com espécies terrestres, esta técnica pode ser mais 

eficiente que a metodologia de amostragem em transecto linear (PARDINI et al., 2003).  

 
Durante este trabalho, para busca de vestígios, foram percorridos os transectos lançados 

na área do empreendimento, através de caminhadas em trilhas existentes e bordas de 

mata e do maciço. Os rastros e pegadas detectados foram registrados com câmera 

fotográfica e identificados com o auxílio de guias (BECKER & DALPONTE, 1991; 

EMMONS & FEER, 1997; OLIVEIRA & CASSARO, 2006; THOMAZ & BORGES, 2003).  

 

- Registro por evidências diretas  
 

Este método tem por objetivo à visualização direta dos animais na área de estudo. Foram 

considerados todos os encontros ocasionais, inclusive os exemplares encontrados 

durante o deslocamento dos pesquisadores entre as áreas de amostragem, a pé ou de 

carro, além de animais encontrados atropelados ao longo das estradas de acesso e 

rodovias (Fitch, 1987).  Para obter sucesso neste procedimento, tendo como base a 

metodologia de campo adotada, foram observadas atentamente às diferentes fisionomias 
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vegetais presentes na AID, na expectativa de surpreender algum espécime em atividade. 

Foi dada ênfase também em atividades de vocalização na tentativa de observar o animal. 

Quando possível, os espécimes avistados foram fotografados em seu habitat de 

ocorrência. 

 

- Registro por Armadilhas Fotográficas 
 

Como já descrito no item de metodologias adotadas, as armadilhas fotográficas são 

ferramentas eficientes para detectar a presença de espécies, assim como, para se 

conhecer a riqueza e abundância da fauna em uma determinada área. Através desta 

metodologia é possível obter informações importantes sobre animais de difícil 

observação. Ainda, no caso de espécies que possuem padrão de pelagem 

individualizado, é possível contar o número de animais de uma determinada área.  

 

As armadilhas fotográficas, também conhecidas como câmeras trap, funcionam a partir 

de um conjunto de sensores de infravermelho passivo para detecção de calor associado 

a movimento. As armadilhas são programadas para ativar o disparo de uma máquina 

fotográfica digital que é adaptada ao sensor. Quando algum animal passa pela frente da 

armadilha e gera variação de infravermelho a fotografia é registrada.  

 

As armadilhas foram amarradas com extensores em troncos de árvores a uma altura de 

aproximadamente 10 a 20 cm do solo. Todas as armadilhas tiveram sua programação 

padronizada e permaneceram ativas durante dia e noite. Sua programação foi 

configurada para marcar data, hora e minuto das imagens capturadas, sendo 20 

segundos o intervalo de tempo entre cada foto. Apesar de não terem sido utilizados, em 

principio, critérios objetivos (como limite de tempo) para a definição da independência 

entre os disparos, foi considerado apenas um registro por indivíduo fotografado em cada 

dia por câmera, analisando-se a semelhança entre as imagens e a proximidade dos 

disparos por minutos. 

 

Para instalação das armadilhas fotográficas, devem ser analisadas de forma criteriosa as 

características de cada fisionomia vegetal, e propriamente os micro-habitats existentes, a 

fim de obter sucesso nos registros. Foram instaladas armadilhas fotográficas em 18 
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