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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento compõe o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado para a ampliação da Pilha
de armazenamento de Rejeitos do Fraile, Fases 03 e 04, na Mina Casa de Pedra, empreendimento da CSN
MINERAÇÃO S.A.
A Mina Casa de Pedra, localizado nos municípios mineiros de Congonhas e Belo Vale, ambos na porção
sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, é um empreendimento onde a CSN Mineração desenvolve atividades
minerárias, dentre elas: lavra, beneficiamento e embarque de minério de ferro. O minério lavrado e
beneficiado na Mina Casa de Pedra é escoado por meio de terminais ferroviários até o Porto de Itaguaí/RJ,
local onde é despachado para o mercado siderúrgico brasileiro e de exportações ou para a Siderúrgica CSN,
em Volta Redonda - RJ.
A atividade de mineração de ferro por este empreendedor acontece desde a década de 1940. Desde 2019,
a CSN Mineração está trabalhando na revisão do plano diretor de rejeito da Mina Casa de Pedra, com
objetivo de descaracterizar e descomissionar as barragens de rejeitos existentes no local, visando, assim,
aumentar a segurança operacional de todo o complexo. O descomissionamento de barragens é um tema
recente no cenário nacional e deve ser realizado em etapas, de modo que o empreendedor possa suprir os
estudos e as medidas de controle necessárias para garantir a estabilidade física dos barramentos durante
todo o processo de descaracterização, bem como providenciar novas alternativas tecnológicas para
disposição ou reaproveitamento dos rejeitos.
Neste contexto, tem-se que o início da operação da planta de beneficiamento com Concentrador
Magnético de Alta Intensidade (CMAI), em 2018, possibilitou a recuperação de parte do minério de ferro
presente no rejeito gerado na Mina Casa de Pedra. Com isto, a partir do início do ano de 2020, eliminou a
disposição destes rejeitos em barragens, que após filtragem pelo CMAI, seguem para o empilhamento à
seco. Assim, a ampliação das áreas para disposição do rejeito filtrado, objeto desse EIA, corresponde a uma
etapa necessária e importante na direção da não utilização de barragens de rejeitos e descaracterização e
descomissionamento de todas as barragens existentes na Mina Casa de Pedra.
Com o exposto, o presente EIA foi elaborado por uma equipe multidisciplinar de especialistas do Grupo
Biocev, contando com amplo atendimento das diretrizes da Resolução Conama nº 01/1986.
A metodologia adotada para elaboração do estudo buscou, inicialmente, a descrição dos projetos a serem
licenciados, tomando por base as informações fornecidas pelo empreendedor. Nos primeiros capítulos
foram descritas todas as atividades projetadas para o empreendimento e as formas como elas serão
desenvolvidas.
Em um segundo momento foi realizado diagnóstico dos atributos e propriedades dos componentes
naturais e dos processos e fatores socioeconômicos observados na região de inserção do empreendimento.
Posteriormente, buscou-se identificar, de forma sistematizada, os impactos causadores de modificações
ambientais que possivelmente serão desencadeados pelo Projeto de Ampliação do Fraile. A identificação e
a avaliação de tais impactos foram realizadas relacionando as ações do empreendimento nas suas distintas
fases de planejamento, implantação e operação, em relação ao grau de vulnerabilidade de cada um dos
componentes analisados nos diagnósticos ambientais.
Os impactos em questão foram avaliados segundo diferentes atributos no anseio de classificá-los e, quando
possível, mensurá-los. Este prognóstico ambiental, subsidiou a sugestão de medidas de controle, mitigação,
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compensação ou potencialização dos impactos positivos, estruturados em planos e programas específicos,
com intuito de garantir a viabilidade ambiental do empreendimento.
Juntamente com o EIA, foi desenvolvido o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que tem por objetivo
transmitir as principais análises e considerações do EIA em linguagem acessível à sociedade em geral,
principalmente a comunidade que habita ou desenvolve atividades nas imediações do projeto, permitindo
que esta participe ativamente do processo de licenciamento.

2 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Projeto de Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04) está majoritariamente inserido na Mina Casa de Pedra. O
complexo Mina Casa de Pedra está localizado em sua maior parte no município de Congonhas e, em menor
proporção, no município de Belo Vale, sendo que a pilha de rejeitos do Fraile está totalmente dentro do
município de Congonhas.
A ampliação do Fraile abrangerá uma área total de 358,076 ha, localizada sobre a área de drenagem do rio
Maranhão, ao lado da barragem Casa de Pedra, na Mina Casa de Pedra. Valem mencionar que esses
358,076 ha incluem as áreas destinadas aos taludes de rejeito das duas fases de ampliação (Fases 03 e Fase
04), bem como as estruturas permanentes e temporárias de apoio, como o canteiro de obras, estradas de
acesso e áreas de secagem. As distribuições destas áreas assim como seus quantitativos estão
representadas no Quadro 8.
A Figura 1 ilustra a localização do empreendimento em diferentes escalas de abordagem, sendo possível
visualizar as áreas de estudo em relação aos limites da Mina Casa de Pedra, ao município de Congonhas e
Belo Vale, assim como no interior do estado de Minas Gerais.
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Figura 1: Localização do projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra – CSN Mineração.

A Mina Casa de Pedra e, consequentemente a área objeto de estudo, distam aproximadamente 73 km da
capital mineira, sendo o acesso principal realizado pela rodovia BR-040 no sentido Belo Horizonte/Rio de
Janeiro. No município de Congonhas, considerando como ponto de partida o posto da polícia rodoviária
federal na BR-040, tem-se 10 km até a portaria principal do empreendimento, percorrendo a Avenida
Michel Pereira de Souza, Avenida Tenente Horácio Cordeiro, avenida doutor Alberto de M. Brunelli e
estrada Casa de Pedra. As vias utilizadas para acesso à portaria principal (Portaria 01) possuem pista de
rolagem pavimentadas e são compartilhadas pelos veículos nos dois sentidos de circulação (mão dupla)
(Figura 2 a Figura 5).

Figura 2: Portaria Principal da Mina Casa de Pedra:
Estrada Casa de Pedra.

Figura 3: Acesso a Portaria Principal da Mina Casa de
Pedra: Avenida Tenente Horácio Cordeiro.

Figura 4: Acesso a Portaria Principal da Mina Casa de
Pedra: Avenida Michel Pereira de Souza.

Figura 5: Acesso a Portaria Principal da Mina Casa de
Pedra: Avenida doutor Alberto de M. Brunelli.

Registra-se que o acesso de caminhões rodoviários e demais veículos pesados ocorre por meio da Portaria
02, localizada na rodovia estadual MG-442. A partir da confluência da MG-422 com a BR-040, que ocorre
nas imediações do KM 597 Sul da rodovia federal, tem-se aproximadamente oito quilômetros de uma
estrada pavimentada com dois sentidos de circulação (mão dupla) até a Portaria 02. Ao contrário do que
acontece no acesso de visitantes (Portaria 01), o acesso pela MG-422 não intercepta áreas urbanizadas. A
Figura 1, anteriormente apresentada, também ilustra a localização dos acessos ao empreendimento.
Segundo o Código Mineral, instituído pela Lei Federal nº 1985/1940, “compete à União administrar os
recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, comércio e consumo de
produtos minerais”. Neste contexto, tem-se que 99,3% das áreas projetadas para Ampliação do Fraile estão
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inseridas em poligonal com direito de lavra já concedido pela Agência Nacional de Mineração (Quadro 1 e
Figura 6).
A maior parte da área projetada para Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04) encontra-se sem processo mineral
ativo, visto que mais de 37% do terreno está em disponibilidade. Em seguida, têm-se 35% do terreno
sobreposto as poligonais com concessão de lavra, sendo a Ferrous Brasil detentora da maior parcela com
esse direito. Ainda no que concerne ao direito de lavra, cita-se a solicitação para extração de minério de
ouro pela empresa Areal Lobo em aproximadamente 6% do terreno. Tal solicitação foi submetida à ANM
em dezembro de 2020 e aguarda a análise do processo pela agência.
Diante deste eminente conflito de uso, a CSN Mineração requereu junto a ANM o bloqueio da área
pleiteada para o empreendimento em análise e instauração de servidão, o que foi deferido e concedido
pela agência por meio do despacho publicado em 09 de abril de 2008.
Quadro 1: Processos minerários sobrepostos às áreas projetadas para Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, Mina Casa de Pedra – CSN Mineração.
Área da
Ampliação do
Nº Processo
Requerente/Titular
Fase
Último evento
Substância
Fraile
ANM
interceptada
pelo processo
Aditamento de nova
Ferrous Resources
Concessão de
2771/1935
substância solicitada em
Ferro
26,7%
do Brasil S.A.
lavra
31/05/2021
Relatório Anual de Lavra
Vicente Reis de
833205/1995
Licenciamento
exigência de apresentação
Areia
5,5%
Paula - ME
em 13/04/2021
Água Nova
Pagamento da Taxa Anual
Autorização de
Minério de
831674/2006 Pesquisas Minerais
por Hectare efetuado em
14,3%
pesquisa
ouro
Ltda.
27/07/2018
Barragens prorrogadas Concessão de
Minério de
43306/1956
CSN Mineração S.A.
prazo de exigência solicitado
8,6%
lavra
ferro
em 05/07/2021.
Cumprimento de exigência
Requerimento
Minério de
833624/2008 Areal Lobo Ltda - ME
protocolizado em
6,0%
de lavra
ouro
08/07/2021.
Água Nova
Habilitado para edital de
Minério de
831136/2007 Pesquisas Minerais Disponibilidade
37,4%
pesquisa em 07/07/2015
ouro
Ltda.
Sigilo de informação
Autorização de
Minério de
832143/2017 CSN Mineração S.A.
minerária requerida em
0,8%
pesquisa
ferro
05/04/2019
Fonte: ANM (2021).
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Figura 6: Processos minerários sobrepostos à área projetada para Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile (Fase 03
e 04). Mina Casa de Pedra – CSN Mineração.
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No que concerne ao enquadramento de bacias hidrográficas, considerando a Deliberação Normativa
06/2002 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (CERH/MG), a área de
estudo está inserida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos SF3 – Bacia Hidrográfica
do rio Paraopeba. Já segundo o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraopeba (COBRAPE,
2018), a área objeto de licenciamento intercepta a região classificada como Alto Paraopeba. O diagnóstico
do meio físico exibe o mapa das bacias e microbacias hidrográficas observadas na área de estudo.

2.1 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
O objetivo principal para o Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile (Fases 03 e 04) é ampliar a
área de disposição dos rejeitos filtrados que venham a ser gerados pelas plantas de beneficiamento da
Mina Casa de Pedra. A ampliação do Fraile também se justifica como alternativa para destinação dos
volumes provenientes do descomissionamento das barragens de rejeito da CSN Mineração.
Frente a tais objetivos, o capítulo de justificativa deste EIA foi estruturado sobre três principais
argumentos:
i.
ii.
iii.

A contribuição da CSN Mineração na oferta do minério de ferro para o mercado brasileiro, no
comércio exterior e no PIB do país;
Os impactos da operação da Mina Casa de Pedra na economia do estado de Minas Gerais e nos
municípios de Congonhas e Belo Vale;
As mudanças recentes da Política Nacional de Segurança de Barragens e demais políticas
relacionadas a destinação de rejeitos de mineração;

2.1.1 - A contribuição da CSN Mineração na oferta do minério de ferro para o mercado brasileiro, no
comércio exterior e no PIB do país;
Com o exposto, segundo o Relatório Anual de Atividades do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM,
2020), a indústria mineral brasileira contribui decisivamente para gerar superávits à balança comercial do
país. O Brasil exportou, em 2019, um volume de mais de 358,7 milhões de toneladas de bens minerais, o
equivalente a 32,5 bilhões de dólares (IBRAM, 2020). Este valor representou, naquele ano, 14,5% das
exportações totais do país e 52% do saldo comercial (IBRAM, 2019). Dentre o total de exportações da
Indústria de Extração Mineral (IEM), mais de 60% são atribuídas ao minério de ferro (Maciel, 2020; ANM,
2019a; ANM, 2019b).
A Figura 7 e a Figura 8 ilustram a representatividade do minério de ferro nas exportações brasileiras da IEM
em 2019. As informações foram compiladas do informe mineral da Agência Nacional de Mineração, que,
por sua vez, fez uso dos dados do portal Comex Stat do Ministério da Economia. No segundo semestre de
2019, por exemplo, a exportação de minério de ferro foi responsável por uma receita de
U$10.988.752.555,00.
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Figura 7: Distribuição das exportações da IEM por
produto no primeiro semestre de 2019. Fonte: ANM,
2019a.

Figura 8: Distribuição das exportações da IEM por
produto no segundo semestre de 2019. Fonte: ANM,
2019b.

Cabe ainda mencionar que o setor mineral como um todo, excluindo o mercado de petróleo e gás e
incluindo a indústria extrativista, metalurgia e transformações não metálicas, foi responsável por 4,0% do
PIB brasileiro em 2020 (IBRAM, 2020). Os dados expostos até o momento tornam irrefutável a importância
da continuidade da indústria de extração de minério de ferro no país.
Registra-se ainda que o minério de ferro tenha como principal derivado o aço, de modo que a indústria de
extração deste minério é fomentadora do mercado de construção civil e de transporte, além dos setores de
máquinas, equipamentos, embalagens, ferramentas e utilidades. Dados do IBRAM (2019) corroboram com
esta linha de raciocínio ao informar que para cada posto de trabalho gerado na indústria extrativa mineral,
geram-se 3,6 postos de trabalhos na indústria de transformação mineral. Ao considerar a cadeia industrial
como um todo, o fator multiplicador é ainda maior, sendo que para cada posto de trabalho gerado na
indústria extrativa mineral, tem-se 11 postos de trabalho nesta cadeia (IBRAM, 2019).
Segundo o Anuário Mineral Brasileiro (ANM, 2020), 99% da produção (ROM) de minério de ferro no Brasil
estão concentrados nos estados de Minas Gerais e Pará, sendo 64,5% no estado de Minas Gerais (Ano base
de 2019). A Pesquisa Industrial Anual de 2018 (IBGE, 2019) reitera esta informação ao considerar a
indústria de extração de minerais metálicos a principal atividades econômica industrial do estado mineiro.
A operação da Mina Casa de Pedra contribui com os indicadores supracitados, ao passo que a CSN
Mineração é a segunda maior mineradora de ferro no país e opera exclusivamente no estado mineiro1,
sendo responsável pela extração e beneficiamento de aproximadamente 5% de todo o minério de ferro
produzido no Brasil, atrás somente da empresa Vale (Jesus, 2017). As frentes de lavra da CSN Mineração
estão concentradas no Complexo Casa de Pedra, municípios de Belo Vale/MG e Congonhas/MG.

1

Somente os ativos de mineração da CSN opera exclusivamente no estado mineiro.
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2.1.2 - Os impactos da operação da Mina Casa de Pedra na economia do estado de Minas Gerais e nos
municípios de Congonhas e Belo Vale;
Em relação aos indicadores socioeconômicos, vale mencionar que todo empreendedor da Indústria de
Extração Mineral recolhe o encargo CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais),
conhecida também como royalty da mineração. Esta contribuição, estabelecida pela Constituição de 1988,
é devida aos estados, aos municípios e aos órgãos da administração da união, como contraprestação pela
utilização econômica dos recursos minerais em seus respectivos territórios. Segundo o endereço eletrônico
do Ministério da Economia2, os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma:
•
•
•

12% para a União (ANM 9,8%, Ibama 0,2%, MCT/FNDCT 2%);
23% para o Estado onde for extraída a substância mineral;
65% para o município produtor.

As alíquotas são aplicadas sobre o faturamento líquido que variam de acordo com a substância mineral,
sendo aplicado a taxa de 2% para o caso do minério de ferro. Portanto, a operação da Mina Casa Pedra,
além de ser responsável pela produção de um recurso importante na balança comercial brasileira, está
também atrelada a uma fonte significativa de recursos para os municípios nos quais a empresa está
instalada. No ano de 2020, segundo a Agência Nacional da Mineração3, o município de Congonhas, sede do
empreendimento em análise, arrecadou R$ 150.920.321,78.
Adicionalmente, cita-se os dados do ISPER (Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda) de
2018 (Brasil, 2018), gerenciado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, que indicam que a
extração mineral é a principal fonte de emprego e renda no município de Congonhas/MG, sendo este setor
responsável por 36% dos empregos formais computados naquele ano.
Com o exposto, é possível concluir que o Projeto de Ampliação das Pilhas de Rejeito Fraile se configura
como uma proposta de ampliação de uma estrutura de apoio imprescindível para a manutenção da
operação e produtividade da Mina Casa de Pedra, sendo, consequentemente, necessários para a
manutenção da oferta do minério de ferro no mercado, suporte à produção de aço, crescimento industrial,
manutenção de postos de trabalho e arrecadação tributária.
2.1.3 - As mudanças recentes da Política Nacional de Segurança de Barragens e demais políticas
relacionadas a destinação de rejeitos de mineração;
Em específico sobre a gestão de rejeitos na mineração, cabe também mencionar que, após o rompimento
da barragem de rejeitos B1 da Mina Córrego do Feijão, no município de Brumadinho/MG, em janeiro de
2019, foram apresentados 78 projetos de lei relacionados à disposição de rejeitos de mineração para
apreciação da câmera de deputados (CBHSF, 20204), resultando na publicação da Lei nº14.066/2020, que
decretou a proibição da instalação de barragens de rejeitos construídas pelo método à montante, o
descomissionamento daquelas existentes, bem como novos procedimentos para os Planos de Ação de
Emergência, incluindo novos critérios para o estudo de projeção da área de inundação pela massa de

2

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-uf-produto/9-assuntos/categ-comercioexterior/486-metarlurgia-e-siderurgia-10
3 https://sistemas.anm.gov.br/arrecadacao/extra/relatorios/distribuicao_cfem_muni.aspx?ano=2020&uf=MG
4 https://cbhsaofrancisco.org.br/noticias/novidades/um-ano-apos-o-rompimento-da-barragemem-brumadinho-rejeitos-comecam-a-serretirados-e-legislacao-federal-segue-inalterada/
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rejeito no caso de uma ruptura da barragem, bem como delimitação de Zona de Autossalvamento (ZAS) e a
Zona de Segurança Secundária (ZSS), conceitos inexistentes até aquele momento.
Por parte da agência reguladora, houve a publicação de duas normativas, a Resolução ANM nº 13/2019 e
Resolução ANM nº 32/2020, que estabeleceram, dentre outras questões, critérios mais rigorosos na
classificação das categorias de risco das barragens e aumento do número de empreendimentos que
passaram a ter que executar o monitoramento por instrumentação em tempo real. Tais resoluções também
definiram o fator mínimo de segurança para as análises de estabilidade de barragens em todo território
nacional e prazos para descomissionamento de barragens construídas pelo método à montante.
No estado de Minas Gerais, em março de 2019, foi publicado a Lei nº 23.291/2019 (Política Estadual de
Segurança de Barragens), a qual, além de reforçar apontamentos da legislação federal, proibiu a concessão
de licenciamento para instalação de barragens que tenham comunidades localizadas em zonas de
autossalvamento. A zona de autossalvamento corresponde a região à jusante da barragem, na qual se
considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de
colapso das estruturas. A legislação estadual ainda reforça que “ficam vedadas a acumulação ou a
disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração em barragens sempre que
houver melhor técnica disponível” (Minas Gerais, 20219).
A Mina Casa de Pedra possui três barragens inativas ou em processo de descaracterização para disposição
de rejeitos de minério de ferro, Casa de Pedra, B4 e B5. Alinhado aos documentos legais, ora apresentados,
a substituição do método de disposição de rejeitos gerados na Mina é impreterível, seja pela
obrigatoriedade legal, no caso da barragem B4 à montante, seja pelo surgimento de novas técnicas de
acumulação que se caracterizam como alternativas ambientalmente mais favoráveis, a exemplo da
filtragem do rejeito gerado e disposição em pilhas a seco.
Portanto, a Ampliação das Pilhas de Rejeito do Fraile (Fase 03 e 04) se justifica como uma alternativa para
disposição de rejeitos da mineração com menor Dano Potencial Associado, quando comparado as
disposições do rejeito úmido, vide o estudo de alternativa tecnológica apresentado no item 3.1 - . Soma-se
o fato de que a ampliação desse empreendimento ocorrerá majoritariamente no interior da Mina Casa de
Pedra, atenuando as intervenções em terrenos de terceiros ou equipamentos de infraestrutura.

2.2 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
2.2.1 - HISTÓRICO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA PILHA DE REJEITOS DO
FRAILE – FASES 03 E 04
A busca por novas tecnologias que permitam o maior aproveitamento do minério contido nas massas
lavradas e em seus suprodutos, assim como a consequente menor geração de rejeitos, é um esforço
inerente a indústria de extração mineral, haja visto a sua relação direta com a economicidade da mina.
Nesta linha de raciocínio, a CSN Mineração busca continuamente novas oportunidades para melhorias nos
processos operacionais da Mina Casa de Pedra, com intituito de aumentar sua produtividade e
rentabilidade, bem como diminuir o risco operacional e os impactos socioambientais.
Como resultado desse esforço, em 2018, a companhia iniciou os estudos para reaproveitamento de bens
minerais dispostos em suas barragens através da instalação de uma nova planta de beneficiamento (UTM)
provida de Concentradores Magnéticos de Alta Intensidade (CMAI) e um sistema de filtro prensa. A
operação da UTM CMAI permitiu a geração de um concentrado apropriado para produção de ferro gusa,
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reaproveitamento da água de processo e a geração de rejeitos filtrados que poderiam ser dispostos em
pilhas, uma alternativa com menor Dano Potencial Associado quando comparados as barragens.
A operação da UTM CMAI foi responsável pelo aumento na geração de rejeitos filtrados na Mina e,
consequentemente, da demanda pela ampliação das áreas de destinação final desse tipo de rejeito. Somase a esse cenário, as projeções de futuras lavras, que deverão aumentar o volume de rejeitos dispostos no
complexo, bem como as recentes restrições impostas a construção e/ou alteamento das barragens de
rejeito de mineração.
Diante do exposto, envolto a diálogos com órgãos ambientais, poder público e especialistas técnicos, em
2019, a CSN Mineração iniciou a revisão do seu Plano Diretor de Disposição de Rejeito da Mina Casa de
Pedra com a proposta de descomissionar, a longo prazo, as barragens de rejeitos existentes na sua planta e
ampliar a disposição dos rejeitos em pilhas na região do Fraile. Em 2020, a empresa iniciou os estudos
necessários para o requerimento das licenças ambientais para Ampliação das Pilhas de Rejeito do Fraile,
denominado Fase 03 e 04, resultando no presente EIA.

3 - ESTUDO DE ALTERNATIVAS
3.1 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
O levantamento de alternativas pautou-se pelas tecnologias disponíveis para disposição de rejeitos de
minério de ferro que já tenham sido implantadas no mercado nacional e internacional, ou seja, foram
selecionadas alternativas que disponham de históricos aplicados e/ou estudos de casos. Outro ponto
relevante é que, até 2064, as operações da Mina Casa de Pedra deverão gerar 10.767 Mm³ de rejeito,
sendo consideradas viáveis somente as alternativas aplicáveis para disposição de grandes volumes.
Cada alternativa foi analisada sobre três aspectos principais:
•
•
•

Aspectos técnico/econômicos: necessidade de adequações no projeto de engenharia da Mina Casa
de Pedra, impactando na operação em andamento da CSN Mineração, na cadeia de suprimentos e
nos custos envolvidos;
Aspectos socioambientais: existência de restrições socioambientais para implantação ou operação
da alternativa;
Aspectos legais: existência de restrições previstas na legislação brasileira para sua implantação ou
operação.

Neste contexto, selecionou-se duas alternativas aplicáveis à Mina Casa de Pedra, a saber:
A. Lançamento de rejeitos totais nos reservatórios das barragens existentes na Mina Casa de Pedra:
nessa alternativa, toda a polpa de rejeitos produzida na planta de beneficiamento (UTM) da Mina
Casa de Pedra será transportada por tubulações até o barramento Casa de Pedra, onde serão
lançados por meio de espigotes5 instalados na crista da barragem (Figura 9).

5

sequência de tubulações menores perpendiculares à tubulação principal.
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Destaca-se que, no caso da seleção dessa alternativa, será necessário o alteamento da barragem
Casa de Pedra para que seu reservatório possa comportar com segurança os rejeitos projetados
para os próximos anos de operação da CSN Mineração (Pimenta de Avila, 2016).

Figura 9: Método de descarga periférica de polpa por espigotes. Fonte: Soares (2010).
Legenda 01:pluges/ 2: Tubulação de descarga do rejeito/ 3: maciço da barragem/ 4: Praia de areia/ 5:Lago de decantação.

B. Construção de pilha de rejeitos filtrados em terreno natural: nessa alternativa, a polpa de rejeitos
produzida na planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra será submetida, antes da sua
destinação final, a um sistema com concentrador de minérios e filtragem.
O rejeito desaguado resultante do citado sistema de filtragem será transportado por caminhões até
um terreno natural, onde será lançado, espalhado e semi-compactado com uso de tratores de
esteiras. Nesta alternativa, não haverá formação de reservatório, sendo que praticamente toda a
água liberada pelos rejeitos ficará retida na planta de beneficiamento.

Figura 10: Exemplo de disposição de rejeitos filtrados em vale natural – Pilha do Fraile – fase 02.

O Quadro 2 apresenta o comparativo com as vantagens e desvantagem para implantação das alternativas
ora apresentadas, considerando os aspectos socioambientais, técnico/econômicos e legais.
No que concerne a alternativa de não execução do projeto, tem-se que, caso não seja possível expandir as
áreas de disposição de rejeitos da Mina Casa de Pedra, o complexo atingirá seu esgotamento no ano de
2026, cenário que acarretaria na antecipação do fechamento da Mina, o que implicaria da desmobilização
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gradual de aproximadamente 7.500 funcionários diretos e indiretos, cessamento dos impostos pagos ao
poder público (sobretudo, CFEM), além de um impacto direto na balança comercial brasileira, haja vista a
importação da CSN Mineração na indústria de extração de minério de ferro, conforme detalhado no item
2.1 - deste EIA.
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ALTERNATIVA A
Lançamento de rejeitos totais nos reservatórios das barragens em operação na Mina Casa de Pedra

ALTERNATIVA B
Construção de pilha de rejeitos filtrados em terreno natural

VANTAGENS

Aspectos técnicos:
•
Menores custos para implantação (alteamento) e operação;
•
Tecnologia de disposição bastante difundida no Brasil e no exterior, com vasto conhecimento
sobre as técnicas de construção e de operação de uma barragem convencional;
•
Permite o controle do nível d’água, dos efluentes e vertimentos;
Aspectos socioambientais:
•
Utilização do reservatório atual para contenção dos sedimentos da bacia dentro do próprio
reservatório da barragem;

Aspectos técnico/econômicos:
•
Maior segurança da estrutura, uma vez que a disposição é realizada “a
seco” (i.e., com baixa umidade);
Aspectos socioambientais:
•
Melhor aceitação dos órgãos ambientais e da opinião pública;
•
Proporciona boa recuperação de água de processo da usina, reduzindo o
consumo de água nova.

DESVANTAGENS

Quadro 2: Comparação entre as alternativas tecnológicas consideradas para disposição de rejeitos da Mina Casa de Pedra.

Aspectos técnicos:
•
Pode requerer elevados volumes de materiais de empréstimo (solos, areias, britas, pedras
para enrocamento, gramíneas etc.) e de construção (concreto, formas etc.) para o alteamento
das barragens existentes;
•
Requer rigoroso controle de percolação, por meio da auscultação da barragem;
Aspectos socioambientais:
•
Proporciona baixa recuperação de água de processo para a usina e pode requerer consumo de
água nova para operação da UTM;
•
A depender das condições de lençol freático e de corpos d’água receptores, pode haver
alteração dos parâmetros de qualidade das águas, se o efluente for lançado no meio
ambiente;
•
Impacto visual, principalmente no caso específico das estruturas pertencentes ao sistema Casa
de Pedra, para as quais é previsto o alteamento das barragens nas proximidades a bairros
habitacionais do município de Congonhas;
•
No caso hipotético de rompimento da barragem, possui Alto Dano Potencial Associado, tendo
em vista a proximidade de bairros habitacionais do município de Congonhas que seriam
atingidos pela massa de rejeitos e o leito do rio Maranhão que estaria sujeito a um possível
afogamento;
•
Impactos sociais no relacionamento com a comunidade: baixa aceitação da opinião pública.
Aspectos legais:
•
A Lei Federal nº 14.066/2020 decretou a proibição da instalação de barragens de rejeitos
construídas pelo método à montante e o descomissionamento daquelas existentes (Caso da
barragem B4);
•
A Lei Estadual nº 23.291/2019 proibiu a concessão de licenciamento para instalação de
barragens que tenham comunidades localizadas em zonas de autossalvamento.

Aspectos técnicos:
•
Custos mais elevados considerando a aquisição de terrenos e a
implantação/operação das pilhas;
•
Demanda de intenso manuseio do material, que deverá ser descarregado
em área previamente preparada e movimentado por tratores. Apesar de
ser considerada como “disposição a seco”, efetivamente o material ainda
carregará uma umidade residual, que dificultará a livre movimentação dos
caminhões sobre a área, sobretudo em épocas de chuva;
•
Demanda por diques ou sumps para contenção dos sólidos erodidos,
demandando a construção de um sistema de drenagem artificial;
•
Devido a questões de suporte de carga de fundação, para fins de
trafegabilidade sobre a pilha formada, e tendo-se em vista que o teor de
umidade do rejeito filtrado pode se encontrar um pouco acima do teor de
umidade ótima de compactação, pode se tornar necessária a adoção de um
plano operacional para a disposição do rejeito na pilha.
Aspectos socioambientais:
•
Demanda de intenso tráfego de caminhões para o transporte do material,
que deverá operar entre a usina e o local de disposição, com riscos
operacionais, aumento de geração de material particulado e ruídos;
•
Potencial distribuição de rejeitos pela área de trânsito dos caminhões e
equipamentos de espalhamento, já que os rejeitos se agregarão aos pneus
e material rodante dos mesmos;
•
Possível demanda de volumes elevados de solo vegetal para revestimento
das pilhas, demandando auxílio para fixação e desenvolvimento da
vegetação de proteção;
•
Em épocas de seca, a depender das condições de vento, pode haver maior
emissão de particulado;

Comparação
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VANTAGENS

ALTERNATIVA A.
Lançamento de rejeitos totais nos reservatórios das barragens em operação na Mina Casa de Pedra
Aspectos técnicos:
Os custos de implantação (alteamento) e operação de uma barragem convencional são
inferiores aos custos das demais alternativas;
•
Tecnologia de disposição bastante difundida no Brasil e no exterior, com vasto conhecimento
sobre as técnicas de construção e de operação;
•
Permite o controle do nível d’água, dos efluentes e vertimentos;
Aspectos socioambientais:
•
Contenção de grande parte dos sedimentos da bacia dentro do próprio reservatório da
barragem;

DESVANTAGENS

Comparação

Aspectos técnicos:
Pode requerer elevados volumes de materiais de empréstimo (solos, areias, britas, pedras
para enrocamento, gramíneas etc.) e de construção (concreto, formas etc.) para o alteamento
das barragens existentes;
•
Requer rigoroso controle de percolação, por meio da auscultação da barragem;
Aspectos socioambientais:
•
Proporciona baixa recuperação de água de processo para a usina e pode requerer consumo de
água nova para operação da UTM;
•
A depender das condições de lençol freático e de corpos d’água receptores, pode haver
alteração dos parâmetros de qualidade das águas, se o efluente for lançado no meio
ambiente,
•
Impacto visual, principalmente no caso específico das estruturas pertencentes ao sistema Casa
de Pedra, para as quais é previsto o alteamento das barragens nas proximidades a bairros
habitacionais do município de Congonhas;
•
No caso hipotético de rompimento da barragem, possui Alto Dano Potencial Associado, tendo
em vista a proximidade de bairros habitacionais do município de Congonhas que seriam
atingidos pela massa de rejeitos e o leito do rio Maranhão que estaria sujeito a um possível
afogamento;
•
Impactos sociais no relacionamento com a comunidade: baixa aceitação da opinião pública.
Aspectos legais:
•
A Lei Federal nº14.066/2020 decretou a proibição da instalação de barragens de rejeitos
construídas pelo método à montante, o descomissionamento daquelas existentes (Caso da
barragem B4);
•
Lei Estadual nº 23.291/2019 proibiu a concessão de licenciamento para instalação de
barragens que tenham comunidades localizadas em zonas de autossalvamento.

•

•
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ALTERNATIVA B.
Construção de pilha de rejeitos filtrados em vale natural
Aspectos socioambientais:
•
Maior segurança da estrutura, uma vez que a disposição é realizada “a
seco” (i.e., com baixa umidade);
•
Melhor aceitação de órgãos ambientais e da opinião pública, haja vista as
dificuldades de licenciamento de novas áreas para a construção de novas
barragens e de novos projetos de aquisição de outorga para direito de uso
de recurso hídrico;
•
Proporciona boa recuperação de água de processo da usina, reduzindo o
consumo de água nova. A rigor, a água liberada dos rejeitos fica contida no
próprio processo.
Aspectos técnicos:
•
Custo elevado de aquisição e de implantação;
•
Demanda de intenso manuseio do material, que deverá ser descarregado
em área previamente preparada e movimentado por tratores. Apesar de
ser considerada como “disposição a seco”, efetivamente o material ainda
carregará uma umidade residual, que dificultará a livre movimentação dos
caminhões sobre a área, sobretudo em épocas de chuva;
•
Demanda por diques ou sumps para contenção dos sólidos erodidos,
demandando a construção de um sistema de drenagem artificial;
•
Devido a questões de suporte de carga de fundação, para fins de
trafegabilidade sobre a pilha formada, e tendo-se em vista que o teor de
umidade do rejeito filtrado pode se encontrar um pouco acima do teor de
umidade ótima de compactação, pode se tornar necessária a adoção de um
plano operacional para a disposição do rejeito na pilha.
Aspectos socioambientais:
•
Demanda de intenso tráfego de caminhões para o transporte do material,
que deverá operar entre a usina e o local de disposição, com riscos
operacionais, aumento de geração de material particulado e ruídos;
•
Potencial distribuição de rejeitos pela área de trânsito dos caminhões e
equipamentos de espalhamento, já que os rejeitos se agregarão aos pneus
e material rodante dos mesmos;
•
Possível demanda de volumes elevados de solo vegetal para revestimento
das pilhas, demandando auxílio para fixação e desenvolvimento da
vegetação de proteção;
•
Em épocas de seca, a depender das condições de vento, pode haver maior
emissão de particulado;

Página 22 de 67

Com o exposto no Quadro 2, dentre as alternativas disponíveis para disposição de grandes volumes de
rejeitos de mineração, a barragem convencional apresenta impedimentos legais para sua implantação,
pautados na Lei Federal nº 14.066/2020 e Lei Estadual nº 23.291/2019. Tais impeditivos estão atrelados ao
fato de que desvios operacionais na manutenção da barragem, como liquefação da polpa de rejeito ou
infiltrações nos diques de contenção possuem um alto dano potencial associado, como o rompimento do
barramento, com riscos de danos a vida humana, a infraestrutura pública e ao meio ambiente.
Soma-se ao fato de que eventos recentes de rompimento de barragens de mineração no estado de Minas
Gerais diminuem a aceitação dessa alternativa pelo público e órgãos ambientais. Em contrapartida, a
alternativa de disposição de rejeitos filtrados, ainda que apresente desvantagens técnicas e econômicas,
como o alto custo de implantação e manutenção, corresponde a uma alternativa com maior segurança
operacional e menor dano potencial. Desta forma, a alternativa tecnológica selecionada para o
empreendimento em análise é a Alternativa B - disposição dos rejeitos filtrados em pilhas.

3.2 - ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
Após a definição de que a melhor Alternativa Tecnológica para a disposição dos rejeitos gerados na planta
de beneficiamento da Mina de Casa de Pedra é o seu empilhamento com a formação de pilhas de rejeito
filtrado, torna-se necessário definir qual a melhor área para implantação dessas pilhas. Dessa forma, o
presente item tem por objetivo apresentar a comparação das alternativas locacionais avaliadas pelo
empreendedor para instalar as pilhas de rejeito filtrado que serão produzidos na Mina Casa de Pedra.
Para a definição da área que irá receber as pilhas de rejeito filtrado, foi realizado um estudo de alternativas
locacionais, através de uma matriz de comparação, onde foram pontuados alguns critérios de caráter
socioambiental e operacional, resultando em uma classificação das alternativas, com a indicação da mais
adequada para implantação das pilhas.
Pela natureza do projeto, torna-se eminente a busca de locais para disposição do rejeito próximos à planta
de beneficiamento onde o rejeito será gerado permitindo a economia de recursos, uma vez que demandará
um menor investimento em equipamentos e infraestrutura de transporte, assim como menores impactos
socioambientais, devido ao menor trajeto de deslocamento do material que é realizado por caminhões.
Ciente desta especificidade, a CSN Mineração inicialmente buscou áreas inseridas em um raio de até 3,0 km
da UTM da Mina Casa de Pedra, e que atendessem à metragem mínima necessária para disposição de
aproximadamente 77.396.485 m³ de rejeito e ainda que estivessem disponíveis no interior da propriedade
da Mina Casa de Pedra, com o intuito de evitar desapropriações ou realocações de imóveis ou benfeitorias
de terceiros. Cessada as opções que atendessem a esse primeiro critério, buscou-se alternativas em áreas
de terceiros que permanecessem no citado raio operacional, com as restrições de tamanho ora
apresentadas e que estivessem disponíveis no mercado imobiliário.
Neste contexto, nesse item é apresentada a avaliação comparativa, em macro escala, de três opções de
área (Figura 09) elencadas pelo empreendedor como alternativas para instalação das pilhas de rejeito
filtrado:
o
o
o

Alternativa A: Ampliação das Pilhas de Rejeito do Fraile;
Alternativa B: Pilha do Sirênio;
Alternativa C: Pilha Maranhão 1.
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Figura 09: Mapa de Localização das Alternativas Locacionais para disposição de rejeito filtrado da Mina Casa de Pedra.
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Para os critérios ambientais foi feito uma análise comparativa entre:
•

Área ocupada pelas alternativas, considerando a não intervenção (ou menor intervenção possível)
em vegetação nativa;

•

Área ocupada pelas alternativas, considerando a não intervenção (ou menor intervenção
possível) em áreas de proteção permanente – APPs;

No Quadro 02 é apresentada a quantificação de uso do solo de cada uma das alternativas avaliadas.
Como critério socioeconômico foi considerada a distância da área proposta como alternativa para as
comunidades do entorno, visando minimizar os incômodos que podem ser causados à população, tendo
em vista a implantação/operação do empreendimento e a localização das áreas em terrenos de
propriedade da CSN Mineração.
Do ponto de vista operacional foi avaliada a proximidade da pilha com as áreas operacionais, sobretudo a
UTM onde o rejeito será gerado, com o objetivo de diminuir a Distância Média de Transporte (DMT); o
tamanho do terreno, possibilitando a disposição de maior volume de rejeito filtrado e a topografia do
terreno visando uma menor movimentação de material de corte e aterro.
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Quadro 3: Uso do solo das alternativas locacionais para disposição de rejeito filtrado da Mina Casa de Pedra.
Alternativa A: Ampliação das Pilhas de
Alternativa B: Pilha do Sirênio
Alternativa C: Pilha Maranhão 1
Rejeito do Fraile
Classes de uso da terra e
Total
Total
Total
cobertura vegetal
Dentro de Fora de
Dentro
Dentro de
(ha)/Compri
(ha)/Comprimento
Fora de APP (ha)/Compri
Fora de APP
APP
APP
de APP
APP
mento
(km)
mento (km)
(km))
Cerrado

1,661

49,715

51,376

0,000

0,000

Intervenção em curso d’água (km)

-

-

3,469 km

-

-

5,887

44,699

-

-

4,738

6,553

11,291

9,944

76,336

86,280

2,701

10,475

13,176

2,112

43,623

45,735

3,863

17,534

21,397

3,625

11,282

14,907

11,811

85,756

97,567

5,483

33,304

38,787

14,138

40,040

54,178

3,286

128,075

131,361

1,626

15,150

16,775

0,000

0,000

0,000

Pastagem com árvores isoladas

0,573

17,164

17,737

0,000

0,000

0,000

10,223

53,148

63,371

Revegetação

0,935

2,014

2,949

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Silvicultura
Solo exposto

0,000
0,000

0,062
0,000

0,062
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,475
0,175

1,176
0,928

1,651
1,103

Total geral

25,116

332,960

358,076

21,231

142,547

163,777

39,058

161,967

201,025

Floresta Estacional Semidecidual
(FESD) em estágio avançado de
regeneração
Floresta Estacional Semidecidual
(FESD) em estágio inicial de
regeneração
Floresta Estacional Semidecidual
(FESD) em estágio médio de
regeneração
Uso Antrópico/Acessos/Mineração
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0,000
3,442 km

50,586
5,916 km
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3.2.1 - Alternativa A
A Alternativa A – Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile, apresentada na Figura 10, corresponde a uma
área de 358,076 hectares, dos quais 57,52% apresentam cobertura vegetal nativa (205,967 ha), sendo que
7,39% (26,474 ha) correspondem a Área de Preservação Permanente (APP). Parte da área, 131,361 ha, o
que corresponde a 36,68% é classificada como uso antrópico/acessos/mineração por se tratar da área onde
está localizada a atual Pilha de Disposição de Rejeitos do Fraile – fase 1 e 2, já licenciadas e em operação e
cujos principais acessos já estão consolidados, com parcela significativa do terreno já antropizada e
parcialmente terraplenada, presença de dispositivos de drenagens que poderão ser reaproveitados para o
novo projeto, além de estar majoritariamente inserida no interior da propriedade da CSN Mineração.
A Alternativa A está localizada aproximadamente a 600 metros de bairros residenciais da Cidade de
Congonhas, enquanto a alternativa B está localizada a 2,5km e a alternativa C é limítrofe com esta cidade.
Com isto, espera-se que a alternativa C apresente alto potencial de conflitos em decorrência de incômodos
da população frente aos aspectos e impactos do empreendimento em tela, já a alternativa B está mais
distante, com menor potencial para este tipo de impacto. Já a alternativa A, o impacto potencial estaria
entre as alternativas B e C, mas com pouca alteração significativa, entre a fase 2 já em operação e a
ampliação – fases 3 e 4.
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Figura 10: Mapa de Alternativa A - Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile.
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3.2.2 - Alternativa B
A Alternativa B, apresentada na Figura 11, corresponde a uma área de 163,778 hectares dos quais 89,76%
apresentam cobertura vegetal nativa (147,002 ha), sendo que 12,96% (21,231 ha) correspondem a Área de
Preservação Permanente (APP). Apesar da maior parte da área ser coberta por Floresta Estacional
Semidecidual em estágio avançado de regeneração (52,68% = 86,280 ha), essa encontra-se como um
fragmento isolado cercado pelas atividades de mineração da Mina Casa de Pedra e de outras empresas que
possuem operação na região.
O ponto central da Alternativa B está a cerca de 1,3 km em linha reta da UTM, contudo o terreno
corresponde a um divisor de águas com declividade visivelmente mais íngreme do que as demais
alternativas aqui analisadas. Neste contexto, cumpre informar que locais com elevada declividade ou
quebras abruptas no terreno representam dificuldades operacionais para as frentes de obra, incluindo
impeditivos ao acesso de veículos pesados e de grandes portes, além da necessidade de adequações das
fundações para estabilidade do terreno que é mais suscetível a processos erosivos e movimentos de massa.
Além disso, parte da área está fora da propriedade da CSN Mineração o que demandaria aquisição de
terrenos.
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Figura 11: Mapa de Alternativa B - Pilha do Sirênio.
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3.2.3 - Alternativa C
A Alternativa C – Pilha Maranhão 1, apresentada na Figura 12, configura uma área de 201,025 hectares dos
quais 67,11% apresentam cobertura vegetal nativa (134,900 ha), sendo que 19,43% (39,058 ha)
corresponde a Área de Preservação Permanente (APP). Apesar da maior parte da área ser coberta por
pastagem com árvores isoladas (63,371 ha = 31,52%), a formação de Floresta Estacional Semidecidual,
somando-se os estágios inicial, médio e avançado de regeneração ultrapassa esse valor e corresponde a
40,92% da área (82,261 ha). Considerando que essa área não se encontra fragmentada por atividades
minerárias no seu entorno, ela pode ser considerada como um corredor ecológico para o deslocamento da
fauna na região.
Cita-se ainda que a Alternativa C está localizada totalmente fora da propriedade da CSN Mineração,
gerando a necessidade de desapropriações para a implantação do projeto, além do fato que o limite da
área faz divisa com o bairro Residencial Gualter Monteiro e o chacreamento Andorinhas o que futuramente
poderia representar conflitos em decorrência de incômodos à população frente aos aspectos e impactos do
empreendimento.
O ponto central da área proposta como Alternativa C, está a cerca de 3,6 km em linha reta da UTM em
terreno com diversas nascentes e cursos d’água afluentes do rio Maranhão.
3.2.4 - Conclusão
Como exposto, analisando-se os critérios técnicos, socioambientais e econômicos da Alternativa A em
detrimento das Alternativas B e C, a CSN Mineração optou por prosseguir com o detalhamento do Projeto
de Ampliação das Pilhas de Rejeito a Seco na área do Fraile.
Destaca-se que a alternativa A, pelo fato de já haver o empilhamento no local, proporcionará a
sobreposição das novas fases (3 e 4) sobre as fases anteriores (1 e 2), possibilitando maior deposição de
rejeitos em áreas já destinadas para esta função.
Quadro 3: Comparação dos critérios socioambientais e operacionais das Alternativas Locacionais do Projeto.
Alternativa Locacional / Tamanho da ADA
Critérios socioambientais e operacionais

Alternativa A
358,076 ha

Alternativa B
163,778 ha
FESD em estágio
avançado de
regeneração

Alternativa C
201,025 ha

Principal classe de uso e ocupação do solo

Uso antrópico /
acessos / mineração

Porcentagem da área coberta por
vegetação nativa

57,52%

89,76%

67,11%

Intervenção em curso d’água

3,469 km

3,442 km

5,916 km

Porcentagem da área em APP

7,39%

12,96%

19,43%

Localização em propriedade CSN

A maior parte

Parcialmente

Não

Proximidade da UTM

1,8 km

1,3 km

3,6 km

Proximidade das comunidades vizinhas

Próxima aos bairros
Vista Alegre, Lagoa
Comprida e
Residencial Gualter
Monteiro

Dentro da área
operacional

Divisa com o bairro
Residencial Gualter
Monteiro e
Chacreamento
Andorinhas
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Legenda: Verde = melhor alternativa; Amarelo = alternativa intermediária; Vermelho = pior alternativa.

4 - ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS
Nos Quadro 4 a Quadro 6, a seguir, são listados os documentos legais aplicáveis ao processo de
licenciamento do Projeto de Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), publicadas nas três esferas do poder
(federal, estadual e municipal).
O conteúdo de cada documento listado nesses quadros foi incorporado nos diversos volumes deste EIA.
Assim, as legislações relacionadas a proteção e conservação dos recursos ambientais que forem aqui
listadas, foram minuciosamente detalhadas no item de áreas protegidas e uso e ocupação do solo no
diagnóstico do meio biótico.
Na mesma linha de raciocínio, a legislações atribuídas a gestão de resíduos, emissões atmosféricas e
gerenciamento de efluentes líquidos foram tratadas no Item 6.1.5 - do presente documento, bem como nos
planos e programas ambientais aplicáveis a esses temas. Com o exposto, o EIA do Projeto de Ampliação do
Fraile (Fases 03 e 04) apresenta em seus capítulos específicos a análise da adequação e da compatibilidade
do empreendimento às normas legais vigentes.
Quadro 4: Legislações de âmbito federal aplicadas ao Projeto de Ampliação do Fraile - Fase 03 e 04, Mina Casa de
Pedra – CSN Mineração.
Esfera
Documento legal
Aplicabilidade
FEDERAL
CRFB/1988 - art. 20,
Dispõe sobre os bens da União; a competência comum da União,
(Constituição
IX; 22, XII; 23, IV, V e
Estados e Municípios; defesa do meio ambiente; patrimônio cultural
Federal)
VI; 170; 176; 225.
brasileiro; meio-ambiente.
Lei nº 6.938 de
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
31/08/1981
Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal de 1988, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Lei Complementar nº
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da
140 de 08/12/2011
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e
da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Decreto n° 99.274 de
Regulamenta a Lei nº 6.938, de 31/08/1981.
06/06/1990
FEDERAL
Lei nº 9.985 de
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
(Política Nacional do
18/07/2000
Natureza.
Meio Ambiente)
Decreto n° 4.339 de
Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política
22/08/2002
Nacional da Biodiversidade.
Decreto n° 4.340 de
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
22/08/2002
Natureza
Decreto n° 6.848 de
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n° 4.340 de 22 de agosto
14/05/2009
de 2002, para regulamentar a compensação ambiental.
Instrução Normativa
Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal e a Taxa de Controle
IBAMA nº 31, de
Ambiental
03/12/2009
Resolução Conama nº
Cria a obrigatoriedade de realização de EIA-RIMA para o
001 de 23/01/1986
licenciamento de atividades impactantes.
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Esfera

Documento legal
Resolução Conama nº
009 de 03/12/1987
Resolução Conama nº
001 de 16/03/1988
Resolução Conama nº
237, de 29/12/1997
Resolução Conama nº
378, de 19/10/2006

FEDERAL (Resoluções
CNRH)

Resolução CNRH nº 91
de 05/11/2008
Resolução CNRH nº
29, de 11/12/2002
Resolução CNRH nº
91, de 05/11/2008
Resolução CNRH nº
92, de 05/11/2008
Lei nº 12.651 de
25/05/2012
Lei nº 11.428 de
22/12/2006
Decreto n° 6.660 de
21/11/2008

FEDERAL
(Proteção à Flora)

Instrução Normativa
IBAMA nº 9 de
25/09/2019

Resolução Conama nº
423 de 12/04/2010

FEDERAL
(Proteção à Fauna)

Resolução Conama nº
392 de 25/06/2007
Lei nº 5.197 de
03/01/1967
Lei nº 7.584 de
07/01/1987
Lei nº 7.653 de
05/01/1988
Instrução Normativa
MMA n° 146 de
10/01/2007
Instrução Normativa
MMA nº 1, de
09/12/2010

Aplicabilidade
Estabelece critérios acerca da execução de audiência pública em
processos de licenciamento ambiental.
Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de atividades e
instrumentos de defesa ambiental.
Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no
licenciamento ambiental.
Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto
ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, §
1º, art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras
providências.
Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos
corpos de água superficiais e subterrâneos
Dispõe sobre o uso de recursos hídricos relacionados à atividade
minerária e sujeitos a outorga.
Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos
corpos de água superficiais e subterrâneos.
Estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e
conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.
Novo Código Florestal. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica e dá outras providências.
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428 de 22/12/2006, que
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma
Mata Atlântica.
Estabelece critérios e procedimentos para anuência prévia à
supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio
ou avançado de regeneração na área de aplicação da Lei Federal nº
11.428/2006, bem como para o monitoramento e avaliação do
cumprimento das condicionantes técnicas expressas na anuência,
nos termos da citada Lei e do Decreto Federal nº 6.660/2008.
Dispõe sobre parâmetros básicos para identificação e análise da
vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação
secundária nos Campos de Altitude associados ou abrangidos pela
Mata Atlântica.
Definição de vegetação primária e secundária de regeneração da
Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais.
Dispões sobre a proteção à fauna e dá outras providências.
Acrescenta parágrafo ao artigo 33 da Lei nº 5.197 de 03/01/1967
que dispõe sobre a proteção à fauna.
Altera a redação dos artigos 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197 de
03/01/1967 que dispõe sobre a proteção à fauna.
Estabelece os critérios para manejo de fauna silvestre em áreas de
influência de empreendimentos considerados de efetiva ou
potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeito ao
licenciamento ambiental.
Publica as listas das espécies incluídas na Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em
Perigo de Extinção - CITES.
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Esfera

Documento legal
Portaria MMA n° 444
e 445 de 17/12/2014
Portaria MMA n° 443,
de 17/12/2014
Instrução Normativa
MMA nº 445 de
17/12/2014
Instrução Normativa
IBAMA nº 146 de
10/01/2007
Lei Ordinária nº 6.902,
de 27/04/1981
Resolução Conama nº
428 de 17/10/2010

FEDERAL
(Unidades de
Conservação)

Resolução Conama nº
371 de 05/04/2006

Resolução Conama n°
303 de 20/03/2002
Decreto nº 5.746, de
05/04/2006,

FEDERAL
(Recursos Hídricos)

Lei nº 9.433 de
08/01/1997
Decreto Federal nº
24.643 de 10/07/1934
Lei nº 9.984 de
18/07/2000
Resolução Conama nº
357 de 17/03/2005
Resolução Conama n°
396 de 03/04/2008
Resolução Conama n°
430/2011

FEDERAL (Patrimônio
Cultural,
Arqueológico e
Espeleológico)

Portaria n° 7 do IPHAN
de 01/12/1988
Portaria do IBAMA n°
887 de 15/06/1990
Decreto n° 99.556 de
01/10/1990

Aplicabilidade
Publica listas oficiais de espécies de fauna ameaçadas.
Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção
Publica a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de
Extinção - Peixes e Invertebrados Aquático
Estabelece critérios para procedimentos relativos ao manejo de
fauna silvestre em áreas de influência de empreendimentos e
atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como
definido pela lei n.º 6938/81 e pelas Resoluções Conama n.º 001/86
e n.º 237/97.
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção
Ambiental e dá outras providências.
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização
do órgão responsável pela administração da Unidade de
Conservação (UC).
Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo,
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos
advindos de compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985, de
18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências.
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente.
Regulamenta o art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Decreta o Código de Águas
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional das Águas – ANA
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes.
Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas.
Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes,
complementa e altera a Resolução no 357.
Estabelece os procedimentos necessários à comunicação prévia, às
permissões e às autorizações para pesquisas e escavações
arqueológicas em sítios previstos na Lei nº 3.924/1961.
Delibera sobre o patrimônio espeleológico nacional.
Dispõe sobre a proteção de cavidades existentes no território
nacional.
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Esfera

Documento legal
Portaria n° 230 do
IPHAN de 17/12/2002
Decreto n° 6.640 de
07/11/2008
Instrução Normativa
MMA nº 02 de
20/08/2009
Instrução Normativa
IPHAN nº 01, de
25/03/2015
Instrução Normativa
ICMBio n° 01 de
24/01/2017
Instrução Normativa
ICMBio n° 04 de
20/09/2017

FEDERAL (Patrimônio
Cultural,
Arqueológico e
Espeleológico)

Instrução Normativa
ICMBio n°2 de
30/08/2017
Instrução Normativa
ICMBio n° 12 de
24/08/2018
Instrução Normativa
n° 02 de 30/08/2017

Aplicabilidade
Dispõe sobre procedimentos para obtenção das licenças ambientais
prévia, de instalação e de operação.
Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas no
território nacional (fornece nova redação aos artigos 1°, 2°, 3°, 4° e
5° do Decreto ° 99.560 de 01° de outubro de 1990).
Dispõe sobre o grau de relevância das cavidades naturais
subterrâneas definindo que esta classificação será feita de acordo
seu grau de relevância em máximo, alto, médio ou baixo.
Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos
de licenciamento ambiental dos quais participe.
Estabelece procedimentos para definição de outras formas de
compensação ao impacto negativo irreversível em cavidade natural
subterrânea com grau de relevância alto, conforme previsto no art.
4º, § 3º do Decreto nº 99.556, de 1º outubro de 1990.
Acrescenta o art. 5-A à Instrução Normativa nº 1, de 24 de janeiro
de 2017 que estabelece procedimentos para definição de outras
formas de compensação ao impacto negativo irreversível em
cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto.
Estabelece metodologia para classificação do grau de relevância das
cavidades naturais subterrâneas (regulamenta o art. 5º do Decreto
nº 6.640/2008 e revoga a IN/MMA nº 2/2009).
Altera a redação do inciso II, § 2º do artigo 12 da Instrução
Normativa nº 1, de 24 de janeiro de 2017.
Define a metodologia para a classificação do grau de relevância das
cavidades naturais subterrâneas, conforme previsto no art. 5o do
Decreto no 99.556, de 1o de outubro de 1990.

Resolução Conama n°
347 de 13/09/2004
Lei nº 6.938 de
17/01/1981
Lei n° 7.347 de
24/07/1985

FEDERAL
(Responsabilidade
por Dano Ambiental)

FEDERAL
(Recuperação de
áreas degradadas)

Lei nº 9.605 de
12/02/1998
Decreto n° 6.514 de
22/07/2008
Artigo 10 e 14 da
Constituição de Minas
Gerais
Lei n° 7.772 de
08/09/1980
Instrução Normativa
MMA nº 5, de
08/09/2009

Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente.
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente e estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações.
Dispõe sobre o meio-ambiente no estado de Minas Gerais.
Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente.
Dispõe sobre os procedimentos metodológicos para restauração e
recuperação das Áreas de Preservação Permanente e da Reserva
Legal instituídas pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965.
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Esfera

Documento legal
Instrução Normativa
IBAMA nº 04, de
13/04/2011

Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de
Preservação Permanente – APPs.

Portaria Normativa Nº
348 de 14/03/1990
Resolução Conama nº
8 de 28/12/1990
Resolução Conama n°
491 de 19/11/2018
Resolução Conama nº
382 de 26/12/2006

Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar e as concentrações de
poluentes atmosféricos.

Resolução Conama nº
226, de 20/08/1997

Resolução Conama nº
16, de 13/12/1995

Portaria Ibama nº 85
de 17 de outubro de
1996.
FEDERAL
(Educação
Ambiental)

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR.
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar.
Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para fontes fixas
Dispõe sobre a proibição do uso de equipamentos que possam
reduzir, nos veículos automotores, a eficácia do controle de emissão
de ruídos e de poluentes atmosféricos;
Alterada pela Resolução Conama nº321 de 18 de março de 2003,
estabelece limites máximos de emissão de fuligem de veículos
automotores, as especificações para óleo Diesel comercial e o
cronograma de implantação do cronograma de melhoria do óleo
Diesel.
Dispõe sobre os limites máximos de emissão de poluentes para os
motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e
importados, e determina a homologação e certificação de veículos
novos do ciclo Diesel quanto ao índice de fumaça em aceleração
livre.
Dispõe sobre a criação e adoção de um Programa Interno de
Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota, quanto a Emissão
da Fumaça Preta, por empresa que possuem frota própria de
transporte de carga ou de passageiro, cujos veículos são movidos a
óleo diesel.

Lei Ordinária nº 9.795
de 27/04/1999

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências

Lei Ordinária nº
12.305 de 02/08/2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n° 9.605
de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências.
Altera a Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de
resíduos da construção civil.
Altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002,
estabelecendo nova classificação para o gesso.
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para
pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios
e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e
dá outras providências.
Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado ou contaminado.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências;

Resolução Conama nº
469, de 29/07/2015

FEDERAL
(Resíduos Sólidos)

Estabelecer procedimentos para elaboração de Projeto de
Recuperação de Área Degradada - PRAD ou Área Alterada.

Resolução Conama nº
429 de 28/02/ 2011.

Resolução Conama nº
230 de 22/08/1997
FEDERAL
(Qualidade do Ar)

Aplicabilidade

Resolução Conama nº
431 de 24/05/2011
Resolução Conama nº
401 de 04/11/2008
Resolução Conama nº
362/07/2005
Resolução Conama nº
358 de 29/04/2005
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Esfera

Documento legal
Resolução Conama nº
348 de 16/08/de 2004
Resolução Conama nº
307 de 5/07/ 2002
Resolução Conama nº
275 de 25/04/2001
Resolução Conama nº
257, de 30 de junho
de 1999
Resolução Conama nº
001-A/1986 de 23/01/
1986
Instrução Normativa
IBAMA nº 13 de
18/12/2012

Instrução Normativa
IBAMA nº 1, de 25/01/
2013,

Resolução Conama nº
01 de 08/03/ 1990
FEDERAL
(Ruído e Vibração)

Resolução Conama nº
02 de 08/03/1990
Resolução Conama nº
272 de 14/09/2000

Aplicabilidade
Altera a Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo
o amianto na classe de resíduos perigosos.
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil;
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a
ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem
como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
Estabelece a obrigatoriedade de procedimentos de reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente
adequada para pilhas e baterias que contenham em suas
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos
Dispõe sobre o transporte de produtos perigosos em território
nacional, em complemento ao Decreto nº 88.821 de 06 de outubro
de 1983.
Publica a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos.
Regulamenta o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos
Perigosos (CNORP) e estabelece sua integração com o Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP), o Cadastro Técnico
Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTFAIDA) e o Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP) e define os
procedimentos administrativos relacionados ao cadastramento e
prestação de informações sobre resíduos sólidos, inclusive os
rejeitos e os considerados perigosos
Estabelece critérios, padrões, diretrizes e normas reguladoras da
poluição sonora.
Dispõe sobre o Programa Nacional de Educação e Controle da
Poluição Sonora.
Dispõe sobre os limites máximos de ruído para os veículos nacionais
e importados em aceleração, exceto motocicletas, motonetas,
ciclomotores e veículos assemelhados.

Quadro 5: Legislações de âmbito estadual aplicadas ao Projeto de Ampliação do Fraile - Fase 03 e 04, Mina Casa de
Pedra – CSN Mineração.
Esfera
Documento legal
Aplicabilidade
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Lei n° 14.940 de
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
29/12/2003
Controle e Fiscalização Ambiental e dá outras providências.
ESTADUAL
(Política Estadual do
Meio Ambiente)

Portaria Conjunta
FEAM/IEF nº 2 de
11/02/2005
Lei n° 21.972, de
21/01/2016
Decreto 47.042, de
6/09/2016

Estabelece os procedimentos necessários para a inscrição do
cadastro técnico estadual de atividades potencialmente poluidoras
ou utilizadoras de recursos ambientais e dá outras providências.
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Esfera

Documento legal
Decreto n° 46.953, de
23/02/2016
Decreto nº 44.844 de
25/06/2008
DN COPAM nº 55 de
13/06/2002
DN COPAM nº 94 de
12/04/2006

DN COPAM nº 129 de
27/11/2008

DN COPAM n°217, de
06/12/2017
Deliberação
Normativa COPAM nº
12 de 13/12/1994
DN COPAM nº 13 de
24/10/1995
DN COPAM nº 17 de
17/12/1996
Decreto nº 45.175 de
17/09/2009
Decreto nº 45.629 de
06/07/2011
Resolução Semad/IEF
nº 1.905 de
12/08/2013
Lei nº 20.238 de
27/07/2012
Lei n° 20.922 de
16/10/2013
Lei n° 9.743/1988
ESTADUAL
(Fauna e Flora)

Portaria IEF n° 128, de
10/09/2004
Portaria IEF nº
30/2015
Portaria IEF n° 76 de
22/07/2015
Lei nº 14.181 de
17/01/2002

Aplicabilidade
Dispõe sobre a organização do COPAM.
Regulamenta a Lei Estadual nº 7.772 de 08 de setembro de 1980.
Estabelece normas, diretrizes e critérios para nortear a conservação
da Biodiversidade de Minas Gerais, com base no documento:
“Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação”.
Estabelece diretrizes e procedimentos para aplicação da
compensação ambiental de empreendimentos considerados de
significativo impacto ambiental, de que trata a lei federal nº
9.985/2000.
Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE como
instrumento de apoio ao planejamento e à gestão das ações
governamentais para a proteção do meio ambiente do Estado de
Minas Gerais.
Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial
poluidor, bem como os critérios locacionais a. serem utilizados para
definição das modalidades de licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos naturais.
Dispõe sobre a convocação e realização de audiências públicas.
Dispõe sobre a publicação do pedido, da concessão e da renovação
de licenças ambientais.
Dispõe sobre prazo de validade de licenças ambientais, sua
revalidação e dá outras providências.
Estabelece metodologia de gradação de impactos ambientais e
procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental.
Altera o Decreto nº 45.175 de 17 de setembro de 2009, que
estabelece metodologia de gradação de impactos ambientais e
procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental
Dispõe sobre os procedimentos para autorização da intervenção
ambiental no Estado de Minas Gerais
Dispõe sobre espécies imunes de corte e outras providências.
Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do
Estado de Minas Gerais.
Dispõe sobre espécies imunes de corte e outras providências.
Dispõe sobre o depósito em conta específica do IEF, dos recursos da
compensação ambiental de empreendimentos de significativo
impacto ambiental e dá outras providências.
Procedimentos referentes a compensação ambiental decorrentes da
supressão de vegetação nativa.
Procedimentos referentes a compensação ambiental decorrentes da
supressão de vegetação nativa.
Dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquática e de
desenvolvimento da pesca e aquicultura no estado e dá outras
providências.
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Esfera

Documento legal
Decreto nº 43.713 de
14/01/2004
Lei nº 10.583 de
03/01/1992
Lei nº 13.199 de
29/01/1999
Lei Ordinária nº
20.308 de 27/07/2012

ESTADUAL
(Qualidade do Ar)

ESTADUAL
(Ruído e Vibração)

DN COPAM n° 147 de
30/04/2010
DN COPAM n° 424 de
17/06/2009
DN COPAM nº 01 de
26/05/1981
DN COPAM nº 187 de
19/09/2013
Lei Ordinária nº 7.302
de 21/07/1978
Lei Estadual nº 10.100,
de 17/01/1990.

Aplicabilidade
Regulamenta a Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe
sobre a política de proteção à fauna e à flora aquática e de
desenvolvimento da pesca e aquicultura no estado e dá outras
providências.
Dispõe sobre a relação de espécies ameaçadas de extinção de que
trata o artigo 14 da Constituição do Estado e dá outras providências.
Estabelece normas para a preservação de áreas dos corpos
aquáticos, principalmente as nascentes, inclusive os "olhos d'água"
de acordo com o artigo 255, inciso II da Constituição Estadual.
Declara de preservação permanente, de interesse comum e imune
de corte, no Estado de Minas Gerais, o pequizeiro (Caryocar
brasiliense), e declara de interesse comum, de preservação
permanente e imune de corte o ipê-amarelo.
Lista de espécies de fauna ameaçadas.
Revoga a lista de espécies de flora ameaçadas de extinção no Estado
de Minas Gerais.
Fixa normas e padrões para Qualidade do Ar.
Estabelece normas e padrões para emissão de poluentes em fontes
fixas
Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de
Minas Gerais
Dá nova redação ao artigo 2° da Lei nº 7.302, de 21 de julho de
1978, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no
estado de minas gerais

Lei Ordinária nº
18.031 de 12/01/2009
ESTADUAL
(Resíduos Sólidos)

DN COPAM nº 117, de
28 de junho de 2008
DN COPAM nº 118 de
27/06/2008
Decreto n° 41.578 de
08/03/2001
DN COPAM/CERH nº
01/2008

ESTADUAL
(Recursos Hídricos)

ESTADUAL
(Patrimônio cultural)

DN COPAM/CERH-MG
nº 01 de 05/05/2008
DN COPAM nº 14 de
28/12/1995
Deliberação
Normativa CONEP nº
007 de 03/12/2014

Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos.
Dispõe sobre a declaração de informações relativas às diversas fases
de gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelas atividades
minerarias no Estado de Minas Gerais.
Altera os artigos 2º, 3º e 4º da Deliberação Normativa 52/2001,
estabelece novas diretrizes para adequação da disposição final de
resíduos sólidos urbanos no Estado, e dá outras providências
Regulamenta a Lei n° 13.199 de 29/01/1999, que dispõe sobre a
Política Estadual de Recursos Hídricos.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para enquadramento dos cursos d’água da bacia do rio
Paraopeba, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Dispõe sobre o enquadramento das águas da Bacia do rio
Paraopeba.
Estabelece normas para a realização de estudos de impacto no
patrimônio cultural no Estado de Minas Gerais.

Quadro 6: Legislações de âmbito municipal aplicadas no Projeto de Ampliação do Fraile - Fase 03 e 04, Mina Casa de
Pedra – CSN Mineração.
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Esfera

Documento legal
Lei nº 1.091, de
22/12/1983
Lei Orgânica
Municipal, de
19/11/1990
Lei nº 2.372, de
08/12/2002
Lei nº 3.096, de
12/06/2011

CONGONHAS
(Política Municipal de
Meio Ambiente)

Decreto nº 5.356, de
02/08/2011
(Alterado pelo Decreto
nº5.584/11)

Decreto nº 5.354, de
01/08/2011
Deliberação
Normativa CODEMA
nº 1, de 02/01/2012
(Alterada pela Deliberação
Normativa CODEMA nº
02/12)

Lei n°3827, de 28 de
dezembro de 2018

CONGONHAS
(Ruídos)
CONGONHAS
(Resíduos Sólidos e
Efluentes)

CONGONHAS
(Uso e ocupação do
solo/ Ordenamento
territorial)

Lei nº 3388, de 4 de
junho de 2014
Lei nº3824, de 19 de
dezembro de 2018
Lei nº3732, de 27 de
dezembro de 2017
Lei nº 2.621, de 21 de
junho de 2006
Lei n°2916, de 30 de
dezembro de 2009

Lei nº 3387, de 4 de
junho de 2014

Aplicabilidade
Cria o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio
Ambiente – CODEMA e autoriza a assinatura de termo de
cooperação técnica entre a prefeitura de Congonhas e o COPAM.
Estabelece diretrizes sobre a organização político‐administrativa do
Município de Congonhas/MG.
Dispõe sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA.
Institui a Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável no município de Congonhas – MG, que dispõe sobre a
proteção, conservação e controle do meio ambiente no município e
altera a lei nº 2.372/02.
Regulamenta a Lei n°3.096 de 12/06/2011, que institui a Política de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Município de
Congonhas ‐ MG, no que diz respeito à fiscalização, autuação e
procedimento administrativo e ao Fundo Municipal de Proteção
Ambiental – FMPA.
Proíbe o tráfego de veículos com potencial de causar danos a
pessoas e vias públicas mediante sujeira provocada por deposição
de resíduos de minério. Revoga o Decreto n°5.347/11.
Lista os empreendimentos licenciáveis e os classifica dede acordo
com potencial poluidor e porte.
Cria o "Programa Municipal de Licenciamento e Regularização
Ambiental", instituindo o Cadastro Ambiental Municipal, o
Programa de Revisão de Multas Ambientais e a Certificação e
Premiação de Responsabilidade Socioambiental, estabelecendo os
procedimentos, prazos, custos, condições e tramitações
processuais.
Dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de
Congonhas e da outras providências
Institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS do
município de Congonhas e dá outras providências
Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, instrumento da
Política Municipal de Saneamento Básico
Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Congonhas.
Dispõe sobre a primeira etapa de revisão do Plano Diretor de
desenvolvimento municipal de Congonhas, sobre alterações na Lei
n° 2.621/2006 – Plano Diretor, Lei n°2.624/2006 – Uso e ocupação
do solo e Lei n.º 2.573/2005, que define o perímetro urbano e dá
outras providências.
Dispõe sobre perímetro urbano do distrito sede de Congonhas;
Altera a Lei nº2.621, de 21 de junho de 2006 - Plano Diretor do
município de Congonhas, altera a Lei n.º 2.624, de 21 de junho 2006
– Uso e ocupação do solo e cria a zona urbana especial da localidade
de plataforma – ZUE plataforma e a zona urbana de atividade de
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Esfera

Documento legal

Aplicabilidade
mineração – ZEU mineração, para prever a zona urbana especial da
localidade de plataforma e da zona urbana e de expansão urbana de
atividades de mineração – ZEU Mineração

Lei nº 2.264, de 21 de
junho de 2006
(Alterado pelas leis nº
3.214, de 28 de setembro
de 2012 / Lei nº 3.605, de
18 de maio de 2016/ Lei nº
3.774, de 17 de julho de
2018 / Lei nº 3.775, de 17
de julho de 2018/ Lei nº
3.828, de 28 de dezembro
de 2018)

Lei nº1958, de 1 de
dezembro de 2020

Lei nº3847, de 6 de
outubro de 2020

Lei nº 3935, de 5 de
agosto de 2020

Lei nº3774, de 17 de
julho de 2018

CONGONHAS
(Patrimônio histórico
e artístico)

Lei nº1192, de 16 de
outubro de 1984
(Alterada pela Lei nº 2.033,
de 27 de dezembro de
1994).

Lei nº 3.008 de 27 de
setembro de 2010
CONGONHAS
(Educação Ambiental)

Lei n°3076, de 26 de
abril de 2011

Dispões sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de
Congonhas.

Altera o Anexo III - Mapa de Zoneamento do Distrito Sede de
Congonhas da Lei nº 2.624, de 21 junho de 2006, anteriormente
alterado pela Lei nº 3.947, de 06 de outubro de 2020, que Dispõe
Sobre Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de
Congonhas.
Altera o Anexo III - Mapa de Zoneamento do Distrito Sede de
Congonhas, Mapas de Zoneamento do Pires, Área do Aterro
Sanitário, Distrito do Alto Maranhão e Distrito de Lobo Leite e as
categorias de uso da Lei n.º 2.624, de 21 junho de 2006,
anteriormente alterado pela Lei n.º 3.774, de 18 de agosto de 2018,
que Dispõe Sobre Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município
de Congonhas.
Altera o Anexo III – Mapa de Zoneamento do Distrito Sede de
Congonhas da Lei nº 2.624, de 21 de junho de 2006, anteriormente
alterado pela Lei nº 3.774, de 18 de agosto de 2018, que Dispõe
Sobre Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de
Congonhas, assim como as Categorias de Uso da Zona Urbana do
Distrito Sede de Congonhas – ZUR Congonhas.
Altera o Anexo III – Mapa de Zoneamento do Distrito Sede de
Congonhas da Lei n.º 2.624, de 21 junho de 2006, anteriormente
alterado pela Lei n° 3.605, de 18 de maio de 2016, que dispõe Sobre
Normas de Uso e Ocupação do Solo no Município de Congonhas,
assim como as Categorias de Uso da Zona Urbana do Distrito Sede
de Congonhas – ZUR Congonhas.
Estabelece a proteção do patrimônio histórico e artístico de
Congonhas, atendendo ao disposto no artigo 180 da constituição
federal, autoriza o poder executivo a instituir o conselho consultivo
municipal de patrimônio histórico e artístico de Congonhas e dá
outras providências
Institui a Política Municipal de Educação Ambiental – PMEA, cria o
Grupo de Trabalho de Educação Ambiental – GTEA e o Grupo de
Referência em Educação Ambiental – GREA
Altera os arts. 9º e 10 da Lei n º 3.008, de 27 de setembro de 2010,
que institui a Política Municipal de Educação Ambiental – PMEA, cria
o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental – GTEA e o Grupo de
Referência em Educação Ambiental – GREA
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Esfera

BELO VALE
(Política Municipal de
Meio Ambiente)

Documento legal
Lei n°806/90 –
Atualizada em 2012
Lei nº 1.438, de
16/12/2016
Lei nº 1.456, de
27/09/2017

BELO VALE
(Patrimônio histórico,
artístico e cultural)
BELO VALE
(Resíduos e Efluentes)

Lei nº 965, de 1997
Lei nº 1.417, de
20/04/2016
Lei nº 1.376, de 06 de
fevereiro de 2014

Aplicabilidade
Lei Orgânica do município.
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no Município de Belo Vale,
a criação das taxas municipais de licenciamento e prestação de
serviços ambientais prestados pela secretaria do meio ambiente de
Belo Vale e dá outras providências.
Disciplina o Licenciamento Ambiental no Município de Belo Vale, a
taxa correspondente e dá outras providências.
Estabelece normas de proteção do Patrimônio histórico, cultural e
natural de Belo Vale.
Institui o sistema municipal de cultura de Belo Vale, seus principais
objetivos, organização, gestão, componentes, financiamento e dá
outras providências.
Institui o plano municipal de saneamento básico de Belo Vale.

5 - ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS
São citados abaixo os órgãos e entidades cuja manifestação foi necessária ao licenciamento em questão.
•

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA -MG, conforme art. 10

•

da Lei Estadual nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994;

•

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

•

nos casos de anuência prévia exigida pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de

•

2006 e Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008;

•

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, no caso de

•

impacto sobre Unidade de Conservação (UC) federal ou sua zona de amortecimento

•

(ZA), conforme Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010 e Instrução

•

Normativa nº 10/GABIN/ ICMBio, de 17 de agosto de 2020;

•

Órgãos Gestores de Unidades de Conservação, no caso de impacto sobre Unidade de

•

Conservação (UC) estadual ou municipal ou sua zona de amortecimento (ZA),

•

conforme previsto no Decreto Estadual nº 47.941, de 07 de maio de 2020;

•

Agência Nacional de Mineração (ANM), nos casos de impactos ao patrimônio

•

paleontológico, conforme Lei Federal nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017 e Anexo

•

da Portaria DNPM nº 155, de 12 de maio de 2016.
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6 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O processo produtivo na Mina Casa de Pedra inicia‐se com a lavra do minério de ferro à céu aberto, que
atualmente se desenvolve em cinco lavras distintas: Lavra Corpo Principal, Lavra Corpo Norte, Lavra Corpo
Oeste, Lavra Corpo Mascate e Lavra do Engenho. A etapa seguinte corresponde ao processo de
beneficiamento que tem como objetivo a extração da carga metálica (minério de ferro) da massa lavrada
nesses locais, incluindo atividades como britagem, peneiramento, classificação, concentração e filtragem.
As plantas de beneficiamento da CSN Mineração, denominadas Unidade de Tratamento de Minérios (UTM),
adotam a separação à úmido, utilizando água em seu processo. Assim, atividades intrínsecas a separação,
como a moagem, ciclonagem e flotação, consomem grandes volumes de água, motivo pelo qual os rejeitos
resultantes de tais processos são classificados como rejeitos úmidos e anteriormente eram destinados a
barragens de rejeitos.
Mais recentemente, o sistema de filtro prensa e Concentrador Magnético de Alta Intensidade (CMAI),
adicionados as UTMs da Mina Casa de Pedra, permitiram o desague da polpa de rejeito ali gerada,
tornando possível a disposição da polpa em pilhas à seco.
A Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04) corresponde a ampliação das áreas de disposição de rejeitos a seco
no interior da Mina Casa Pedra, especificamente na pilha de Rejeitos do Fraile, atualmente em operação na
Fase 2. Os rejeitos que serão ali empilhados serão provenientes da planta de beneficiamento da mina e da
unidade de processamento dedicada a reciclagem de água das barragens da CSN Mineração, bem como do
descomissionamento das barragens.
O empreendimento, aqui analisado, compreende duas fases de ampliação, a serem executadas
simultaneamente.
Cumpre destacar que as pilhas de cada fase irão se sobrepor as fases antecessoras, ou seja, parte da Fase
03 corresponde a uma ampliação da Fase 02, bem como parte da Fase 04 corresponde a uma ampliação
das pilhas da Fase 03. A Figura 11, a seguir, ilustra tais sobreposições. A Fase 03 do Fraile, quando
concluída, possuirá 35 ha (28%) sobrepostos a Fase 02 (Já licenciada), bem como 14,1ha (11%) sobrepostos
a Fase 04.
As citadas expansões serão implantadas na área a jusante das pilhas em operação no Fraile (TQ-204, Fraile
1, Fraile 2, CDRI e pilha Integrada), a margem direita do reservatório da barragem Casa de Pedra, conforme
ilustrado na Figura 11. O Quadro 7 apresenta a ficha cadastral do projeto em tela.
Quadro 7: Ficha cadastral da Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra, Congonhas, MG.
FASE 03
FASE 04
Material armazenado
Rejeito Desaguado
Rejeito Desaguado
Elevação da crista
1.080,00 m
El.1.052,00 m
Altura máxima
217 m
189 m
Volume total
63.480.000 m³
13.916.485 m³
Área total de ocupação
124,306 ha
48,914 ha
Inclinação geral do talude
1V:3,5H
1V:3,5H
Inclinação do talude entre bermas
1V:2,5H
1V:2,5H
Altura dos bancos
10,00 m
10,00 m
Largura das bermas
10,00 m
10,00 m
Largura dos Acessos
10,00 m
10,00 m
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_CE_01

Página 43 de 67

Inclinação dos acessos
Fonte: DAM Engenharia (2018).

FASE 03
10%

FASE 04
10%

Quadro 8: Área ocupada pelas estruturas da Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra, Congonhas,
MG.
Estrutura
Área ocupada
Área total dos taludes da Fase 03
124,30 ha
Área total dos taludes da Fase 04
49,91 ha
Canteiros de obras
8,50 ha
Áreas de empréstimos e Área de Deposição de Material Excedente
40,87 ha
Praças de secagem
8,19 ha
Áreas operacionais
17,95 ha
Áreas operacionais dos sumps
33,34 ha
Fonte: Projeto Conceitual da Pilha de Rejeito do Fraile 3 (CSN, 2021a) e Projeto Conceitual da Pilha de Rejeito do Fraile
4 (CSN, 2021b).
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Figura 11: Desenhos das ampliações do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra, Congonhas, MG.
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6.1.1 - Etapa de Implantação
A etapa de implantação da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 consiste,
cronologicamente, nas seguintes atividades:
1.
2.
3.
4.

Supressão da vegetação nativa;
Mobilização de canteiro de obras e contratação de mão de obra temporária;
Terraplenagem do terreno e construção da fundação;
Construção de diques e sistemas de drenagem (incluindo os drenos de fundo);

6.1.1.1 - Supressão da Vegetação
Com relação à interferência do empreendimento haverá a supressão de 45,73 ha (12,8% da ADA) de
Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial com rendimento lenhoso, 97,57ha (27,2% da ADA) de
Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração, 11,29 ha (3,2% da ADA) de Floresta
Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração e 51,38 ha (14,3% da ADA) de Cerrado
Sentido Restrito. Além deste quantitativo, há nas áreas de intervenção do projeto área com ocupação
antrópica que perfaz 152,11ha, o que corresponde a 42,4% da ADA. Dentro desse total de uso e ocupação
antrópico, 131,36 ha não possui cobertura vegetal alguma, sendo ocupadas por acessos, estruturas da
mineração e cavas. O restante do uso e ocupação antrópico refere-se a áreas com cobertura vegetal, sendo
0,06 ha relativos à Silvicultura, 2,95 ha relativos a áreas revegetadas e 17,74 ha de pastagem com árvores
isoladas.
6.1.1.2 - Terraplenagem do terreno
Para que o terreno projetado para Ampliação do Fraile tenha capacidade de suportar a carga imposta pelas
pilhas de rejeito será necessário a escavação de todos os solos e materiais de baixa resistência presentes na
área de fundação do projeto.
As seções geológicas, indicam a presença de solos aluvionares ao longo dos talvegues interceptados pelo
projeto, bem como próximo ao reservatório dos diques pré-existentes no local. Os solos aluvionares
apresentam baixa resistência a penetração, não sendo resistentes a mais de quatro golpes no ensaio SPT6,
motivo pelo qual serão totalmente removidos do terreno, permitindo que a fundação do empreendimento
esteja assentada diretamente em solos residuais maduros.
Em resumo, a escavação projetada para o empreendimento será mecanizada convencional, sendo
removido solo de baixa resistência mecânica com utilização de tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas
e retroescavadeiras. Neste volume total estão inclusos a limpeza de cerca de 30 cm de profundidade em
todo o terreno, além da remoção de um a três metros de solos aluvionares para Fase 03 e um a oito metros
deste mesmo tipo de solo para a Fase 04. Podendo esta profundidade variar de acordo com as avaliações
em campo durante a execução das obras.
As escavações ainda contemplarão o total descomissionamento do Dique 01, que dará lugar aos taludes da
fase 03.

6 Standard Penetration Test (SPT)
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Após a remoção da camada orgânica do solo e dos solos de baixa resistência, será realizado o nivelamento
do terreno com motoniveladoras. O material removido será destinado a duas áreas de deposição de
material excedente, cuja localização é ilustrada na Figura 11.
6.1.1.3 - Instalação do Sistema de Drenagem
O sistema de drenagem da Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04) será composto por diferentes dispositivos,
sendo que na fase de instalação desse empreendimento serão instalados os drenos de fundos e o sistema
de contenção de sedimentos (diques e sumps). O sistema de drenagem superficial das bancadas de rejeitos
será instalado conforme avanço das pilhas e, portanto, serão descritos no item que competem as
características da fase de operação (Item 6.1.2 - ).
•

Sistema de Drenagem Interna (Drenos de Fundo)

O terreno pleiteado para Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04) intercepta seis talvegues naturais, sendo que
quatro destes serão sobrepostos pelas pilhas de rejeitos e para tanto há a necessidade de construção dos
drenos de fundo a serem executados no fundo destes talvegues, com a finalidade de drenagem de água
natural e de infiltrações pelo maciço durante períodos de chuva.
Cabe ainda lembrar que o empreendimento em análise se dará em área adjacente da parcela do Fraile 2 já
em operação. Assim, dos seis cursos d’água que serão intervencionados pelo projeto de Ampliação (fases 3
e 4), alguns já possuem trechos canalizados ou retificados. Registra-se ainda que as vazões provenientes
das pilhas Fraile 2 foram consideradas como vazões de montante nos cálculos de dimensionamento dos
novos drenos de fundo.
De modo geral, os drenos correspondem as seções trapezoidais com talude 1V:1,5H, revestidos de manta
geotêxtil Bidim e com transições de brita e areia grossa. A manta geotêxtil tem a função de material
filtrante, inibindo o carreamento de finos para o interior dos drenos e a sua consequente colmatação. O
projeto prevê a utilização de manta geotêxtil não tecida, agulhada, constituída 100% de poliéster e com
filamentos contínuos.
A Figura 12 e Figura 13, a seguir, ilustram croquis esquemáticos dos drenos projetados para o
empreendimento

Figura 12: Perfil esquemático do dreno de fundo projetado para Ampliação do Fraile (Fase 03 e 04). Fonte: CSN
(2021a), alterado pelo autor (2021).
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Figura 13: Detalhe do dreno de fundo projetado para Ampliação do Fraile. Fonte: CSN (2021a), alterado pelo autor
(2021).

O Quadro 9 apresenta os detalhes da geometria e materiais que serão utilizados na construção do sistema
de drenagem interna do empreendimento.
Quadro 9: Resumo da geometria e materiais usados na drenagem interna.
Fase da
ampliação

Altura (m)

Base (m)

FASE 03

0,80
0,55
0,55
0,80
0,60

6,10
3,50
3,50
6,10
0,60

0,80

5,20

FASE 04

Geometria e material

Seção Trapezoidal (Talude 1V:1,5H) - Brita 3 revestida com Geotêxtil
Bidim RT 21 com transições de brita 1 e areia grossa no topo.
Seção Retangular - Brita 2 envolto com Geotêxtil Bidim RT 21
Seção Trapezoidal (Talude 1V:1,5H) - Brita 3 revestida com Geotêxtil
Bidim RT 21 com transições de brita 1 e areia grossa no topo.

Fonte: CSN Mineração (2021a, 2021b).

O Quadro 10 e Quadro 11 apresentam as vazões e as seções transversais mínimas consideradas no
dimensionamento dos drenos de fundo do empreendimento em tela.
Quadro 10: Vazões de dimensionamento para os drenos de fundo da Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa
de Pedra, Congonhas, MG.
Área de
Vazão de
Inclinação
Velocidades
Fase de ampliação
Dreno
Contribuição
Dimensionamento
(m/m)
(cm/s)
(m2)
(l/s)
Esquerdo
218.025
43,27
0,036
2,96
FASE 03

FASE 04

Central

331.160

65,72

0,068

4,17

Direito 01

177.595

35,24

0,106

5,32

Direito 02

142.310

28,24

0,053

3,65

Secundário

20.420

04,05

0,273

5,70

Dreno de fundo

238.500

47,33

0,010

1,49

Fonte: CSN Mineração (2021a, 2021b).
Quadro 11: Seções transversais mínimas para os drenos de fundo da Ampliação do Fraile (Fase 03 e 04), Mina Casa
de Pedra, Congonhas, MG.
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Fase de
ampliação

FASE 03

FASE 04

Dreno

Q (m³/s)
Infiltração

Q (m³/s)
Montante

Q (m³/s)
Total

Área mínima da
seção (m2)

Esquerdo

0,0433

0,0565

0,0998

2,31

Central

0,0657

0,0038

0,0695

1,06

Direito 1

0,0352

0,0354

0,0706

1,33

Direito 2

0,0282

0,0747

0,1029

3,64

Secundário

0,0041

-

0,0041

0,07

Dreno de fundo

0,0473

-

0,0473

3,17

Fonte: CSN Mineração (2021a, 2021b).

•

Sistema de Contenção de Sedimentos (Diques e Sumps)

Com o objetivo de impedir que os sedimentos gerados nas pilhas de rejeitos sejam carreados pelo
escoamento natural até o rio Maranhão, o projeto de Ampliação do Fraile conta com o dique pré-existente
(Dique 02) e com a construção de um novo dique (Dique 03), além de quatro sumps (Sump 1 – Fase 3,
Sump Sobradinho – Fase 3, Sump Primário – Fase 4 e Secundário – Fase 4).
Os diques são um tipo de barragem construídas transversalmente ao talvegue do terreno com a finalidade
de criar uma barreira física ao escoamento natural daquele local, criando um reservatório de contenção.
Assim, a construção dos diques irá alterar o equilíbrio hidráulico e sedimentológico da área de interesse,
promovendo à desaceleração da corrente líquida, a formação de um reservatório e consequente contenção
dos sedimentos.
Já os sumps são estruturas cujo nome deriva da língua inglesa, onde o termo, em tradução livre, significa
“reservatórios”. Na prática, trata-se de bacias escavadas no solo em pontos baixos do terreno. Tais bacias
irão recepcionam as canaletas do projeto com objetivo de reter ali os sedimentos interceptados pelo
sistema de drenagem da planta.
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DIQUE 02

Figura 14: Vista aérea do Dique 02 (pré-existente). Fonte Google Earth (2020) – Datado de 16/09/2020.

O Dique 02 foi construído para Fase 2 do Fraile e está atualmente em operação. Este dique possui crista na
cota de 862,70 metros e o espelho d’água projetado para cota 860,65 metros.
Já a construção do Dique 03 será realizada com material terroso compactado retirado das áreas de
empréstimo ilustradas na Figura 15. Quando construído, o Dique 03 possuirá a crista na cota 871,00 metros
e o espelho d’água poderá atingir até a cota de 870,00 metros.
A Figura 15 apresenta croqui esquemático do novo dique projetado para Ampliação do Fraile (Fase 03 e
04).

Figura 15: Croqui esquemático do Dique 03 projetado para Ampliação do Fraile. Fonte: CSN (2021ª).

Nos dois projetos, a crista do dique terá seis metros de largura, tapete drenante na base e proteção vegetal
nos taludes externos. Ambos os diques contarão com vertedouros, estruturas que regularão o volume do
reservatório, bem como permitirão o retorno da água barrada ao seu fluxo natural, após a decantação dos
sólidos. Os vertedouros serão construídos em concreto moldado com formato trapezoidal e taludes de 45°
(1V:1H). No trecho final do vertedouro, será executada uma bacia de dissipação.
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6.1.1.4 - Acessos
O Acesso principal para a Fase 03 e 04 do Fraile será realizado pelas portarias da Mina Casa de Pedra que
foram anteriormente apresentadas no item 2 - deste documento.
A partir das mencionadas portarias, o acesso será majoritariamente interno nas dependências da
companhia. A exceção se dá à parcela do empreendimento localizado do outro lado da linha férrea, e o
acesso será por meio da estrada Esmeril, por aproximadamente 3,3km (Figura 16).
A Figura 11 apresenta as vias de acesso projetadas para o interior da poligonal do empreendimento. Temse aproximadamente 9,1 km de acessos internos, dos quais 5,5 km são pré-existente e 3,6km serão
construídos. Os acessos operacionais que serão construídos apresentarão de 15 a 25 metros de largura e
declividade máxima de 10%, revestidos de material argiloso laterítico. Durante a operação, as bermas das
pilhas de rejeito também poderão ser utilizadas como acessos operacionais.
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Figura 16: Acessos internos para o Projeto de Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra, Congonhas, MG.
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6.1.1.5 - Estruturas de Apoio
A Mina Casa de Pedra possui diversas estruturas administrativas e industriais, pré-existentes e licenciadas,
que também atenderão a Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile sem a necessidade de adequações ou
ampliações na capacidade de atendimento. A Figura 17, a diante, ilustra a localização de tais estruturas na
Mina Casa de Pedra, dentre as quais, destacam-se:
•

•
•

•
•

Três postos para o abastecimento de veículos e maquinários, sendo dois para veículos leves e
rodoviários (Área 39 e Filtragem) e outro para veículos pesados fora de estrada (Área 24). As
estruturas armazenam, em tanques aéreos, combustíveis da Distribuidora Ipiranga. As áreas de
armazenamento e abastecimento possuem dispositivos para controle de incêndios (hidrantes e
extintores) e sistema de drenagem planejado para a contenção de vazamentos, incluindo caixas
separadoras de água e óleo. O consumo médio, considerando o ano base de 2020, é de 4.726.414
litros de Diesel e 35.485 litros de gasolina;
Oficinas mecânicas para veículos pesados e veículos leves, bem como áreas de lavagem e
lubrificação pesada/borracharia devidamente licenciadas;
Dois ambulatórios e uma mini-UTI móvel em funcionamento interrupto (24 horas). Os ambulatórios
possuem leitos de recuperação com equipamentos, sala de enfermagem com instrumental para
pequenas cirurgias, sala de curativo, uma sala de esterilização, salas de exames especializados, sala
para consultas médicas e apartamento para plantonista, além de cômodos dedicado a sala de
arquivos, copa e sanitários.
Quatro restaurantes para as refeições dos trabalhadores;
Áreas administrativas com escritórios.
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Figura 17: Localização das estruturas de apoio ao empreendimento, Projeto de Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra, Congonhas, MG.
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6.1.1.6 - Mobilização de Canteiro de Obras
Para implantação da Fase 03 e 04 da pilha de rejeitos do Fraile foi dimensionado dois canteiros como
estrutura de apoio operacional às obras, sendo que ambos serão instalados em terreno antropizado no
interior da poligonal projetada para todo o empreendimento.
O carteiro principal será alocado em uma área de 4,6 ha próxima à linha férrea. Já o segundo canteiro
estará localizado em uma área de 3,9 ha às margens da estrada Esmeril (ver Figura 11).
O Layout dos canteiros será definido pela construtora que será futuramente contratada pela CSN
Mineração para executar as obras de instalação da Fase 03 e 04 do Fraile. A disposição das estruturas no
interior da poligonal reservada para o canteiro de obras poderá alterar conforme orçamento da construtora
e a tecnologia disponível no momento da mobilização. O layout sugerido pela CSN Mineração prevê que as
estruturas sejam construídas em containers, não sendo descartada a possibilidade de construção de
alvenaria ou alternativa com eficiência semelhante. Tais estruturas serão setorizadas em administrativa
(sala administrativa, sala de engenharia, sala de segurança do trabalho, sala de coordenação da produção),
operacionais (almoxarifado, oficina mecânica e carpintaria) e de infraestrutura geral (banheiro, central de
resíduos, copa, estacionamento e caixa-d’água).
Os canteiros de obras não deverão dispor de alojamento, sendo que os trabalhadores contratados que não
tenham domicílio na região de inserção do empreendimento serão alocados em casas alugadas
(repúblicas), hotéis ou pensões localizadas no município de Congonhas. Tais moradias serão administradas
pela construtora/empreiteira responsável pelas obras e o seu dimensionamento (quantidade de casas e
capacidade de hospedagem de cada uma) somente será possível após a etapa de mobilização, quando
serão conhecidos os números de colaboradores provenientes de outras regiões.
Cabe registrar que a equipe de instalação do empreendimento também fará uso das estruturas de apoio
pré-existentes da Mina Casa de Pedra, tais como postos de combustível, refeitórios e unidade de saúde, já
detalhadas no Item 6.1.1.5 - deste EIA.
No que concerne aos efluentes líquidos, a construtora/empreiteira responsável pelas obras deverá
construir um tanque séptico com filtro anaeróbico, respeitando as condições exigidas nas normas ABNT
NBR 7229:1993 e 13969:1997. Cabe menção de que, ao final do período construtivo, ou em menor
periodicidade quando recomendado pelo projeto construtivo do tanque séptico, o lodo resultante do
sistema de tratamento deverá ser retirado por caminhão de sucção “limpa-fossa” e destinado conforme as
diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Frente ao gerenciamento de resíduos sólidos, o canteiro de obras possuirá recipientes (lixeiras) de
acondicionamento de acordo com as classes de resíduos gerados e com pleno atendimento às diretrizes do
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e do Programa de Educação Ambiental (PEA)
(Apresentados no Volume V deste EIA). Em todos os sites do canteiro serão também instalados coletores
(lixeiras) de coleta seletiva, identificadas conforme orientações da Resolução Conama nº 275/01.
Sempre que o limite de armazenamento dos coletores (lixeiras) for atingido, os resíduos deverão ser
remanejados para as baias de armazenamento temporário, onde aguardarão a destinação final. As baias de
armazenamento serão dimensionadas para acomodar os resíduos gerados no próprio canteiro de obras,
bem como aqueles gerados nas frentes de obras, que serão transportados até os canteiros em recipientes
enlonados ou cobertos, com intuito de evitar que partes desses resíduos caiam nos acessos utilizados.
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Cabe registrar que a equipe de instalação do empreendimento também fará uso das estruturas de apoio
pré-existentes da Mina Casa de Pedra, tais como postos de combustível, refeitórios e unidade de saúde, já
detalhadas no Item 6.1.1.5 - deste EIA. Ao final da etapa construtiva, a segunda locação utilizada como
canteiro de apoio as obras serão submetidas as ações do Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD),
apresentado no Volume 5 deste EIA.
6.1.1.7 - Contratação de Mão de Obra Temporária
Para a instalação das Fases 03 e 04 do Fraile serão contratados aproximadamente 150 trabalhadores
indiretos e 15 diretos.
6.1.1.8 - Veículos e Equipamentos Utilizados na Implantação
O Quadro 12 apresenta a lista com a estimativa de veículos e equipamentos que serão utilizados ao longo
das obras de implantação das Fases 03 e 04 do Fraile. Os veículos e equipamentos, ora apresentados, serão
de responsabilidade da construtora contratada, podendo oscilar ao longo do período construtivo.
Cumpre informar que o quantitativo ora apresentado corresponde ao efetivo máximo previsto, sendo
dimensionada a operação de aproximadamente 85% desta frota simultaneamente no pico de obras.
Quadro 12: Equipamentos que serão utilizados para implantação do Projeto de Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04),
Mina Casa de Pedra, Congonhas, MG.
Equipamento/Veículo
Quantidade máxima prevista
Trator de esteiras
08
Motoniveladora
06
Trator agrícola
04
Carregadeira de pneus
10
Retroescavadeira
04
Rolo vibrador pé de carneiro
01
Rolo vibrador liso
01
Escavadeira hidráulica
30
Caminhão tanque
04
Caminhão basculante
60
Caminhão guindauto
02
Caminhão comboio
06
Carreta prancha
04
Motosserra
12
Ônibus/Van
08
Veículo utilitário 4x4
06
Veículo leve
08
Total
174
Fonte: CSN Mineração (2021).

6.1.1.9 - Cronograma de Implantação
A previsão para implantação das Fases 03 e 04 da pilha de Rejeitos do Fraile é de 22 meses (um ano e dez
meses) a partir da concessão da Licença de Instalação (LI). A Figura 18 apresenta o cronograma físico
detalhado para implantação deste empreendimento.
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Figura 18: Cronograma de instalação da Fase 03 e 04 do Fraile. Fonte: CSN Mineração (2021).

6.1.2 - Etapa de Operação
Os rejeitos filtrados serão transportados das Unidades de Tratamento de Minério da Mina Casa de Pedra
até a região do Fraile por meio de caminhões com capacidade máxima de armazenamento de 20 m³/cada.
A Figura 16
Figura 16: Acessos internos para o Projeto de Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04), Mina Casa de Pedra, Congonhas,
MG.

, anteriormente apresentada, ilustra o acesso percorrido por estes caminhões entre a planta de
beneficiamento e área de disposição dos rejeitos. Na fase de operação, a Distância Média de Transporte
(DMT) entre a área da UTM e o centro de massa do Fraile será de 3,1km.
O desenvolvimento das pilhas do Fraile será pelo método ascendente por meio de uma série de bancadas
consecutivas de dez em dez metros, iniciando pela preparação da bancada diretamente sobre a fundação
do terreno. Após o lançamento, o material será espalhado e semicompactado com tratores de esteira
visando a construção de taludes com inclinação de 1V:2,5H, bermas de 10 m de largura e 10 m de desnível.
Para controle de erosões e atenuação do aporte de sedimentos à jusante, ao término de cada bancada, a
face dos taludes será revestida com uma camada de 0,40 m material argiloso, bem como receberá
cobertura vegetal e sistema drenagem específico (detalhado no Item 6.1.3.1 - , a seguir).
Uma vez que se tenha concluído a primeira bancada, passa-se sucessivamente à segunda bancada, que será
construída sobreposta a primeira. Desta forma, serão construídas bancadas gradativas até atingir a cota
1.080 m para Fase 03 e 1.052 m para Fase 04. Ao término da operação, serão observadas pilhas com altura
máxima de 217 metros para Fase 03 e 189 metros para fase 04, considerando do pé ao topo da pilha.
As Fases de Ampliação do Fraile se sobrepõem, de modo que bancadas de rejeitos da Fase 03, por exemplo,
poderão iniciar-se sobre bancadas das pilhas pré-existentes do Fraile 2, Pilha CDRI e Pilha Integrada.
6.1.3 - Veículos e Equipamentos Utilizados na Operação
O Quadro 13 lista os equipamentos que serão utilizados na operação da Fase 03 e 04 do Fraile. Destaca-se
que o número de veículos e equipamentos necessários para operação do empreendimento dependerá da
massa a ser lavrada em cada ano, portanto, os equipamentos apresentados no quadro abaixo se referem
ao dimensionamento aproximado para os primeiros anos de operação do empreendimento.
Quadro 13: Equipamentos que serão utilizados para operação da Ampliação do Fraile (Fases 03 e 04).
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Tipo de Equipamento

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Caminhões 8x4

22

58

73

77

77

77

Escavadeiras 345 Cat.

4

10

12

13

13

13

Carregadeiras 980

5

14

18

19

19

19

Tratores de Esteira D8

7

19

24

26

26

26

Motoniveladora

4

10

12

13

13

13

Rolo Compactador

8

8

8

8

8

8

Trator Agrícola

8

8

8

8

8

8

Caminhão- Pipa

7

19

24

26

26

26

Total

65

146

180

189

189

189

Importante frisar que os veículos e equipamentos listados já fazem parte do patrimônio da CSN Mineração
e já são atualmente utilizados na região do Fraile, assim, para operação das expansões em questão, estes
veículos e maquinários serão realocados, não havendo o aumento do trânsito de veículos no interior da
Mina.
Além disto, é possível que sejam incluídos ou substituídos por outros equipamentos.
6.1.3.1 - Sistema de Drenagem de Bancada
As bermas foram projetadas para trabalhar como elementos condutores das águas pluviais sobre cada
bancada. No sentido longitudinal, terão uma declividade de 1%, permitindo o escoamento da água para as
ombreiras. No sentido transversal, terão uma declividade de 5% em direção ao pé do talude superior. Desta
forma, evita-se que a água escorra pelos taludes, minimizando-se a possibilidade de instalação de
processos erosivos.
No maciço próximo ao contato da pilha com o terreno natural, foram projetadas canaletas trapezoidais
revestidas em concreto moldado que deverão conduzir a água captada pelas bermas e crista até o fundo
dos talvegues, onde estarão localizadas estruturas de contenção de sedimentos (sumps e diques,
detalhados no Item 6.1.1.3 - deste EIA).
6.1.3.2 - Contratação de Mão de Obra Permanente
Para a execução das atividades de operação na Ampliação do Fraile (Fase 03 e 04) a empresa prevê a
contratação de 50 novos funcionários, além do quantitativo atual do seu quadro.
A título de conhecimento, considerando a data base de outubro de 2020, a Mina Casa de Pedra empregava
7.313 trabalhadores, sendo 1.624 indiretos e 5.689 diretos.
6.1.3.3 - Controles e Monitoramento
Para verificação do comportamento do nível d’água no interior do aterro, e consequentemente, aferição
das condições de poro-pressão e umidade que permitem estimar a estabilidade física dos taludes, o projeto
da Ampliação do Fraile previu a instalação de indicadores de nível d'água e piezômetros nas bancadas da
Fase 03 e Fase 04 do projeto de Ampliação do Fraile.
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Soma-se as instrumentalizações do projeto, a instalação de marcos superficiais de deformação na Fase 03 e
Fase 04.
As estruturas dos Diques também contarão com indicadores de nível d’água, piezômetros, marcos de
deformação superficial e medidores de vazão.
6.1.3.4 - Estudo de estabilidade
A CSN Mineração analisou a estabilidade geotécnica dos taludes projetados para o empreendimento para
diferentes condições, a saber:
•
•
•
•

Condição normal da superfície freática com rejeito totalmente drenado;
Condição de superfície freática crítica para a pilha, com parâmetros efetivos;
Condição de carregamento sísmico com aceleração da gravidade de 0,08m/s² horizontalmente e
0,03 m/s² verticalmente.
Condição de resistência não drenada pós-liquefeita para o rejeito submerso, com a superfície
freática crítica.

A verificação foi feita para quatro seções transversais aos taludes projetados Ampliação do Fraile, sendo
duas seções da Fase 03 e duas seções da Fase 04. As Figura 19 e 23 ilustram a localização destas seções.
O método de análise foi de equilíbrio limite (Bishop simplificado) com uso do software SLIDE2, versão 9.01.
Em cada seção foram verificadas superfícies de ruptura de forma circular, procurando cercar todas aquelas
prováveis de ruptura. Os parâmetros geotécnicos de resistência dos materiais envolvidos foram definidos a
partir de resultados das sondagens executadas no local e dos ensaios no rejeito realizados por Cross Check
da Universidade Federal de Viçosa.
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Figura 19: Seções de análise do estudo de estabilidade geotécnica dos taludes projetados para Fase 03 da
Ampliação do Fraile. Fonte: CSN (2021ª).
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Figura 20: Seções de análise do estudo de estabilidade geotécnica dos taludes projetados para Fase 04 da
Ampliação do Fraile. Fonte: CSN (2021b).

Os Quadro 14 e 14 apresentam o resumo dos casos analisados e os respectivos coeficientes de segurança
encontrados. O coeficiente de segurança requerido foi definido em consonância com a norma ABNT NBR
13029:2017 – Mineração – “Elaboração e apresentação de projetos de disposição de estéril em pilha”, a
qual estabelece os seguintes coeficientes mínimos para os taludes em pilha:
•
•
•

1,50 para a condição normal ao final da construção;
1,30 para redes de fluxo em condições extremas.
1,30 para análises de estabilidade entre bermas.

Quadro 14: Coeficientes de Segurança Obtidos nas Análises de Estabilidade dos taludes da Fase 03.
Coeficiente de Segurança
Condição de
Tipo de Análise
Seção
Resultado
Resultado Face
Carregamento
Requerido
Face Direita
Esquerda
Condição Normal de
Talude global
1
1,95
2,30
1,5
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Condição de
Carregamento

Tipo de Análise

Superfície Freática

Seção
2

Condição Crítica de
Superfície Freática

Talude global

Condição de presença de
sismos e condição não
drenada (pico) na base da
pilha

Talude global

Condição não drenada
(residual) liquefeita

Talude global

Coeficiente de Segurança
Resultado
Resultado Face
Requerido
Face Direita
Esquerda
1,93
1,92

1

1,72

2,18

2

1,87

1,62

1

1,26

1,59

1,30

1,10
2

1,35

1,19

1

1,56

1,81

2

1,16

1,21

1,69

1,69

Análise de estabilidade entre bermas

1,10
1,50

Quadro 15: Coeficientes de Segurança Obtidos nas Análises de Estabilidade dos taludes da Fase 04.
Coeficiente de Segurança
Condição de
Tipo de Análise
Seção
Resultado
Resultado Face
Carregamento
Requerido
Face Direita
Esquerda
1
2,52
Condição Normal de
Talude global
1,5
Superfície Freática
2
2,01
3,05
Condição Crítica de
Superfície Freática

Talude global

Condição de presença de
sismos e condição não
drenada (pico) na base da
pilha

Talude global

Condição não drenada
(residual) liquefeita

Talude global

Análise de estabilidade entre bermas

1

2,28

-

2

1,84

2,45

1

1,31

-

2

1,14

1,41

1

1,30

-

2

1,14

1,53

1,95

1,95

1,30

1,10

1,10
1,50

Os resultados apresentados no Quadro 14 e Quadro 15 demonstram que a geometria adotada no projeto
das Fases 03 e 04 do Fraile são adequadas, ao passo que obtiveram coeficientes de segurança superiores
aos mínimos determinados pela norma brasileira e para as condições de carregamento analisadas.
6.1.3.5 - Cronograma de Operação
O empreendimento em tela permanecerá em operação por seis anos. Cumpre informar que a desativação
do empreendimento em análise será realizada concomitante ao fechamento da Mina Casa de Pedra, com
previsão para 2064.
6.1.4 - Valor Total do Investimento para Ampliação do Fraile (Fase 03 e 04)
O valor do investimento direto é de R$ 113.340.136,67 (Cento e treze milhões, trezentos e quarenta
milhões e centro e trinta reais e seis reais e sessenta e sete centavos)
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6.1.5 - Principais Aspectos Ambientais e Medidas de Controle do Projeto
6.1.5.1 - Poluentes atmosféricos
As atividades listadas abaixo serão responsáveis pela projeção de material particulado na atmosfera
durante a implantação e operação da Ampliação do Fraile:
•

•

Na fase de instalação:
o Construção, operação e desmobilização dos canteiros de obras;
o Supressão de vegetação nativa;
o Intervenções mecânica no terreno, incluindo grandes volumes de escavação;
o Movimentação e trepidação das carrocerias dos veículos e equipamentos utilizados nas
obras;
o Arraste eólico do solo sobre as superfícies desnudas.
Na fase de operação:
o Movimentação e trepidação das carrocerias dos caminhões responsáveis pelo transporte
dos rejeitos entre a UTM e a região do Fraile;
o Alimentação das pilhas rejeito;
o Arraste eólico do solo sobre os taludes desnudos do empreendimento;

Como medida de controle para prevenir a emissão do material particulado, as superfícies de solo desnudo
na área de Ampliação do Fraile serão alvos de constante aspersão de água e polímeros umectantes com o
objetivo de conter a dispersão/arraste do material por ação do vento. Na fase de operação, à medida que
cada bancada seja finalizada, seu talude externo receberá cobertura vegetal.
A Mina Casa de Pedra conta ainda com uma rotina de umectação das vias de acesso com caminhões-pipa,
levando-se em consideração a intensidade de utilização de cada via e as condições meteorológicas
incidentes. A umectação do solo e aplicação de polímeros nos locais indicados ocorre diariamente, com
exceções justificadas para o período chuvoso.
6.1.5.2 - Resíduos Sólidos
A CSN Mineração possui o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS em Casa de Pedra, com
caráter permanente, contemplando procedimentos, responsabilidades, locais para o armazenamento
temporário de todos os resíduos gerados em suas unidades e sua destinação final.
Os resíduos são classificados e inventariados segundo as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas). O manuseio dos materiais e produtos é feito de forma criteriosa para se evitar quaisquer tipos de
impactos ao meio ambiente.
No Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 os resíduos gerados na etapa de
implantação, provenientes das obras de construção da pilha, incluindo supressão da vegetação, construção
dos diques de contenção de sedimentos e dos drenos de fundo, serão segregados nos pontos de coleta
seletiva e armazenados nos depósitos de resíduos previstos no canteiro. Estes resíduos depois de estocados
serão destinados conforme o PGRS da Mina Casa de Pedra.
6.1.5.3 - Propagação de ruídos
As principais fontes de emissão de ruídos do projeto de Ampliação do Fraile (Fase 03 e 04) consistem no
trânsito de caminhões. O Quadro 16 apresenta a estimativa de emissão de ruído para cada um dos
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veículos/maquinários previstos para utilização ao longo da implantação e operação deste
empreendimento.
As informações ora apresentadas foram obtidas por meio de consulta aos folhetos comerciais das
montadoras dos mencionados veículos/equipamentos. Vale a ressalva de que as emissões apresentadas
poderão variar em função das condições de operação dos equipamentos.
Quadro 16: Estimativa de emissão de ruído dos equipamentos e veículos utilizados na operação do projeto de
Ampliação do Fraile.
Atividade

Controle

Trator de Esteira CAT D11
87 db (A)*2 – 15m da fonte
Trator de Pneus CAT 854K
87 db (A) *3 – 15m da fonte
Moto niveladora CAT 24M
111 dB(A) *4 – 08m da fonte
Perfuratriz Primária CAT MD6290
80 dB(A) *5 – Dentro da cabine
Legenda: *2 Caterpillar, 2012b; *3 Caterpillar, 2013ª; *4 Caterpillar, 2012c; *5 Caterpillar, 2013b.
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1 - DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO
1.1 - METODOLOGIA
O presente diagnóstico apresenta a análise de nove componentes do meio físico observados na Área de
Estudo delimitada para o Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, a saber:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Climatologia e Meteorologia
Qualidade do Ar
Ruído Ambiental
Recursos Hídricos Superficiais/Hidrologia
Geologia e Geotecnia;
Geomorfologia;
Espeleologia;
Pedologia
Hidrogeologia

No que concerne ao recorte espacial no qual os mencionados diagnósticos foram executados, utilizou-se
como norte a Resolução Conama nº 01/1986, que, em seu artigo 6º, estabeleceu que o diagnóstico ambiental
deve ser elaborado para as áreas de influência definidas para o projeto em análise. Embora a definição das
áreas de influência, neste EIA, seja realizada somente após a identificação e mensurações dos impactos
ambientais, é aceitável que o conceito de área de influência deste específico trecho do Conama seja
transferido para o conceito aqui adotado como Área de Estudo (AE). Assim, para definição da AE do meio
físico adotou-se a orientação do artigo 5º da mesma Resolução Conama nº01/1986, que recomendou a
adoção da bacia hidrográfica na definição da então “área de influência”.
Nesta linha de raciocínio, a Área de Estudo do meio físico do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 compreende a totalidade das sub-bacias que compõem a unidade morfológica na qual
o terreno projetado para as ampliações está localizado. Conforme ilustrado na Figura 1, a AE do meio físico
adotou como limites topográficos as cumeadas das serras do Engenho e do Esmeril, respeitando do prérequisito mínimo de abranger todas as sub-bacias que interceptam a Área Diretamente Afetada do projeto.
Portanto, a AE do meio físico abrange uma área de 5.503 ha e sete sub-bacias, sendo duas sem toponímia,
além das sub-bacias dos afluentes de primeira ordem do rio Maranhão, córrego Casa de Pedra, córrego Maria
José, córrego Bichento e córrego da Cruz.
Para cada um dos nove componentes analisados foram promovidos levantamento, sistematização e análise,
em gabinete, de dados secundários produzidos por fontes públicas e privadas rastreáveis, a exemplo de teses
e dissertação de programas de pós-graduação de universidades nacionais, publicações de simpósios, revistas
científicas e congressos, séries históricas produzidas por institutos de pesquisas, bem como dados coletados
pelos programas de controle e monitoramento ambiental das fases já em operação da Mina Casa de Pedra.
No interior da AE, o diagnóstico dos atributos e propriedades atribuídos ao meio físico foram analisados em
diferentes escalas de abordagem, a luz do método dedutivo de estudo, avançando no nível de detalhe à
medida que se aproxima da área de intervenção do empreendimento e, consequentemente, de terrenos
onde a probabilidade de ocorrência dos impactos ambientais seja maior. No que se refere ao conteúdo, este
diagnóstico está subdivido em nove capítulos, sendo que o primeiro subitem de cada capítulo apresenta os
aspectos metodológicos aplicados ao componente ali analisado, indicando as fontes consultadas, escalas de
abordagens, método de análise e outras informações pertinentes.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile- Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DF_01

Página 8 de 106

Figura 1: Ilustração das Áreas de Estudo do diagnóstico do meio físico.
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1.2 - CLIMA E METEOROLOGIA
A caracterização climatológica da área de estudo é apresentada a partir das observações de elementos
meteorológicos aferidos em estação de monitoramento localizadas em ponto considerado representativo
para a região de inserção do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. Neste
contexto, o presente diagnóstico descreve os comportamentos médios dos principais parâmetros
meteorológicos que foram recomendados pelo “Termo de Referência geral para elaboração de Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para licenciamento prévio” (SISEMA,
2021).
As informações apresentadas para precipitação, pressão atmosférica, temperatura do ar, direção e
velocidade dos ventos foram adquiridas por meio de consulta aos dados da estação meteorológica de
observação de superfície de Ouro Branco/MG, disponíveis no Banco de Dados Meteorológicos do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET).
A estação de Ouro Branco, dista cerca de 14 km da ADA, está instalada a 1.045 metros de altitude e iniciou
sua operação em 2006 (Quadro 1 e Figura 2). Trata-se, portanto, de uma estação próxima a área de estudo,
localizada em um terreno com altitude semelhante a área projetada para o Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 041.
No que concerne ao período amostral, o Comitê Meteorológico Internacional definiu, em 1872, o período de
30 anos de medições como padrão para o cálculo das médias meteorológicas, a fim de assegurar a
comparação entre os dados coletados nas diversas partes do planeta. O clima, desta forma, representa uma
média de longo-período das várias características de tempo, tais como, temperatura, precipitação, direção e
velocidade dos ventos.
No entanto, cientes de que muitas estações meteorológicas ainda não possuem séries longas de medições,
em 1989, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), por meio da WCPD nº10, recomendou, na ausência
de medições com mais de 30 anos válidos, o cálculo de médias com séries de 10 anos de monitoramento
contínuo (Sugahara, 1999; WMO, 1989). A estação meteorológica de Ouro Branco se enquadra neste
segundo caso, tendo iniciado sua operação em 2006. Por este motivo, os dados aferidos por este diagnóstico
correspondem a medições horarias no período de julho de 2006 a dezembro de 2020 (14 anos).
A Figura 2 e Quadro 1, adiante, apresenta a estação meteorológica identificada na região do
empreendimento.
Quadro 1: Localização das estações meteorológicas identificadas na região de inserção dos empreendimentos.
Coordenadas
Distância
Código
UTM
Início da
Nome/município
Altitude
aproximada até
OMM
SIRGAS 2000 - Zona
operação
a ADA
23S
86823
Ouro Branco/MG
629650/ 7726430
2006
1.045 m
15 km (Fraile)
Fonte: INMET, 2021 (Organizado pelo autor, 2021).

1

A Expansão do Fraile deverá atingir a cota de 1.080 m (Fase 03) e 1.052 m (Fase 04)..
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Figura 2: Localização da estação meteorológica identificada na região de inserção do empreendimento.
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1.2.1 - Classificação Climática Regional
A classificação climática de Köppen-Geiger é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais
utilizados em estudos desta natureza. De acordo com mapa da classificação climático de Köppen-Geiger para
o Brasil (Alvares et.al, 2013) e do zoneamento climático do estado de Minas Gerais (Sá Junior, 2009), a
extensão da AE permite que nela se reflita a presença apenas de um tipo climático: o Cwb. O grupo climático
“C” corresponde aos locais onde a temperatura média do mês mais frio do ano deverá oscilar entre -3°C e
18°C. O subgrupo “w”, por sua vez, tem como princípio apresentar inverno seco, com precipitação média
inferior a 60 mm em pelo menos um dos meses desta estação. Por fim, o subgrupo “b” apresenta verão
moderadamente quente com a temperatura média do mês mais quente inferior a 22°C, valendo de que
durante pelo menos quatro meses a temperatura média será superior a 10°C.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2002, publicou o Mapa Climático do Brasil, escala
1:5.000.000, onde foram apresentados os climas zonais ou genéticos presentes no país a partir da
classificação proposta por Nimer (1989). Este novo enquadramento considerou, além da classificação inicial
de Köppen-Geiger, os índices de umidade relativa do ar.
Dentre os cinco climas zonais do território brasileiro, a AE do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 está inserida no clima Tropical Brasil Central, mesotérmico brando com temperatura
média entre 10 e 15° C, semiúmido com 04 a 05 meses secos.
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Figura 3: Classificação climática da região de inserção do empreendimento.
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1.2.2 - Caracterização Meteorológica da Área de Estudo
1.2.2.1 - Temperatura
A Figura 4 apresenta o comportamento médio das temperaturas do ar ao longo do ano na região de inserção
do empreendimento. Neste cenário foram registradas temperaturas médias que variam entre 16,9oC e
21,9oC, ilustrando uma pequena amplitude térmica na área de estudo. Nota-se, conforme antecipado pelas
classificações climáticas de Köppen-Geiger e IBGE, que a AE possui verões quentes (dezembro a março) e
invernos amenos (junho a setembro).
Com relação aos extremos, entre janeiro de 2006 e dezembro de 2020, o mês com a temperatura média mais
elevada registrou 25,2oC (outubro/2013). Para o mesmo período, o mês mais frio computou a média de
15,0oC (julho/2017).
A AE em questão se localiza a sudoeste do Quadrilátero Ferrífero e possui altitudes que variam de 900 m a
1.500 m, com grandes áreas verdes ou pouco urbanizadas, proximidade de corpos hídricos e ventos
favorecidos pela presença da serra da Moeda, o que proporciona a advecção de umidade e dissipação mais
efetiva do calor que é armazenado durante o dia.

Figura 4: Temperatura média compensada do ar na estação de monitoramento de Ouro Branco. Fonte: INMET,
2021 (Organizado pelo autor, 2021).

1.2.2.2 - Precipitação
A Figura 5 ilustra o volume médio mensal de chuva acumulado na Área de Estudo, considerando o período
de 14 anos de medições horárias. Com base neste pluviograma é possível aferir que a AE possui um regime
pluviométrico marcado por amplitude significativa ao longo do ano, sendo que aproximadamente 77% do
total anual de chuva acumulada estão concentradas em apenas cinco meses (novembro a março). O padrão
médio anual de precipitação em Ouro Branco é de 1.378 mm.
Ainda por meio da Figura 5, nota-se que a estiagem (menos de 60 mm/mês) se prolonga por quatro meses
(maio a setembro), abrangendo a totalidade do inverno na região. Assim, os números aqui expostos validam
a classificação climática do IBGE, apresentada no item 1.2.1 -
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A menor média pluviométrica foi observada no mês de julho (6,2 mm) e representa menos de 2,4% do volume
esperado para o mês mais chuvoso (dezembro).
Já o período chuvoso se concentra no verão, sendo os maiores índices pluviométricos previstos para os meses
de novembro a março, com destaque ao mês de dezembro, cuja média da precipitação acumulada mensal
soma 254 mm.

Figura 5: Precipitação anual acumulada na estação de monitoramento de Ouro Branco, entre 2006 e 2020. Fonte:
INMET, 2021 (Organizado pelo autor, 2021).

No que concerne à dinâmica atmosférica, cita-se que a estiagem observada nos meses de maio a setembro
é justificável principalmente pela presença persistente do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS)
sobre o interior da América do Sul neste período. O ASAS se beneficia do relativo resfriamento do continente
nos meses de inverno, intensificados pela aproximação da Massa Polar Atlântica (mPa), para avançar pelo
Brasil, provocando forte subsidência atmosférica e diminuindo a umidade do ar nas altas camadas da
troposfera.
Já no verão, em contrapartida, o aquecimento continental e a alta disponibilidade de umidade promovem
condições de instabilidade na atmosfera. O ar aquecido e menos denso ascende facilmente, transportando
umidade em altitude e favorecendo a formação de nuvens espessas, responsáveis por consideráveis volumes
de chuva. Nessas condições, predomina um sistema de baixa pressão associado à Massa Equatorial
Continental (mEc) e o ASAS encontra-se reduzido ao oceano Atlântico (Nimer, 1989).
Ainda entre os meses de novembro a março, cabe mencionar o avanço de frentes frias, resultantes do
deslocamento da Massa Polar Atlântica (mPa) em direção ao equador, que organiza a convecção tropical e
provoca expressivos volumes de chuva em Minas Gerais (Lucas, 2007).
Em tempo, o Quadro 2 apresenta os valores médios mensais do potencial de Erosividade das chuvas na Área
de Estudo. A Erosividade da chuva é o potencial que a precipitação tem em causar erosão e é representada
pelo parâmetro EI30 na Equação Universal de Perdas de Solo, que consiste no produto da energia cinética
total da chuva pela sua intensidade máxima em trinta minutos (Wischmeier; Smith, 1978).
Os valores de Erosividade da chuva aqui apresentados correspondem aos resultados obtidos no cálculo
realizado pela equipe técnica da Biocev, pelo método proposto por Foster et al (1981) e com o auxílio do
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software NetErosividade (Castro Moreira et al., 2008). Os valores de precipitação utilizados correspondem
aqueles aferidos na estação de observação meteorológicas de Ouro Branco/MG.
Quadro 2: Valores médios mensais de Erosividade das chuvas na área de estudo.
Precipitação
Erosividade
Mês
(mm)
(MJ mm h-1 ha-1ano-1)
Janeiro
236,33
1469
Fevereiro
127,62
1046
Março
206,35
951
Abril
65,50
282
Maio
30,91
116
Junho
19,70
32
Julho
6,25
32
Agosto
12,03
39
Setembro
50,57
137
Outubro
131,15
520
Novembro
237,26
1.022
Dezembro
254,83
1.580
Fonte: Autor, 2021.

Por meio do Quadro 2, nota-se que nos meses de maior concentração de chuvas (novembro a março)
também foram observados os maiores EI30. No entanto, verifica-se que maior quantidade de chuva
acumulada no mês não necessariamente produzirá maiores índices de Erosividade naquele período, já que
esse índice está fortemente associado a duração dos eventos de precipitação.
Nesta linha de raciocínio, destaca-se o mês de fevereiro, onde a média do volume total de chuvas
concentrada é de aproximadamente 78 mm a menos do que o volume registrado do mês de março, embora
o potencial de Erosividade da chuva neste mês seja 10% maior do que do que o EI30 de março. Tem-se ainda
que EI30 calculado para o mês de fevereiro é semelhante ao resultado obtido para novembro, apesar de que
o volume concentrado de precipitação no décimo primeiro mês seja significativamente superior ao do
segundo mês.
1.2.2.3 - Pressão atmosférica
A oscilação da pressão atmosférica terrestre está diretamente relacionada à radiação solar e aos processos
de aquecimento das massas de ar. Assim, o aquecimento diferenciado do planeta pelo sol produz
movimentos verticais na atmosfera, como a expansão e ascensão do ar em regiões quentes e a contração e
subsidência em latitudes frias. A subsidência do ar sobre a superfície é responsável pelo surgimento de áreas
de alta pressão, enquanto a ascensão resulta em regiões de baixa pressão (Tubelis; Nascimento, 1992).
Neste cenário, para a AE do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, as pressões
atmosféricas mais elevadas são esperadas para o inverno e os índices mais baixos no verão. A Figura 6 reitera
esta análise, sendo que o maior índice de pressão atmosférica na Área de Estudo foi registrado no mês de
julho, com 902 mb, que coincide com o período de temperaturas mais baixas e menor volume de
precipitação. Em contraponto, a menor pressão ocorre no período mais quente, com destaque para o mês
de dezembro, onde a média mensal é de 896 mb.
A maior pressão atmosférica observada nos meses de inverno exemplifica a presença do ASAS neste período.
Segundo Vianello e Maia (1986), devido sua subsidência característica, a atuação do ASAS no continente é
responsável por dias de céu limpo, ausência de chuvas e agravamento da poluição atmosférica, uma vez que
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o sistema inibe a entrada de frentes, causa inversão térmica e concentração de poluentes (Bastos; Ferreira,
2000).

Figura 6: Média mensal de pressão atmosférica na estação de monitoramento de Ouro Branco, entre 2016 e
2020. Fonte: INMET, 2021 (Organizado pelo autor, 2021).

1.2.2.4 - Dinâmica de Circulação dos Ventos
As Figura 7 a Figura 10 apresentam as rosas dos ventos resultantes das medições horárias de direção e
velocidade dos ventos na estação de Ouro Branco/MG. As medições computadas evidenciam o predomínio
do quadrante SE-E na maior parte do ano, sendo observado a maior presença de ventos E e NW nos meses
de verão.

Figura 7: Rosa dos ventos para o mês de janeiro
(Verão) em Ouro Branco/MG. Fonte: Produzido pelo
autor (2021) a partir de INMET (2021).
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Figura 9: Rosa dos ventos para o mês de julho (Inverno)
em Ouro Branco/MG. Fonte: Produzido pelo autor
(2021) a partir de INMET (2021).

Figura 10: Rosa dos ventos para o mês de outubro
(Primavera) em Ouro Branco/MG. Fonte: Produzido
pelo autor (2021) a partir de INMET (2021).

O Quadro 3 apresenta a frequência das diferentes velocidades dos ventos registradas em Ouro Branco/MG
entre o período de 2006 e 2020. Nota-se a baixa ocorrência de calmarias ao longo do ano, oscilando de 09%
a 12% do total de registros computados para o intervalo em questão. Para todas as estações analisadas
(verão, outono, inverno e primavera) foram registrados o predomínio de ventos fracos com até 3,6 m/s.
Segundo a escala de Beaufort (Metoffice, 2019), ventos de 3,4 m/s até 5,4m/s são denominados como “brisa
fraca”, o que corresponde ao tipo de vento no qual “As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento”.
Conforme já adiantado pelas rosas dos ventos, o Quadro 3 reforça a informação de que há um pequeno
aumento da velocidade dos ventos nos meses mais quentes do ano, iniciando-se em agosto. Cabe também
registrar que o mencionado quadro apresenta a percentagem de lacunas dos dados meteorológicos adotados
neste diagnóstico, sendo possível observar que se trata de dados consistidos com lacunas majoritariamente
abaixo de 1%.
Quadro 3: Distribuição da frequência de velocidade dos ventos aferidas em Ouro Branco/MG (2006 a 2019).
Velocidade dos Ventos (m/s)
Mês

Calmaria

0,5-2,10

2,10 - 3,60

3,60-5,70

5,70 - 8,80

Lacunas

Janeiro

8,8%

37,2%

37,9%

11,7%

0,9%

3,5%

Fevereiro

10,5%

38,1%

41,1%

9,9%

0,3%

0,1%

Março

11,9%

42,9%

37,1%

7,4%

0,3%

0,4%

Abril

9,8%

44,9%

40,5%

4,3%

0,2%

0,3%

Maio

9%

45,4%

40,4%

05%

0,1%

0,1%

Junho

11,2%

44,8%

37,5%

06%

0,5%

0,0%

Julho

8,7%

37,4%

43,3%

9,6%

0,5%

0,5%

Agosto

6,2%

34,9%

46,1%

12,2%

0,4%

0,2%

Setembro

5,8%

28,2%

47,8%

17,5%

0,6%

0,1%

Outubro

5,2%

31,5%

46,7%

15,6%

0,7%

0,3%
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Velocidade dos Ventos (m/s)
Mês

Calmaria

0,5-2,10

2,10 - 3,60

3,60-5,70

5,70 - 8,80

Lacunas

Novembro

6,4%

35,1%

44,5%

12,6%

0,5%

0,9%

Dezembro

10,1%

40,3%

35,9%

12,4%

0,8%

0,5%

Fonte: Produzido pelo autor (2021) a partir de INMET (2021).

1.2.2.5 - Síntese das Características Climáticas
A Área de Estudo delimitada para o Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 está
inserida em uma região de verões quentes e úmidos (dezembro a fevereiro), assim como invernos amenos e
secos (junho a setembro). Os dados amostrais levantados pelo diagnóstico evidenciam uma pequena
amplitude térmica ao longo do ano, ao passo que se tem grande irregularidade nas chuvas, sendo que 78%
de todo volume acumulado de precipitação esperado para o ano ocorre apenas em cinco meses (novembro
a março).
Os maiores índices pluviométricos são previstos para os meses de novembro a março, com destaque ao mês
de dezembro, cuja média da precipitação acumulada mensal soma 254 mm. Todavia, o mês de fevereiro
corresponde ao mês cuja chuvas possuem o maior potencial de Erosividade.
No que concerne a direção e velocidade dos ventos, foram registrados ventos fracos ao longo de todo o ano,
com baixas ocorrências de calmarias e direção predominantemente SE-E. Os meses de inverno apresentam
pequena diminuição na velocidade dos ventos quando comparados aos meses mais quentes, bem como
aumento da pressão atmosférica e chuvas escassas, elementos que favorecem o agravamento da poluição
atmosférica. Os meses de agosto a outubro são aqueles que registraram ventos mais velozes, podendo
chegar até 8,8 m/s.
Nota-se ainda que o fluxo de ar predominante na área de estudo tem como ponto partida a área urbana de
Congonhas em direção a pico do Engenho, sendo, portanto, desfavorável a dissipação de poluentes gerados
nas lavras da Mina Casa de Pedra sobre os núcleos urbanos. Cabe atentar, entretanto, que nos meses de
verão, os ventos do quadrante de ventos NW se intensificam, fator que somado as maiores velocidades dos
ventos, favorecem a projeção de poluentes da Ampliação do Fraile em direção a área urbana do município.

1.3 - CARATERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
1.3.1 - Aspectos Metodológicos
O nível de poluição atmosférica pode ser determinado pela quantificação das substâncias poluentes
presentes no ar. Neste sentido, a Resolução Conama nº491/2018, considera poluente atmosférico como:
“Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade,
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos,
e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde,
inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e a flora ou
prejudicial a segurança, ao uso e gozo da propriedade e as atividades normais da
comunidade”.
Por questões de ordem prática, a determinação sistemática da qualidade do ar foi limitada a um restrito
número de poluentes, denominados poluentes legisláveis. A Resolução Conama nº491/2018 prevê nove
poluentes legisláveis, que representam os indicadores de qualidade do ar no Brasil, a saber: Partículas Totais
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em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (MP10 e MP2,5), dióxido enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio,
fumaça, monóxido de carbono e chumbo.
A razão da escolha destes poluentes como indicadores de qualidade do ar está ligada à sua maior frequência
de ocorrência em ambientes antrópicos, bem como aos comprovados efeitos adversos que causam ao meio
ambiente e a saúde humana. Para o presente diagnóstico, optou-se pela análise das concentrações de apenas
três poluentes legisláveis como indicadores de resultados, o PTS, MP2,5 e MP10, tendo em vista que o uso e
ocupação do solo da Área de Estudo é majoritariamente rural e com predomínio de áreas de extração
mineral, onde as principais fontes de emissão estão relacionadas à suspensão de material particulado.
Estudos desenvolvidos por Almeida (1999) corroboram com esta análise, sendo que as investigações
conduzidas pelo autor relataram que 95% das emissões atmosféricas de empreendimentos minerários de
grande porte correspondem a PTS (Partículas Totais em Suspensão).
Assim, o diagnóstico em tela apresentará a análise de dados primários de MP10, MP 2,5 e PTS, coletados nas
imediações do terreno projetado para Ampliação do Fraile pelo Programa de Monitoramento da Qualidade
do Ar da CSN Mineração. O mencionado programa é responsável pela operação de quatro Estações Manuais
de Monitoramento do Ar (EMMA), sendo que somente uma está próxima a área de intervenção do
empreendimento. O Quadro 4 apresenta a estação selecionada para este estudo.

Nome

EMMA
03

Quadro 4: Localização dos pontos de monitoramento de PTS, MP2,5 MP10 na área de estudo.
Coordenadas
Cota do
UTM
Endereço
terreno
Observação
SIRGAS 2000
(m)
Zona 23S
Bairro Cristo Rei
Os aparelhos estão instalados sobre a laje de uma
(Rua Sybilla M
617240.88
residência.
Schuwerber, nº.
874 m
7732582.67
A rua possui pavimentação asfáltica e trânsito regular
498)
de veículos.

Fonte: Ecoar (2020a; 2020b).

Figura 11: Registro fotográfico dos amostradores no ponto EMMA 03. Fonte: Ecoar (2020b).

O ponto de medição está localizado nas imediações dos receptores sensíveis (residências) mais próximos ao
empreendimento em análise. As amostras de PTS, MP 2,5 e MP10 foram coletadas pela empresa ECOAR, em
eventos de 24 horas de duração, realizados de seis em seis dias, initerruptamente entre os anos de 2008 e
2020.
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Cientes de que as concentrações de poluentes no ar correspondem a um aspecto dinâmico da atmosfera,
sensível as alterações meteorológicas e de uso e ocupação do solo, o estudo em tela destacará a análise dos
resultados obtidos para o período mais recente de 12 meses (janeiro a dezembro de 2020).
Em tempo, cabe mencionar que o processo de obtenção das amostras se deu por meio de um Amostrador
de Grandes Volumes (AGV-PTS/ MP10), conforme orientações da norma ABNT NBR 9.547:1997 - Material
Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração Total pelo Método do
Amostrador de Grande Volume e da norma ABNT NBR 13.412:1995 - Material Particulado em Suspensão na
Atmosfera - Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo Método Amostrador de Grande
Volume Acoplado ao Separador Inercial de Partículas.
Os resultados obtidos em campo foram comparados às concentrações máximas de PTS, MP2,5 e MP10
permitidas pela legislação vigente no Brasil (Resolução Conama nº491/2018), conforme enunciado no
Quadro 5.
Quadro 5: Indicadores de qualidade do ar/Concentrações máximas permitidas na área de estudo.
Poluente
Período de referência
Concentração máxima permitida
Padrão
24h
240 mg/m³
Final
PTS
Anual (Média Geométrica Anual)
80 mg/m³
Final
24h
120 mg/m³
I
MP10
Anual (Média Aritmética Anual)
40 mg/m³
I
24h
60 mg/m³
I
MP2,5
Anual (Média Aritmética Anual)
20 mg/m³
I
Fonte: Brasil (2018).
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Figura 12: Localização da Estação de Monitoramento do Ar (EMMA) cujo dados foram utilizados neste
diagnóstico.
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1.3.2 - Resultados Obtidos
Da Figura 13 a Figura 15, a seguir, tem-se os resultados obtidos em cada uma das amostras de PTS e MP2,5
e MP10, coletadas entre janeiro e dezembro de 2020, no ponto de monitoramento localizado próximo ao
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 13: Resultado das amostras de PTS coletadas na EMMA1 em 2020. Fonte: ECOAR, 2020a, 2020b
(Organizado pelo autor, 2021).

Figura 14: Resultado das amostras de MP10 coletadas na EMMA1 em 2020. Fonte: ECOAR, 2020a, 2020b
(Organizado pelo autor, 2021).

Figura 15: Resultado das amostras de MP2,5 coletadas na EMMA1 em 2020. Fonte: ECOAR, 2020a, 2020b
(Organizado pelo autor, 2021).
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Os dados ilustrados permitem afirmar que a qualidade do ar na área de estudo é boa, ou seja, classificada
como não degradada pelos indicadores legais.
Observa-se ainda a tendência de aumento na concentração de material particulado no ar entre os meses de
agosto a outubro, período que registrou as maiores velocidade de vento aferidas durante todo o ano (ver
diagnóstico climatológico). Soma-se o fato de que este período, característico da primavera, ainda não
apresenta volume expressivo de precipitação e também, no final do Inverno e início da Primavera, se tem as
ocorrências de incêndios em vegetações em áreas particulares próximas à estação, o que inevitavelmente
contribuem para alterações na qualidade do ar

1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO RUÍDO AMBIENTAL
1.4.1 - Aspectos Metodológicos
Este diagnóstico apresenta os resultados e as análise das medições dos níveis de ruído ambiente realizadas
em maio e novembro de 2020, em áreas habitadas próximas ao local projetado para Ampliação do Fraile–
Fase 03 e 04. As medições foram realizadas pela empresa ECOAR, a serviço da CSN Mineração, em
atendimento ao Programa de Monitoramento de Ruído da Mina Casa de Pedra.
Sabe-se que a operação da Mina Casa de Pedra, em seus diversos segmentos, possui uma abrangência
espacial que transcende o alcance da Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04, por este motivo, para elaboração do diagnóstico em tela, foi selecionado o ponto presente
no Programa de Monitoramento de Ruído da CSN Mineração que estivesse presente no entorno da ADA
deste empreendimento. O mencionado ponto é apresentado no Quadro 6, bem como na Figura 16.
Nesta linha de raciocínio, foram desconsiderados os pontos de medição de ruído localizados no interior da
Mina Casa de Pedra, tendo em vista que, segundo a ABNT NBR 10151:2019- Versão Corrigida 2020, as
medições de ruído ambiente devem ocorrer externamente aos limites da propriedade que contém a fonte.
Quadro 6: Ponto de monitoramento de ruído nas imediações do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04.
Ponto no Programa de
Coordenadas
Monitoramento de Ruído da Ponto neste EIA
Descrição
(UTM SIRGAS 2000-Z23S)
Mina Casa de Pedra
617188 m E
R-06
P01
Bairro Cristo Rei
7732582 m S
Fonte: Ecoar (2020c).
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Figura 16: Localização dos pontos de monitoramento de ruído na Área de Estudo.
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Figura 17: Registro fotográfico do P01. Fonte: Ecoar (2020c).

As medições compiladas para este diagnóstico foram realizadas em duas campanhas, sendo o
monitoramento realizado tanto para o período diurno, como para o período noturno, uma vez que as
atividades previstas para o Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 deverão operar
nos dois períodos. Os resultados aqui apresentados correspondem ao Ruído Total (nível de pressão sonora
contínuo equivalente, ou seja, LAeq,T(total)), de certo que este diagnóstico não tem como objetivo avaliar
uma fonte específica de ruído e tão somente cumpre o papel de caracterizar o ruído ambiente antes da
implantação do empreendimento.
Cabe registrar que o intervalo de cada um dos períodos de medição foi estabelecido em conformidade com
legislação municipal (Lei nº 3.388/2014.), sendo das 7h01 às 19h00 para o período diurno, das 19:01 ás
21h:59 para o período varspertino e das 22h01 às 7h00 para o período noturno.
Para a coleta de dados foi utilizado o sonômetro digital 01dB, modelo Solo Master 01, que atende aos
requisitos da IEC 61672 (todas as partes) para Classe 01, bem como calibrador do medidor de ruídos marca
01dB e modelo Cal21, que atende aos requisitos da IEC 60942 também para Classe 1. Ambos os
equipamentos foram calibrados por laboratório credenciado pela Rede Brasileira de Calibração/INMETRO
(Ver ANEXO 1).
No que concerne aos procedimentos e indicadores de resultados, a Lei Federal nº 6.938/1981 atribui ao
Conama a competência para estabelecer “normas e padrões compatíveis com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida” (Art. 6º, inciso II). O Conama, por sua vez,
através da Resolução nº 001/1990, determina que seja adotada a metodologia de medição dos níveis de
ruídos e demais procedimentos estabelecidos pela norma ABNT NBR 10151.
Desta forma, as medições de ruído ambiente executadas pela equipe da ECOAR foram norteadas pelos
procedimentos descritos na norma ABNT NBR 10151:2019 - Versão Corrigida 2020. Com relação aos
indicadores de resultado, o Quadro 7 lista os níveis máximos de ruído externo que a mencionada norma
considera recomendável para conforto acústico.
Quadro 7: Indicadores de resultados estabelecidos pela norma ABNT NBR 10151:2019-Versão Corrigida 2020.
RLAeq
Limites de níveis de Pressão Sonora
Tipos de áreas
Diurno
Noturno
Áreas de sítios e fazendas
40 dB
35 dB
Áreas estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
50 dB
45 dB
Área mista*, predominantemente residencial
55 dB
50 dB
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Tipos de áreas
Área mista*, com vocação comercial e administrativa
Área mista*, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

RLAeq
Limites de níveis de Pressão Sonora
Diurno
Noturno
60 dB
55 dB)
65 dB
55 dB
70 dB
60 dB

*Entende-se por área mista aquelas ocupadas por dois ou mais tipos de uso, sejam eles residencial, comercial, de lazer, de turismo,
industrial e outros.

Fonte: ABNT(2020).

A classificação do “tipo de área” para os pontos de medição selecionados neste diagnóstico foi realizada pela
equipe da ECOAR por meio de observação visual durante os eventos de medição (Ver Quadro 8).
Quadro 8: Classificação do tipo de área (uso e ocupação do solo) observado nos pontos de medição de ruído.
Ponto
P01
Fonte: Ecoar (2020c).

Tipos de áreas
Área mista, predominantemente residencial

Com o exposto, a avaliação dos resultados é realizada pela comparação do LAeq,T(total), medido no
respectivo período-horário, com os limites de RLAeq, em função do uso e ocupação do solo no local da
medição. Considera-se satisfatório o resultado menor ou igual ao estabelecido no Quadro 7.
Em tempo, no que concerne a legislações locais, tem se que o estado de Minas Gerais possui legislação
específica que regulamenta somente as emissões de fontes de ruídos (Lei Estadual 10.100/ 1990), não
incluindo diretrizes para ruído ambiente (escopo desse diagnóstico). O município de Congonhas, por sua vez,
também possui legislação específica que regulamenta “a emissão de ruídos, sons e vibrações provenientes
de fontes fixas no município” (grifo nosso), publicada por meio da Lei nº 3.388/2014. Como no caso estadual,
o município de Congonhas estabelece padrões de emissão para as fontes de ruído, não apresentando
diretrizes para o ruído ambiente. Assim, o presente diagnóstico adotou os limites elencados na norma ABNT
NBR 10151:2019-Versão Corrigida 2020 (Quadro 7) como indicadores de resultado.
1.4.2 - Resultados Obtidos
O Quadro 9 e o Quadro 10 apresentam os resultados consolidados das medições realizadas em maio e
novembro de 2020 (Ponto 01) nas imediações do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04.

Ponto

01

Quadro 9: Resultados das medições de ruído ambiente no período diurno.
Diurno
Horário
Velocidade
Horário
Resultado
Limite ABNT 10151:2019
Data
(término) dos ventos
(início)
LAeq,T(total)
(RLAeq)
(m/s)
14/05/20
14:45
14:55
< 0,1
45 dB
55 dB
19/11/20
08:31
08:41
62 dB

Fonte: ECOAR, 2020c, 2020d (Organizado pelo autor, 2021).
Legenda: Valores em vermelho sinalizam resultados acima do Critério de Avaliação da norma ABNT NBR 10151:2019.
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Ponto

01

Quadro 10: Resultados das medições de ruído ambiente no período noturno.
Noturno
Horário
Velocidade
Horário
Resultado
Limite ABNT 10151:2019
Data
(término) dos ventos
(início)
LAeq,T(total)
(RLAeq)
(m/s)
20/05/20
00:29
00:39
0,4
64 dB
50 dB
19/11/20
23:11
23:21
47 dB

Fonte: ECOAR, 2020c, 2020d (Organizado pelo autor, 2021).
Legenda: Valores em vermelho sinalizam resultados acima do Critério de Avaliação da norma ABNT NBR 10151:2019.

Com o exposto, nota-se grande amplitude entre os resultados das medições, ao passo que o mesmo local
que registrou 45dB em maio, registrou 62 dB em novembro, sendo ambos os casos no período diurno. Esta
informação permite deduzir que os ruídos audíveis no momento de medição são intermitentes e dinâmicos,
características tipicamente urbanas. O Quadro 11, a diante, apresenta a listagem de fontes audíveis no
momento da medição, reafirmando que o ruído ambiente é marcado por fontes domésticas.
No que concerne as normativas legais, nota-se duas ultrapassagens aos valores de referência da resolução
Conama 10151:2020, uma no período noturno da medição de maio e outra no período diurno da medição
e novembro.
Quadro 11: Fontes de ruído audíveis durante as medições de ruído no entorno imediato ao empreendimento.
Fonte de ruídos audíveis no momento de mediação
Ponto de Medição
Diurno
Noturno
Locomotiva da empresa vizinha.
Locomotiva da empresa vizinha.
Vizinhança, veículos leves e veículos
Vizinhança, veículos leves e veículos
01
pesados, pedestres, latido de cachorro.
pesados, pedestres, latido de cachorro.
Vizinho escutando música.
Fonte: Ecoar (2020c, 2020d).

Importante ressaltar que em nenhuma das medições foi detectado qualquer ruído proveniente da operação
do empreendimento CSN Mineração.

1.5 - RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
1.5.1 - Aspectos Metodológicos
A caracterização hidrológica da Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 foi consolidada a partir do mapeamento da hidrografia ottocodificada da bacia do rio São Francisco,
na escala 1:50.000, elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM, 2010) e disponibilizado no
Sistema de Informação Geográfica IDE-SISEMA2 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD, 2021).
A partir do mapeamento do IGAM (2010) e de um MDT3 extraído das imagens de radar do Projeto TOPODATA
(INPE, 2008; Resolução de 30m), a equipe da Biocev delimitou manualmente, em ambiente SIG, as

2
3

Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Modelo Digital do Terreno

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile- Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DF_01

Página 28 de 106

microbacias que interceptam o empreendimento, resultando no mapa de microbacias da AE, na escala de
1:50.000 (Figura 18).
Em um segundo momento, foi realizada a busca por dados relativos ao tema na literatura especializada,
assim como por instrumentos legais relacionados a gestão de recursos hídricos da região, a exemplo do Plano
Diretor da Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba (COBRAPE, 2018).
Os dados de usuários de recursos hídricos registrados na AE foram obtidos para o período de 1998 a 2019,
por meio de consulta aos processos de outorga deferidos pelo órgão estadual responsável pela gestão dos
recursos hídricos em Minas Gerais (IGAM). Tais informações encontravam-se também disponíveis no portal
eletrônico IDE-SISEMA (SEMAD, 2021).
1.5.2 - Caracterização Regional
O empreendimento ora analisado está localizado na fração mineira da região hidrográfica do rio São
Francisco. O rio São Francisco é considerado um dos principais rios do Brasil, tanto por sua tradição histórica
e cultural, quanto em função da sua importância para o abastecimento, geração de energia, integração, pesca
e transporte nas diversas regiões por onde corre: estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pernambuco,
Sergipe e Alagoas, além do Distrito Federal. Sua bacia possui uma área de drenagem com 639.219 km²,
representando 7,5% do território brasileiro (CBHSF, 2016).
Em território mineiro, a área de drenagem da bacia hidrográfica do rio São Francisco corresponde a 234.554
km² e figura como a principal bacia em termos de produção de água (vazões médias e mínimas), ao contribuir
com cerca de 44% da vazão mínima (Q7,10) produzida no estado. Em termos de produtividade hídrica, ou
seja, na relação entre vazão mínima sobre a área de drenagem (Q7,10 em L/s.km²), a bacia ocupa o 6º lugar
no estado (SEAPA/UFV, 2007).
A Deliberação Normativa nº 06/2002 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais
(CERH/MG) subdividiu a porção mineira da bacia hidrográfica do rio São Francisco em 10 Unidades de
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH). Neste cenário, a AE Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 encontra-se inserida em sua totalidade na SF3 – Bacia Hidrográfica do rio
Paraopeba, conforme é possível observar na Figura 18.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile- Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DF_01

Página 29 de 106

Figura 18: Divisão hidrográfica da Área de Estudo do Meio Físico.
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O Quadro 12, a seguir, expõe a divisão hidrográfica da Área de Estudo ilustrada na Figura 18. Conforme
exposto na citada figura, o projeto de Ampliação do Fraile está inserido na bacia do rio Maranhão, importante
afluente da margem direita do Alto Paraopeba.
Quadro 12: Divisão hidrográfica da AE do Projeto de Ampliação do Fraile.
Região
Bacia
UPGRH
Sub-bacias hidrográfica
hidrográfica
hidrográfica
Córrego Mariquinha
Córrego da Cruz
Córrego Bichento
Rio
Córrego Angu
São Francisco
Rio Maranhão
Paraopeba
Córrego Maria José
Córrego Casa de Pedra
Afluentes diretos (de primeira ou segunda ordem) do rio
Maranhão
Fonte: IGAM, 2010 (Organizado pelo autor, 2021).

•

Bacia do Rio Paraopeba/ Maranhão

O rio Paraopeba tem suas nascentes localizadas no município de Cristiano Otoni, a uma altitude de 1.140m,
e desenvolve-se longitudinalmente por aproximadamente 540 km no sentido predominante SE-NW, até
alcançar o reservatório de Três Marias. Sua bacia localiza-se integralmente no estado de Minas Gerais, no
quadrante de 20°51’ e 18°35’ S e de 45°11’ e 43°38’W. Seus principais afluentes são os rios Maranhão, Betim
e Verde e os ribeirões Sarzedo, São João, do Leitão e do Gomes, pela margem direita, bem como os rios
Camapuã, Manso, Macaúbas, Vermelho e Pardo e os ribeirões Serra Azul, Florestal e Pedro Moreira, pelo
lado esquerdo.
A Figura 19 mostra o perfil longitudinal do rio Paraopeba, adaptado de CPRM (2005), juntamente com a
localização dos principais postos fluviométricos, a foz dos afluentes e a localização da Área de Estudo.

Figura 19: Perfil longitudinal do rio Paraopeba com a localização da Área de Estudo do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. Fonte: CPRM, 2005 (Adaptado).
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O rio Paraopeba encontra-se dividido em suas porções alta, média e baixa (FEAM, 2011). Segundo essa
divisão, o eixo principal do Paraopeba começa no município de Cristiano Otoni e seu trecho alto termina na
PCH Salto do Paraopeba, a jusante da cidade de Jeceaba; o segmento médio se estende desde o
aproveitamento hidrelétrico até o local denominado Fecho do Funil, o que corresponde a uma seção fluvial
que atua como controle geológico devido à transposição do homoclinal da Serra do Curral. Finalmente, a
porção baixa do rio percorre a extensão desde o referido ponto até o reservatório de Três Marias.
Conforme apresentado, toda a AE está localizada na porção alta do Paraopeba, perfazendo o trecho que
abrange desde a foz do córrego Santo Antônio no rio Maranhão até a foz do próprio Maranhão no leito do
Paraopeba.
No que concerne a hierarquia, o principal formador do rio Maranhão é o ribeirão Bananeiras, cujas nascentes
estão localizadas na Serra do Espinhaço, em altitude de aproximadamente 1.050 m, a montante de Buarque
de Macedo, distrito de Conselheiro Lafaiete. O ribeirão Bananeiras mantém esse nome até receber pela
margem direita o rio Soledade, na divisa entre os municípios de Conselheiro Lafaiete e Congonhas. A partir
desse ponto passa a ser chamado de rio Maranhão.
A respeito do padrão de drenagem, a forte pluviosidade da região, que gira em torno de 1.400 mm anuais,
foi suficiente para determinar uma densa ramificação de drenagem, na forma geral dendrítica. Neste cenário,
os cursos d’água, mormente os de tamanho médio, escavaram seus vales obedecendo à imposição das rochas
e estruturas, criando uma série de padrões individualizados e anomalias locais de drenagem.
A Ampliação do Fraile está projetada para uma área localizada na margem esquerda do rio Maranhão,
distante aproximadamente seis quilômetros a montante da sua foz com o rio Paraopeba. Neste segmento,
portanto, o rio Maranhão está na sua porção baixa, a jusante da cidade de Congonhas, desempenhando um
visível padrão meândrico de drenagem.
O terreno previsto para as Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile intercepta oito cursos d’agua sem toponímia.
Para facilitar a referência neste diagnóstico, tais cursos d’água foram enumerados no mapa apresentado por
meio da Figura 31.
Conforme enunciado na Caracterização do Empreendimento deste EIA, a Ampliação do Fraile se dará em
terreno localizado no interior da Mina Casa de Pedra e em uma área lindeira a parcela do Fraile já em
operação. Tais condições foram responsáveis por alterações de natureza antrópica nos cursos d’água da
região, de modo que dos oito cursos d’água que serão intervencionados pelo projeto de Expansão, sete já
possuem trechos canalizados ou retificados.
Cabe também mencionar a existência de dois reservatórios artificiais, localizado no trecho baixo do curso
d’água nº02 e nº03. Os citados reservatórios são resultantes da construção de diques de contenção de
sedimentos implementados pela CSN Mineração como medida de contenção dos sedimentos gerados na
parcela em operação do Fraile 2 (Ver Figura 21 e Figura 22).
Cabe ainda mencionar que o Anexo 01, apresentado no Volume 01 deste EIA, contém os relatórios técnicos
que serão submetidos ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) como pré-requisitos para
intervenção nas drenagens mapeadas no interior do terreno projetado para Fase 03 e 04 da Ampliação do
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Fraile4. Tais relatórios apresentam o dimensionamento hidráulicos dos cursos d’água que serão
intervencionados.
Em tempo, a Figura 20 a Figura 30 apresentam registros fotográficos de feições hídricas notáveis mapeadas
na ADA ou entorno imediato. A Figura 31 apresenta a localização de cada uma das fotografias ora
apresentadas.

4

Figura 20: Foto 01 – Rio Maranhão próximo a ADA.

Figura 21: Foto 02 – Espelho da água do Dique 02 de
contenção de sedimentos projetado para a fase em
operação do Fraile 2. Feição lêntica mapeada no interior
da ADA.

Figura 22: Foto 03 – Dique 01 de contenção de
sedimentos projetado para a fase em operação do
Fraile 2. Feição lêntica mapeada no interior da ADA.

Figura 23: Foto 04 – Calha de drenagem seca de afluente
do córrego Maria José, próximo ao limite norte da ADA.

Requerimento de outorga.
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Figura 24: Foto 5 – Córrego Sirênio, no interior da
ADA, antes a travessia da linha férrea. Água corrente,
espelho d’água incipiente, morfologia retilínea.

Figura 25: Foto 6 – Calha de drenagem do curso d’água
nº04, próximo ao limite sul da ADA, após a travessia da
linha férrea. Água corrente, diminuição expressiva do
espelho d’água em relação ao trecho antes da travessia
da linha férrea. Testemunho de cheias (flutuação do
espelho d’água ao longo do ano) na calha de drenagem.

Figura 26: Foto 07 – Vista do espelho d’água gerado
pela barragem de rejeitos Casa de Pedra.

Figura 27: Foto 08 – Vista da área que será interceptada
pela área de secagem e apoio operacional do
empreendimento, na face leste da ADA.
.
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Figura 28: Foto 09 - Área projetada para praça de
secagem e apoio operacional do empreendimento,
porção leste da ADA.

Figura 29: Foto 10 – Acesso construído lindeiro a área
represada da barragem Casa de Pedra.

Figura 30: Foto 11 – Eixo do barramento da Barragem de Rejeitos Casa de Pedra. Fotografia registrada sobre
acesso construído na bancada do barramento da Barragem de Rejeitos Casa de Pedra, visada em direção ao rio
Maranhão. No segundo plano da imagem, nota-se pequeno espelho d’água resultante do dique de contenção de
sedimentos da estrutura.
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Sub-bacia

Legenda do
mapa
01
02

03
Afluentes sem
toponímia do rio
Maranhão + área
de drenagem do
próprio rio
Maranhão

Quadro 13: Cursos d’água interceptados pela ADA da Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile.
Extensão
Extensão total do
Nascente na
Nome
intercepta pela
curso d’água
ADA?
ADA

04

05

06

Tributário sem nome da
margem direita do rio
Maranhão
Tributário sem nome da
margem direita do rio
Maranhão
Tributário sem nome da
margem direita do rio
Maranhão
Tributário sem nome da
margem direita do rio
Maranhão
Tributário sem nome da
margem direita do rio
Maranhão
Tributário sem nome da
margem direita do rio
Maranhão
Curso d’água
descaracterizado

Observação

0,41 km

0,11 km

Não

Trecho canalizado/tamponado

2,43 km

1,41 km

Não

Nascente e cabeceira da drenagem canalizada e sob a
Fase 02 do Fraile (em operação).

1,31 km

1,04 km

Não

Nascente e cabeceira da drenagem canalizada e sob a
Fase 02 do Fraile (em operação).
Este córrego drena em direção a reservatório artificial
presente no terreno (Denominado localmente como
Dique 02).

1,55 km

1,47 km

Não

Nascente e cabeceira da drenagem canalizada e sob a
Fase 02 do Fraile (em operação).

0,21 km

0,21 km

Sim

Leito Natural

0,52 km

0,47 km

Sim

Leito Natural

Canalizado (observa-se uma galeria de drenagem no
local/ Sistema de drenagem da Mina Casa de Pedra).
Em vistoria de campo não foi observado leito de
Curso d’água
08
0,22 km
0,22 km
Não
drenagem. A área apresenta apenas alguns pontos de
descaracterizado
represamento de água.
Fonte: Drenagens identificadas em softwares de SIG pela equipe da Biocev a partir do cruzamento da poligonal do projeto com a rede de drenagens disponibilizada pela CSN Mineração.
07
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Figura 31: Detalhe das drenagens na ADA delimitada para Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile.
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1.5.2.1 - Demandas e usos consultivos da água
O uso das águas superficiais na bacia do Paraopeba é bastante diverso, com particular destaque ao consumo
do setor industrial e de extração mineral, conforme evidenciado no Quadro 14, que apresenta os volumes
outorgados para captação superficial na bacia, segundo o Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH) da Bacia
do rio Paraopeba (COBRAPE, 2018).
Quadro 14: Demandas de captação superficial outorgada na bacia do rio Paraopeba (2018).
Setores

Demandas Captadas (l/s)

Demandas Captadas (%)

Abastecimento Público

13.902,08

19,77

Setor Industrial

29.261,20

41,62

Setor Pecuário

237,72

0,34

Setor Agrícola

7.037,43

10,01

Extração Mineral

14.063,69

20,00

Pesca e Aquicultura

553,10

0,79

Urbanização e Paisagismo

5.252,20

7,47

Total

70.307,42

100,00

Fonte: COBRAPE, 2018.

Os resultados apontam que a vazão total captada na bacia hidrográfica do rio Paraopeba é de 70.307,42 l/s,
com superioridade do consumo de água no setor industrial, representando cerca de 41,6% da demanda total.
Em seguida, o setor de extração mineral soma cerca de 20% e o abastecimento público com 19,7%.
Cabe destaque ao fato de que 75,7% da demanda total captado para o setor industrial na bacia do rio
Paraopeba foram concedidas para somente 16 empresas por meio de 28 outorgas. Destas 28 outorgas, cinco
possuem portaria que foram conferidas junto ao IGAM e representam 6.796,0 L/s (28,8%), sendo as 23
outorgas restantes, que totalizam 16.772,0 L/s (71,2% do total), não possuem portaria identificada no
cadastro (COBRAPE, 2018).
Neste sentido, o PDRH do Paraopeba (COBRAPE, 2018) destacou a dificulade em encontrar uma base de
dados confiável para se obter as estimativa das demandas industriais na bacia, indicando que os valores
apresentados naquele documento, e reproduzidos neste diagnóstico, estão submestimados. Em especifico
para a região de interesse deste EIA, o Quadro 15 apresenta os volumes de água outorgada para captação
superficial no municipio de Congonhas, no ano de 2018.
Quadro 15: Demandas de captação superficial outorgada no município de Congonhas (2018).
Congonhas (l/s)
Setor
Captada
Consumida
Abastecimento Público (Copasa)

140,00

28,00

Abastecimento Rural

1,86

0,93

Setor Industrial

6.700,62

1.340,12

Setor Agrícola (Milho em grão representa 57%)

1,8

1,44

Setor Pecuária

0,00

0,00

Extração Mineral
Pesca e Aquicultura

998,93
0,00

99,89
0,00

Urbanização e paisagismo

0,00

0,00

Fonte: COBRAPE (2018).
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Com o exposto no Quadro 15, nota-se que o padrão de consumo de água superficial observado na bacia do
rio Paraopeba é similiar aquele observado no municipio de Congonhas, sendo o setor industrial e de extração
mineral responsáveis pelo maior consumo.
Já a figura, a seguir, ilustra a localização dos pontos com direito de outorgas de uso superficial deferidos para
os cursos d’águas presentes nas sub-bacias interceptadas pelo projeto5. A Figura 32 e
Quadro 16, portanto, apresentam o mapeamento dos principais usuários de recursos hídricos superficiais na
área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Quadro 16: Usuários de recursos hídricos superficiais mapeados na AE.
Nº
00150
6/202
1
00151
1/202
0
00154
6/202
1
00260
/2019
01283
/2008
01284
/2008
01285
/2008
01287
/2008
01288
/2008
02017
/2018
02018
/2018
02019
/2018
02020
/2018
03821
/2018
09628
/2018
21435
/2019

5

Uso
Insignific
ante?

Uso

Sim

Captação em corpo de
água (rios, lagoas naturais,
etc.)

0

Sim

Barramento em curso
d'água sem captação

Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Captação em corpo de
água (rios, lagoas naturais,
etc.)
Canalização e/ou
retificação de curso d'água
Travessia rodoferroviária
(pontes e bueiros)
Travessia rodoferroviária
(pontes e bueiros)
Travessia rodoferroviária
(pontes e bueiros)
Travessia rodoferroviária
(pontes e bueiros)
Travessia rodoferroviária
(pontes e bueiros)
Barramento em curso
d'água sem captação
Barramento em curso
d'água sem captação
Canalização e/ou
retificação de curso d'água

Uni
Vazã
dad
o
e

Finalidade

Cons
ultivo
?

Requerente

Sub-bacia

m³/
s

Consumo industrial

Sim

SEEL Serviços
Especiais de
Engenharia LTDA

Rio
Maranhão

Sem
vazã
o

-

Contenção de
sedimentos

Não

CSN Mineração

Rio
Maranhão

0

m³/
s

Consumo industrial

Sim

SEEL Serviços
Especiais de
Engenharia LTDA

Rio
Maranhão

Disposição de
rejeitos

Não

CSN Mineração

Outros (definir)

Não

MRS Logística S.A.

Outros (definir)

Não

MRS Logística S.A.

Outros (definir)

Não

MRS Logística S.A.

Não

MRS Logística S.A.

Não

MRS Logística S.A.

Não

CSN Mineração

Não

CSN Mineração

Não

CSN Mineração

Não

CSN Mineração

Não

CSN Mineração

Não

CSN Mineração

Sim

TPF Transporte LTDA

Sem
vazã
o

-

Canalização e/ou
retificação de curso d'água
Barramento em curso
d'água sem captação
Canalização e/ou
retificação de curso d'água
Captação em corpo de
água (rios, lagoas naturais,
etc.)

-

-

0,91

Transposição de
corpo d'água
Transposição de
corpo d'água
Contenção de
sedimentos
Contenção de
sedimentos
Disposição de
rejeitos
Consumo industrial
(disposição de
rejeitos)
Contenção de
sedimentos
Disposição de
rejeitos

l/s

Não informado

Córrego
Bichento
Rio
Maranhão
Rio
Maranhão
Córrego
Maria José
Rio
Maranhão
Rio
Maranhão
Rio
Maranhão
Rio
Maranhão
Rio
Maranhão
Rio
Maranhão
Córrego do
Bichento
Rio
Maranhão
Córrego do
Bichento

A base de dados inclui as outorgas que foram concedidas entre 1989 a 2019 e encontram-se vigente no ano 2019.
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Nº

Uso
Insignific
ante?

Uso

27200
/2017

Não

Canalização e/ou
retificação de curso d'água

3791/
2011

Não

Canalização e/ou
retificação de curso d'água
Captação em corpo de
4005/
Não
água (rios, lagoas naturais,
2011
etc)
58630
Barramento em curso
Sim
/2019
d'água sem captação
6616/
Canalização e/ou
Não
2006
retificação de curso d'água
Captação em corpo de
91089
Sim
água (rios, lagoas naturais,
/2017
etc)
Fonte: IGAM, 2019 apud IDE SISEMA (2021).

Uni
Vazã
dad
o
e

Sem
vazã
o

0,5

Finalidade

Cons
ultivo
?

Requerente

-

Dreno de fundo

Não

CSN Mineração

-

Sem dados no banco

Não

Ferrous Resources do
Brasil S/A

-

Consumo industrial
(pesquisa mineral)

Sim

Ferrous Resources do Córrego do
Brasil S/A
Bichento

-

Contenção de
sedimentos

Não

CSN Mineração

-

Consumo industrial

Não

CSN Mineração

l/s

Extração mineral

Sim

Itingá Mineração
LTDA

Sub-bacia
Córrego
Casa de
Pedra
Rio
Maranhão

Córrego
Maria José
Rio
Maranhão
Córrego
Casa de
Pedra

Por meio das informações contidas na Figura 32 e Quadro 16, tem-se 22 outorgas vigentes na AE (ano base
2019), das quais somente 22% (05 processos) referem-se a captação de água com vazões que oscilam de
0,5 a 0,91 l/s.
A Figura 32, a seguir, apresenta as outorgas de uso superficiais da AE classificadas de acordo a finalidade de
cada processo. Observa-se o predomínio do consumo destinado a abastecer a atividades de extração mineral,
vide que pouco mais de 50% do total de outorgas foi destinado a disposição rejeito, contenção de
sedimentos, drenos de fundo, pesquisa mineral ou a própria extração mineral. Tal cenário é justificável se
considerarmos que parte considerável da AE está inserida nos limites da Mina Casa de Pedra.

Figura 32: Finalidade das outorgas de uso superficial na AE. Fonte: IGAM, 2019; (Adaptado pelo autor, 2021).

Ainda no que concerne a usuários de recursos hídricos na área de estudo, registra-se ausência de captações
para abastecimento público na Área de estudo do empreendimento. Segundo o exposto e do Atlas de
Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2020), o município de Congonhas retira água dos mananciais Matriz
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(córrego Engenho, córrego Bandeira e córrego João Pereiro) (59%), do córrego Macaquinho (20%) e de 04
poços subterrâneos (21%), todos distantes do Projeto de Ampliação do Fraile.
1.5.2.2 - Disponibilidade hídrica
O regime hidrológico dos cursos de água que drenam a área de estudo foi caracterizado por meio de dados
do Atlas Digital das Águas de Minas (SEAPA /SEMAD/ UFV, 2007), que compilou as informações das estações
fluviométricas operadas pela Agência Nacional de Águas (ANA). Assim, cientes que a AE do Projeto de
Ampliação do Fraile está inteiramente inserida na bacia do rio Maranhão, o Quadro 17 expõe as vazões de
referência do rio Maranhão, no trecho baixo, próximo a foz com o rio Paraopeba, bem como a vazão do
próprio rio Paraopeba neste local.
Quadro 17: Disponibilidade hídrica na área de estudo.
Dados fluviométricos
UPGRH
Ponto de Referência
Vazão Média de Longo Termo (QMLT)
Vazão Mínima (Q7,10)
30% Q7,10
Q95

Rio Maranhão (foz)
SF03
611259.88E/ 7730898.36 S
12,67 m³/s
2,11 m³/s
0,63 m³/s
3,79 m³/s

rio Paraopeba
(trecho alto/
Foz do maranhão)
SF03
609265.07 m E/7728786.11 m S
23,53 m³/s
3,94m³/s
1,18 m³/s
7,07 m³/s

Fonte: SEAPA/SEMAD/UFV, 2007.ÃO

Frente ao Quadro 17, cabe esclarecer:
•

•

•

Q7,10 corresponde à vazão específica mínima superficial registrada em 7 dias consecutivos em um
período de retorno de 10 anos. Trata-se de um cálculo de vazão com vantagens para aplicação de
obras hidráulicas, em vista de que sofre menos influência de erros operacionais e intervenções
humanas no curso de água do que a vazão mínima diária e é suficientemente mais detalhada que a
vazão mínima mensal. Tem-se, assim, uma vazão utilizada com frequência de indicador da
disponibilidade hídrica natural num curso de água, ou seja, para o indicador de 10 anos frente a 07
dias de medições pode-se estimar que o manancial não irá atender a vazão registrada nas medições,
em média, uma vez a cada dez anos (Em cursos d’água onde não houve regularização).
Q95% representa a vazão disponível em 95% do tempo na bacia, ou seja, se uma bacia possui a vazão
do Q95% igual a 100 m³/s significa que, no período de um ano, cerca de 18 dias (5% do ano) teriam
vazão inferior a este valor. Vale lembrar que a representação da disponibilidade neste parâmetro
representa a vazão “natural” (sem interferências) das bacias.
30% Q7,10 corresponde ao limite máximo para outorga, a fio d’água, para outorga no estado de Minas
Gerais (IGAM, 2010).

1.5.2.3 - Balanço disponibilidade x demanda
O Atlas Digital das Águas de Minas (SEAPA /SEMAD/ UFV, 2007) também apresenta o balanço hídrico a partir
do cálculo da razão entre vazão outorgada para usos consultivos (demanda) e a vazão média de longo termo
do curso d’água analisado (disponibilidade). A partir do coeficiente resultante deste balanço, os rios e
córregos foram classificados em excelente (<5%), confortável (5 a 10%), preocupante (10 a 20%), crítico (20
a 40%) ou muito crítico (>40%).
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Para a definição de faixas de classificação deste índice foram adotadas as mesmas faixas da situação da
Europen Environment Agency e das Nações Unidas, que utilizam o índice de retirada de água ou water
exploitation index.
O Quadro 18, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a bacia do rio Maranhão e da bacia do rio
Paraopeba, sendo possível observar que, segundo referência em questão (SEAPA /SEMAD/ UFV, 2007), o
balanço entre demanda e disponibilidade hídrica na região de inserção do empreendimento é excelente, o
que significa que pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é necessária atualmente.
Quadro 18: Panorama do balanço hídrico (disponibilidade X demanda) na área de estudo.
Bacia
Rio Maranhão (toda a bacia)
Rio Paraopeba (toda a bacia)
UPGRH
SF03
SF03
Área
704,17 km²
12.045,77 m³/s
Vazão Média de Longo Termo (QMLT)
12,74 m³/s
177,70 m³/s
Vazão outorgada
0,63 m³/s
6,20 m³/s
Relação outorgas/ QMLT
4,93%
3,49 m³/s
Classificação
Excelente
Excelente
Fonte: SEAPA/SEMAD/UFV, 2007.

Contudo, o Plano Diretor de Recursos Hídricos do rio Paraopeba (COBRAPE, 2018) afirma que o uso da vazão
Q7,10 no cálculo do balanço hídrico seria mais representativo do que vazão média de longo termo, uma vez
que corresponderia ao cenário mais conservador (COBRAPE, 2018). Neste caso, na região do Alto Paraopeba,
a situação estaria crítica nas sedes dos municípios de Congonhas e Conselheiro Lafaiete (COBRAPE, 2018).
Vale ressaltar que, atualmente, não há nenhuma Declaração de Área de Conflito (DAC) registrada pelo IGAM
para toda bacia do rio Paraopeba.
1.5.2.4 - Projeção de balanço hídrico
O Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio Paraopeba (COBRAPE, 2018) apresentou as estimativas
do balanço hídrico na bacia para horizontes de curto (cinco anos) a longo prazo (quinze a vinte anos),
calculado a partir projeções para disponibilidade hídrica (oferta), carga de poluentes gerados e captações
futuras (demanda).
Os resultados, ora apresentados, correspondem as projeções para o trecho alto do Paraopeba, porção na
qual a AE do Projeto Ampliação do Fraile – Fase 03 e 04 está inserida.
Projeção de disponibilidade
As projeções para disponibilidade hídrica do Alto Paraopeba foram calculadas a partir da curva de
permanência das vazões da estação fluviométrica denominada Belo Vale, código ANA 40710000, localizada
nas coordenadas geográficas (SIRGAS2000; UTM) 602072.63 E/7743031.27S6, cujo resultados são
apresentados no Quadro 19.

6

Registra-se que o PDRH Paraopeba indicou, na específica passagem do documento que trata sobre projeções da disponibilidade, que a estação
Belo Vale foi utilizada como referência ao trecho baixo da bacia, ao passo que indicou a estação Ponte da Taquara, localizada no município de
Fortunas de Minas, como referência ao trecho alto. Diante do inequívoco erro de digitação, o presente diagnóstico ajustou as referências.
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Permanência
100%
95%
90
85
80
75
70
65
60
55
50
Fonte: COBRAPE (2018).

Quadro 19: Vazões específicas definidas para o Alto Paraopeba.
Estação 40710000 (L/s.km²)
Permanência
Estação 40710000 (L/s.km²)
01,82
45
12,67
05,34
40
13,86
06,21
35
15,34
06,90
30%
17,11
07,40
25
19,28
07,98
20%
22,42
08,59
15
26,14
09,21
10%
33,03
10,04
05%
45,85
10,87
Q7,10
3,33
11,62
QMED
16,94

Projeção de demanda
O Quadro 20 apresenta as projeções de demanda para alto do Paraopeba, calculadas a partir das taxas
médias de crescimento observadas até o momento para cada setor (séries históricas), bem como as
projeções populacionais traçadas pelo IBGE.
Quadro 20: Demandas hídricas tendenciais do Alto Paraopeba por tipo de atividade.
Demanda Curto Prazo
Demanda Longo Prazo
Setor de uso
Demanda
Estimativa de
Estimativa
Estimativa de
Estimativa de
consultivo
Atual (l/s)
aumento em relação a
de outorga
aumento em relação
outorga (l/s)
demanda atual (%)
(l/s)
a demanda atual (%)
Abastecimento
Público
926,08
1.224,14
32,19
1.268,21
36,94
Indústria
12.762,01
17.310,36
35,64
173.993,71
1.263,37
Agroindústria
787,33
5.232,17
564,55
1.089,16
38,34
Pecuária
95,91
214,62
123,77
105,21
9,70
Mineração
4.359,53
10.591,91
142,96
13.848,72
217,67
Total:
18.930,86
34.573,20
82,62
190.305,01
905,26
Fonte: COBRAPE, 2018 (Organizado pelo autor, 2021).

Cabe mencionar que as demandas consideradas no Quadro 20 incluem as demandas por águas superficiais e
subterrâneas, sem distinção entre elas. Portanto, considerando os padrões de crescimento registrados até o
momento, tem-se a tendência de aumento na demanda hídrica em 83% a curto prazo e de 905% a longo
prazo, em relação a demanda atual no Alto Paraopeba (COBRAPE, 2018).
Projeção de carga poluidora
O Quadro 21 apresenta as projeções de carga poluidora para o Alto do Paraopeba, permitindo observar a
tendência de aumento na carga poluidora em 38% a curto prazo e 36% a longo prazo, em relação a carga
atual (COBRAPE, 2018).
Quadro 21: Projeção de carga poluidora para curto e longo prazo no Alto Paraopeba.
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Projeção Curto Prazo
Estimativa de
Setor de uso
Carga
estimada
aumento em
consultivo
(kg/dia)
relação a carga
atual (%)
Alto Paraopeba
22.142,40
30.631,84
38,34%
Fonte: COBRAPE, 2018 (Organizado pelo autor, 2021).
Carga Atual
Total Captada
(kg/dia)

Projeção Longo Prazo
Estimativa de
Carga
aumento em
estimada
relação a carga
(kg/dia)
atual (%)
30.331,44
36,98

As estimativas apresentadas no Quadro 21 foram calculadas a partir das fontes listadas abaixo, com as
devidos adequações necessárias frente as taxas de crescimento projetadas para cada setor7, bem como as
projeções populacionais traçadas pelo IBGE para os próximos anos.
•

•
•

•
•

Efluentes domésticos (população urbana): Para a estimativa da carga gerada pela população urbana,
foram compilados os índices de coleta e tratamento disponibilizados pela COPASA (2018), declarados
no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018) e disponibilizados no Atlas Brasil
de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Esgotos Urbanos (ANA, 2017).
Efluentes domésticos (população rural): Para a população rural, estimou-se o índice de fossa séptica
a partir da pesquisa de domicílios do Censo (2010). Essa informação foi tratada juntamente com os
dados de habitante por domicílio rural (IBGE, 2010);
Efluentes industriais: as cargas de origem industrial foram estimadas a partir das demandas de
captação e respectiva taxa de retorno. Para tanto, separou-se as indústrias por tipologias, associando
a cada uma delas uma concentração típica de DBO e uma taxa média de retorno. Dessa forma, as
cargas industriais (kg/dia) foram estimadas pelo produto entre a demanda calculada (L/s), a taxa de
retorno (%) e a concentração típica de DBO (mg/L);
Mineração: A estimativa de cargas foi realizada por meio da demanda calculada para o setor,
adotando-se uma taxa de retorno de 90% (ANA, 2013) e uma concentração típica de DBO de 0,5
mg/L;
Pecuária: a demanda estimada para o setor foi calculada pelo conceito BEDA (Bovinos Equivalentes
para a Demanda de Água), tomando como referência a taxa de retorno de 20% (ANA, 2013) e o valor
unitário de 10 g/BEDA.dia de DBO, conforme apresentado por Omernik (1977) no estudo do EPA
(Environmental Protection Agency U.S). Como a maior parte destas cargas fica retida no solo, e
depende de escoamento superficial para atingir os cursos d’água, foi considerado um abatimento de
95% para DBO, conforme outros planos de recursos hídricos (ANA, 2013; SECIMA, 2015;
ÁGUASPARANÁ, 2013a; ÁGUASPARANÁ, 2013b).

Classificação
Em função da permanência das vazões equivalentes (Quadro 19) às demandas (Quadro 20) e cargas atuais e
projetadas (Quadro 21), o PDRH do Paraopeba (COBRAPE, 2018) determinou os Níveis de Risco (NR)
associado ao balanço hídrico desta bacia pra os horizontes de curto e longo prazo.
O trecho que compete a AE, ou seja, o Alto Paraopeba nas imediações do município de Congonhas, foi
classificada com NR 08 no horizonte de curto prazo e longo prazo. O NR08 corresponde a um cenário onde a
demanda ou carga poluidora é igual ou maior que a Q10%, resultando em um risco muito alto, incompatível
com os sistemas de gestão de recursos hídricos.

7

Calculadas a partir da média de crescimento observada até momento (séries históricas).
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1.5.2.5 - Análise dos períodos de cheia e vulnerabilidade a Inundações
O Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, escala 1: 1.000.000, publicado pela Agência Nacional de Águas
(ANA, 2014), identifica a ocorrência e os impactos das inundações graduais nos principais rios das bacias
hidrográficas brasileiras. O documento, elaborado em conjunto com os entes estaduais, gestores de recursos
hídricos e defesa civil, foi produzido em duas etapas:
i)

ii)

Elaboração de mapas contendo a frequência (alta, média e baixa) de ocorrência de inundações
graduais e o grau dos impactos (alto, médio e baixo) a elas associados, conforme informações
disponibilizadas pelos estados;
Revisão pelos estados dos mapas de vulnerabilidade a inundações elaborados pela ANA a partir
do cruzamento das informações de frequência e impactos, gerando as classes de vulnerabilidade.

A frequência indicada está associada ao período de observação de eventos de inundação. O grau baixo
corresponde ao intervalo de 10 anos sem observar eventos de inundação. O grau médio está associado com
a observação de eventos entre cinco e 10 anos. Já o grau alto indica eventos registrados em um período
inferior a cinco anos.
Já os impactos associados aos eventos de inundação estão categorizados em: i) baixo grau, quando os danos
ocorrem localizados; ii) médio grau, quando os danos são razoáveis a serviços essenciais, instalações e obras
de infraestrutura públicas e residências; e iii) grau alto, quando associado ao alto risco à vida humana e danos
significativos a serviços essenciais, instalações e obras de infraestrutura e residências.
Os cruzamentos das classes de vulnerabilidade do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (ANA, 2014) com o
polígono da Área de Estudo indicam que toda extensão do rio Maranhão e do rio Paraopeba que interceptam
a AE possuem alto impacto e alta frequência de ocorrência de inundação.
Registra-se que o Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio Paraopeba (COBRAPE, 2018) indicou o
município de Congonhas como um dos três municípios onde mais foi registrado eventos de enxurrada,
enchente e deslizamentos em toda a bacia do rio Paraopeba, considerando dados de 1991 a 2018. Cabe
menção, no entanto, que a CSN Mineração não possui registros de enchentes e inundação nas áreas
projetadas para a ampliação da pilha de rejeitos do Fraile – Fases 3 e 4.
1.5.3 - Caraterização da Qualidade das Águas Superficiais
1.5.3.1 - Aspectos Metodológicos
O presente diagnóstico apresenta a avaliação da qualidade das águas nos rios e córregos que poderão sofrer
intervenção direta pela instalação ou operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04. A coleta das amostras e análise dos resultados da qualidade das águas foi realizada antes da
implantação deste empreendimento, com intuito de conhecer previamente a qualidade dos recursos hídricos
da região.
A avaliação e o monitoramento da qualidade da água representam vantagens na avaliação de impactos
ambientais em ecossistemas aquáticos, tais como a identificação imediata de modificações nas propriedades
físicas e químicas da água, a detecção precisa da variável modificada e a determinação dessas concentrações
alteradas (Goulart; Callisto, 2003). Além disso, a análise dessas variáveis é indispensável, uma vez que
alterações em seus valores, normalmente, ocasionam mudanças na composição e estrutura de toda a biota
aquática (Macêdo, 2003).
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O Quadro 22 a seguir apresenta os parâmetros investigados e os métodos de análise aplicados nas amostras
de águas superficiais na AE. As campanhas de campo foram realizadas mensalmente entre janeiro e
dezembro de 2020 pela equipe da ECOAR, a serviço da CSN Mineração, no âmbito do programa de
monitoramento das águas superficiais, dos efluentes líquidos industriais, oleosos e sanitários do Complexo
Casa de Pedra (ECOAR, 2020e, 2020f, 2020g).
Quadro 22: Lista de parâmetros analisados no diagnóstico de qualidade das águas superficiais.
Parâmetro analisado
Método de análise8
Coliformes Termotolerantes (1)
SMEWW 23RD ed. 9222 D
Óleos e Graxas
SMEWW 23RD ed. 5520 B
DBO
SMEWW 23RD ed. 5210 B
Oxigênio Dissolvido
SMEWW 23RD ed. 4500 OC
Turbidez
SMEWW 23RD ed. 2130 B
Cor Verdadeira
SMEWW 23RD ed. 2120 C
pH
SMEWW 23RD ed. 4500 H+ B
Sólidos Suspensos Totais (SST)
SMEWW 23RD ed. 2540 D
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)
SMEWW 23RD ed. 2540 C
Streptococcus fecais
SMEWW 23RD ed. 9230 C
Ferro Solúvel
SMEWW 23RD ed. 3120 B; 3030 E
Manganês Total
SMEWW 23RD ed. 3120B; 3030 E
Nitrato
ABNT NBR 12620:1992 Item 5.4.2
Nitrito
SMEWW 23RD ed. 4500- NO2 B
Fenol
SMEWW 23RD ed. 5530 C
Amônia
SMEWW 23RD ed. 4500 NH3 D
Coliformes Totais
SMEWW 23RD ed. 9222 B
Condutividade
SMEWW 23RD ed. 2510 B
DQO
SMEWW 23RD ed. 5220 D
Ferro Total
SMEWW 23RD ed. 3120 B; 3030 E
Manganês Solúvel
SMEWW 23RD ed. 3120 B; 3030 E
Sólidos Totais (STT)
SMEWW 23RD ed. 2540 B
Coliformes Fecais
SMEWW 23RD ed. 9222 D
Escherichia Coli
SMEWW 23RD ed. 9222 D
Fonte: ECOAR (2020e, 2020f, 2020g).
Legenda: 1 SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Rd - Métodos 1060C e 9060.
²Coliformes Termotolerantes quantificados como Escherichia coli.

Os procedimentos de coleta seguiram as orientações contidas na norma da ABNT NBR 9897:1987 –
Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores e pela ABNT NBR 9898: 1987 –
Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores. Além disso, foram
observadas também as orientações contidas no Standard Methods for the Examination of Water &
Wastewater (APHA, 2005).
Sabe-se que a operação da Mina Casa de Pedra, em seus diversos segmentos, possui uma abrangência
espacial que transcende o alcance da Área de Estudo do Projeto de Ampliação do Fraile. Por este motivo,
para a elaboração do diagnóstico em tela, foram selecionados os pontos do programa de monitoramento
das águas superficiais do Complexo Casa de Pedra que fossem representativos para o empreendimento em

8

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW), 23ª Rd - Métodos 1060C e 9060.
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análise. Assim, a rede amostral adotada para este diagnóstico abrange os pontos de coleta inseridos nas
microbacias que compõem a AE. Os mencionados pontos são apresentados no Quadro 23 e na Figura 33
Quadro 23: Pontos de coleta para análise da qualidade da água na AE.
Ponto

Curso d’água

Observação

P01
P02
P03
P04

Rio Maranhão
Rio Maranhão
Rio Maranhão
Rio Maranhão

Antes do Córrego Figueiredo
Depois do Córrego Figueiredo
Antes do Córrego Plataforma
Depois do Córrego Plataforma

Coordenadas
UTM SIRGAS 2000 – 23s
616285/7731375
616178/7731445
613612/7731051
613434/7731049

Fonte: ECOAR (2020e, 2020f,2020g, 2020h).
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Figura 33 Localização dos pontos de coleta e análise de água superficial na AE.
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Os resultados obtidos foram analisados a partir limites de concentração máximos e mínimos determinados
pelas legislações estadual e federal vigentes, ou seja, aqueles definidos pela Deliberação Normativa Conjunta
COPAM/CERH nº. 01/2008 e pela Resolução CONAMA nº. 357/2005, respectivamente.
Registra-se que, de acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº. 01/2008 e Deliberação
Normativa COPAM nº 14/ 1995, os corpos da bacia do rio Paraopeba recebem o enquadramento de Classe
02.
1.5.3.2 - Resultados Obtidos
O ANEXO 2 apresenta os resultados obtidos por meio das análises laboratoriais das águas coletadas nas
microbacias interceptadas pelo empreendimento. As células em vermelho correspondem às amostras que
apresentaram ultrapassagens aos limites máximos ou mínimos previstos na Resolução Conama n°357/2005
e/ou na Deliberação Copam/CERH nº01/2008.
Dos 24 parâmetros analisados, somente oito registraram resultados em desconformidade com os limites
estabelecidos pela Resolução Conama n° 357/2005 e/ou pela Deliberação Copam/CERH nº 01/2008, em pelo
menos um ponto, a saber: ferro solúvel, manganês total, nitrito, Demanda Bioquímica por Oxigênio (DBO),
turbidez, cor verdadeira, Sólidos Suspensos Totais (SST) e coliformes termotolerantes. A seguir, são
apresentados os detalhes destes eventos de ultrapassagem.
No que concerne a cadeia de metais, foi registrado ultrapassagens em todos os pontos amostrados para
manganês total e ferro dissolvido. Diferentemente do manganês, as concentrações de ferro na água
ultrapassaram os limites legais em eventos isolados no período chuvoso e apresentando-se sempre com
pequenas diferenças em relação ao padrão normativo (Ver Figura 35).

Figura 34: Resultados de manganês total nas amostras de água superficial coletadas na AE. Fonte: ECOAR (2020e,
2020f, 2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).
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Figura 35: Resultados de ferro dissolvido nas amostras de água superficial coletadas na AE. Fonte: ECOAR (2020e,
2020f, 2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).

Conforme abordado nos diagnósticos geológico e pedológico deste EIA, as rochas e os solos que recobrem a
AE possuem teores de óxido de ferro e óxidos de manganês naturalmente altos, sendo, portanto,
compreensíveis as maiores concentrações destes metais nas águas superficiais da região. O fato de que as
maiores concentrações amostradas foram identificadas nos meses com maiores precipitações (janeiro a
março) corrobora com o argumento de que os óxidos de ferro e manganês foram naturalmente carreados
em forma de sedimento até as drenagens locais. Nota-se, inclusive, que os meses mais chuvosos
correspondem aqueles que também relataram maiores concentrações de sólidos suspensos na água (Figura
36).

Figura 36: Resultados do SST nas amostras de água superficial analisadas na AE. Fonte: ECOAR (2020e, 2020f,
2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).

Cabe registrar, contudo, que as atividades antrópicas observadas na bacia, com destaque àquelas de extração
mineral, são fatores intensificadores da oferta de sedimentos no terreno. Nesta linha de raciocínio, cita-se
estudos de Carvalho Filho (2011), Mendonça (2012), Rodrigues et. al (2013), Parra et. al (2007) e Cabral
(2013) que verificaram a presença e a intensificação das concentrações de ferro e manganês em rios que
sofrem influência direta de mineradoras de ferro.
Dentre os demais parâmetros, cita-se o Oxigênio Dissolvido (O.D), série de nutrientes (nitrato e nitrito),
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), coliforme termotolerantes e sólidos suspensos como os principais
indicadores da presença de efluentes orgânicos na água. Destaca-se ainda que tais parâmetros integram o
Índice de Qualidade das Águas (IQA) adotado pelas principais instituições responsáveis pela gestão de
recursos hídricos no país, a exemplo da ANA e IGAM.
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O Oxigênio Dissolvido nos ambientes aquáticos é determinado pelo balanço entre a produção deste gás pelos
produtores primários, o consumo pelos heterotróficos e a difusão na água, sendo esta última bastante
influenciada pela temperatura. Em águas de boa qualidade são registradas maiores concentrações, enquanto
em corpos de água que recebem cargas orgânicas, o aumento na demanda desse elemento leva ao rápido
consumo do mesmo, ocasionando na redução de suas concentrações (Macêdo, 2003; Chapman, 1992).
A Figura 37 permite observar que em todos os pontos amostrais da AE foram aferidas concentrações
satisfatórias de oxigênio dissolvido na água. Cabe mencionar, entretanto, que o rio Maranhão apresentou as
menores concentrações dentre as drenagens analisadas para o programa de monitoramento do Complexo
Casa de Pedra, sendo registrados valores próximos ao limite mínima aceitável em algumas campanhas, a
exemplo da campanha de setembro de 2020 no P04, que registrou 5,1 mgO2/l.
Segundo o Atlas Esgotos (ANA, 2013), as áreas urbanas localizados a montante dos pontos de monitoramento
no rio Maranhão (P1 ao P4) não possuem sistemas de tratamento dos efluentes sanitários. Condição
reforçada pela Agência Regulatória de Água e Esgoto de Minas Gerais (ARSAE) que afirmou que o “serviço de
esgotamento sanitário atualmente prestado pela Copasa na sede do município de Congonhas se restringe à
coleta, transporte e afastamento dos esgotos, além da manutenção de redes coletoras, atendendo a 74,3%
da população urbana do município” (ARSAE-MG,2016).

Figura 37: Resultados de O.D. nas amostras de água superficial analisadas na AE. Fonte: ECOAR (2020e, 2020f,
2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).

A Figura 38 confirma que a contaminação de efluentes domésticos no rio Maranhão, uma vez que ilustra as
ultrapassagens registradas aos padrões recomendados pela legislação para o parâmetro de nitrito nos pontos
de monitoramento deste rio (P01 ao P04). Sabe-se que o nitrito pode ser encontrado na água como produto
da decomposição biológica, devido à ação de bactérias ou outros microrganismos sobre o nitrogênio
amoniacal (Gadelha et al., 2005). Os esgotos sanitários constituem, em geral, a principal fonte de nitrogênio
orgânico nas águas, devido à presença de proteínas e de nitrogênio amoniacal, resultantes da hidrólise da
ureia na água (Cetesb, 2018).
Na área de estudo, entre a série de nutrientes (nitrato e nitrito), as ultrapassagens se deram apenas para o
parâmetro nitrito, o que sugere que a fonte de contaminação não está próxima ao local de coleta, conforme
exemplifica Cetesb (2018):
“Pode-se associar as etapas de degradação da poluição orgânica por meio da
relação entre as formas de nitrogênio. Nas zonas de autodepuração natural em rios,
distinguem-se as presenças de nitrogênio orgânico na zona de degradação,
amoniacal na zona de decomposição ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato
na zona de águas limpas. Ou seja, se for coletada uma amostra de água de um rio
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poluído e as análises demonstrarem predominância das formas reduzidas significa
que o foco de poluição se encontra próximo; se prevalecerem o nitrito e o nitrato,
denota que as descargas de esgotos se encontram distantes” (Cetesb, 2018).

Figura 38: Resultados de nitrito nas amostras de água superficial coletadas na AE. Fonte: ECOAR (2020e, 2020f,
2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).

O coliforme termotolerante é mais um parâmetro que atua como indicador de esgoto doméstico nas águas.
Por meio da Figura 39, nota-se novamente ultrapassagens ao Limite Máximo Permitido (LMP) definido na
Resolução Conama n° 357/2005 e na Deliberação COPAM/CERH nº 01/2008 nos pontos de monitoramento
localizados no rio Maranhão. Neste estudo, os parâmetros coliformes termotolerantes foram quantificados
como Escherichia coli. O “E. coli é de origem exclusivamente fecal, estando sempre presente, em densidades
elevadas, nas fezes de humanos, mamíferos e pássaros, sendo raramente encontrada na água ou solo que
não tenham recebido contaminação fecal” (Cetesb, 2018).

Figura 39: Concentração de coliformes termotolerantes nas amostras de água superficial coletadas na AE. Fonte:
ECOAR (2020e, 2020f, 2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).

Já a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) representa a quantidade de oxigênio necessária para decompor
a matéria orgânica por via biológica. A DBO acima do Limite Máximo Permitido (LMP) também é um indicador
de presença de carga orgânica na água, que pode ter tido origem natural advinda das chuvas através do
carreamento de material para o rio ou ainda oriunda de despejos de efluentes e demais contribuições difusas
no rio.
Nota-se, por meio da Figura 40, que os maiores valores de DBO foram aferidos no rio Maranhão, sendo
registrado, contudo, somente duas ultrapassagens pontuais e isoladas ao padrão determinado pela resolução
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Conama nº 357/2005 para este parâmetro, sendo as duas no mês de setembro para o trecho do rio Maranhão
próximo a foz do córrego Figueiredo (P01 e P02).

Figura 40: Resultados do DBO nas amostras de água superficial analisadas na AE. Fonte: ECOAR (2020e, 2020f,
2020g,2020h) – organizado pelo autor (2021).

Em tempo, a Figura 41 apresenta os resultados da análise do pH no curso d’água amostrado para este
diagnóstico, sendo possível observar ausência de ultrapassagens aos valores de referência da legislação
federal e estadual.

Figura 41: Resultados do pH nas amostras de água superficial analisadas na AE. Fonte: ECOAR (2020d, 2020e,
2020f) – organizado pelo autor (2021).

Em síntese, nota-se que análises realizadas no rio Maranhão (P01 ao P04), próximo ao terreno projetado para
Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile, indicam provável contaminação das águas por efluentes domésticos,
sendo aferido, por vezes, concentração de coliformes termotolerantes em valores seis vezes superiores aos
limites de referência estipulado pela legislação estadual e federal. Dados do Atlas de Esgoto da ANA e
relatórios da Agência Regulatória de Água e Esgoto de Minas Gerais, apresentados neste diagnóstico,
informaram que o município de Congonhas não possui tratamento de esgoto, cenário que justifica as
desconformidades aferidas nos pontos P1, P2, P3 e P4.

1.6 - GEOLOGIA E GEOTECNICA
1.6.1 - Aspectos Metodológicos
O diagnóstico geológico da área prevista para o Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 foi realizado por meio do levantamento de dados na literatura especializada relativos à geologia e
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arcabouço estrutural da região que compreende o sítio do empreendimento. Incluiu, ainda, a elaboração do
mapa geológico das Área de Estudo, elaborado a partir dos dados disponibilizados pelo Projeto Geologia do
Quadrilátero Ferrífero – Integração e Correlação Cartográfica em SIG, folhas geológicas Casa de Pedra (SF.
23‐X‐A‐III‐3) e Congonhas (SF.23-X-A-VI-1), na escala 1:50.000 (Lobato et.al, 2005).
Os aspectos geotécnicos, por sua vez, foram compilados, por vezes reproduzidos, do estudo realizado por
D’Alessandro (2009) sobre o maciço rochoso da Mina Casa de Pedra.
1.6.2 - Caracterização Regional
A AE está inserida na província mineral denominada Quadrilátero Ferrífero (QF), na área central do estado
de Minas Gerais. Esta província compreende o alinhamento de várias serras com mineralizações de ferro e
elevado potencial metalogenético, formando a figura aproximada de um quadrilátero com aproximadamente
7.000 km2 e altitudes que variam dos 800 aos 2.000 metros.
O Quadrilátero Ferrífero está inserido na borda sudeste do Cráton do São Francisco, que corresponde a
fragmentos crustais de uma unidade tectônica de idade arqueana, parcialmente retrabalhada durante o
Neoproterozóico (Almeida, 1977). O quadro morfotectônico do QF é o resultado de, ao menos, dois eventos
de deformação:
•

•

A orogênese Transamazônica (2.1-2.0 Ga9), de natureza extensional e posteriormente compressional,
é associada à formação de domos granítico-gnáissicos e à nucleação de sinclinais regionais, gerando
um cinturão de dobramentos e cavalgamentos com vergência para NW e desenvolvimento de zonas
de cisalhamento e dobras em escala regional sobre as rochas vulcanossedimentares do Supergrupo
Minas e unidades mais antigas.
A orogênese Brasiliana (0.8-0.6 Ga), interpretada como um evento compressional que promoveu um
cinturão de cavalgamentos vergentes para oeste, provocando inversão, translação e rotação das
sinclinais em torno das estruturas dômicas (CHEMALE JR. et al., 1994; AZEVEDO et al, 2015).

A complexidade e justaposição de processos geológicos, marcados pela formação de bacias sedimentares e
pela tectônica cíclica durante o Arqueano e o Paleoproterozóico, conferiu aos terrenos do Quadrilátero
Ferrífero uma alternância de relevo de domos e quilhas. As rochas metassedimentares do Supergrupo Minas
afloram em quilhas sinclinais limitadas por domos cristalinos e terrenos greenstones, correspondentes à
sequência metavulcanossedimentar do Supergrupo Rio das Velhas (Sanglard et al., 2014).
Assim, os domos são constituídos por rochas cristalinas arqueanas, em que se destacam os gnaisses
polideformados e, subordinadamente, granitos, granodioritos e anfibolitos arqueanos e que foram
remobilizados durante o Proterozóico (Uhlein; Noce, 2012). Já as cristas das anticlinais e das falhas de
empurrão são sustentadas predominantemente por quartzitos e itabiritos do Supergrupo Minas. Destaca-se
que, ao longo das linhas de charneira destas dobras, estão situados diversos depósitos de minério de ferro.
A Figura 42 ilustra a geologia simplificada do Quadrilátero Ferrífero e a respectiva distribuição das unidades
geológicas ali incidentes, bem como as principais feições estruturais. Já a Figura 43 ilustra as estruturas
sinclinais e homoclinais da AE do Projeto de Ampliação do Fraile.

9

Ga: Bilhões de anos.
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Figura 42: Esboço de unidades geológicas do Quadrilátero Ferrífero. Quadrado em vermelho sinaliza a área de
estudo. Fonte: Alkmin et.al (2017).
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Figura 43: Localização das provinciais topográficas na área de estudo.
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1.6.3 - Caracterização Geológica da Área de Estudo.
De natureza complexa, o arcabouço geológico da AE é constituído por quatro grandes unidades
litoestratigráficas: complexos granito‑gnáissicos metamórficos, que formam o embasamento cristalino,
sotoposto à sequência arqueana de rochas metavulcano-sedimentares do Supergrupo Rio das Velhas e, sobre
eles, dois espessos pacotes de rochas metassedimentares proterozoicas: o Grupo Itacolomi e o Supergrupo
Minas. Pontualmente ocorrem ainda corpos granitóides de idade paleoproterozóica intrusivos nas rochas do
Complexo Metamórfico e nas rochas supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas (Ver Quadro 24 e Figura
44).
Segundo o mapeamento de Lobato et.al (2005), na escala de 1:50.000, o terreno projetado para Fase 03 e
04 da Ampliação do Fraile está majoritariamente localizado sobre xistos, filitos e quartzitos do Grupo Nova
Lima. As sondagens geotécnicas realizadas na área de Ampliação do Fraile, executadas pela empresa Dam
Engenharia (2018a, 2018b), a pedido da CSN Mineração, confirmou o predomínio de rochas do Grupo Nova
Lima no local, indicando ainda a existência de camadas superficiais de solos coluvionares e aluvionares de
espessura inferior a quatro metros.
Quadro 24: Perfil litoestratigráfico da Área de Estudo.

Cenozoico

ERA

SUPER
GRUPO

-

Supergrupo Minas

Paleoproterozóic

-

GRUPO

Formações
superficiais
recentes

-

Piracicaba

FORMAÇÃO

LITOTIPO

AE

N3dl - Depósitos
residuais e detríticos
recentes

Laterita e detritos ferruginosos não
cimentados.

8,52%

N34al - Depósitos
aluviais recentes

Aluvião: areia, argila e cascalho.

3,71%

Eca - Depósitos
elúvio-coluviais

Canga: capeamento limonítico contendo,
em muitos lugares, detritos, calhaus e
matacões de formação ferrífera e
hematita cimentados.

0,93%

PP2gram -Tonalito
Alto Maranhão/ Suite
Alto Maranhão

Tonalito, granodiorito e migmatito,
Esteatito, Quartzito.

12,3%

PP1mp - Não
identificado
(dm)(ff)(qt)

Quartzito e filito, com lentes de formação
ferrífera e dolomito, Dolomito, Formação
ferrífera.

0,58%

PP1mpc - Cercadinho

Quartzito, Filito cor de alumínio, quartzomuscovita xisto, quartzito, quartzito
ferruginoso, Formação ferrífera.

10,46%

PP1mic – Cauê

Itabirito hematítico, magnetítico
indiferenciados, corpos de hematita,
zonas manganesíferas.

2,23%
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Supergrupo Minas

SUPER
GRUPO

Supergrupo rio
das velhas

Arqueano

-

Paleoproterozóico

ERA

GRUPO

FORMAÇÃO

LITOTIPO

AE

PP1mcb - Batatal

Filito cinza-escuro, de granulação fina e
quartzo-muscovita xisto.

2,04%

PP1mcm - Moeda

Quartzito cinza-claro a pardoavermelhado-claro, granulação média a
muito grossa, estratificação cruzada.
Filito multicolorido arenoso e quartzomuscovita xisto intercalado.

5,28%

A34rn(grd) - Rocha
Intrusiva

Granodiorito.

0,19%

A34rn

Xisto verde metassedimentar e
metavulcânico e filito; quartzito e
grauvaca, Filito, Esteatito, Quartzito,
Esteatito, Talco xisto, Formação Ferrífera

53,76%

Caraça

-

Nova Lima

Fonte: Lobato et.al (2005; Adaptado).
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Figura 44: Mapa geológico da AE.
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O empreendimento está localizado no limite sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, próximo à junção dos
sinclinais Moeda e Dom Bosco, ao sul da Falha do Engenho. A AE está próxima, portanto, de três grandes
falhas geológicas de empurrão: Falha do Esmeril, Falha Argentina e Falha do Batateiro.
1.6.3.1 - Supergrupo Rio das Velhas
A sequência do tipo greenstone belt arqueana denominada Supergrupo Rio das Velhas é representada na
área em estudo pelo Grupo Nova Lima. Suas rochas correspondem a maior cobertura da área de interesse
(54%), estão distribuídas em toda a porção central, sudoeste e sudeste da AE, englobando toda a área de
estudo que da Ampliação do Fraile. O Grupo Nova Lima é formado principalmente por uma associação de
rochas vulcânicas e sedimentares, com metamorfismo de baixo grau (Uhlein; Noce, 2012), tais como xistos,
filitos, e, em medida menor, formações ferríferas. Uma subdivisão clara desse grupo não foi possível devido
ao extremo grau de intemperismo que alterou unidades constituintes. As rochas intemperizadas mostram
cores amareladas, vermelhas e roxas, além de uma clara foliação.
Simmons (1968) apresentou uma classificação das rochas baseada na presença ou ausência das formações
ferríferas e de filitos ferruginosos, rochas que são consideradas mais novas do que os filitos não ferruginosos.
Outra abordagem de classificação referem-se as rochas quartzosas, mais antigas e localizadas ao longo do
eixo da anticlinal. O contato entre as rochas do Grupo Nova Lima, cujas dobras têm direção norte, e as rochas
do Supergrupo Minas, de direção leste, é nitidamente discordante. O grupo Nova Lima é provavelmente o
mais velho do Supergrupo Rio das Velhas (Gair, 1962). A estimativa de seus limites superior e inferior é
dificultada pelo elevado nível de deformação e grau de alteração das rochas. A espessura mínima foi
estimada em aproximadamente 900 m.
1.6.3.2 - Supergrupo Minas
O Supergrupo Minas é uma sequência metassedimentar de idade paleoproterozóica (Babinski et al 1991;
Machado et al, 1989), cuja organização estratigráfica, em essência, permanece a mesma desde a definição
original de Derby (1906), sendo constituído por xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrífera, assentadas
discordantemente sobre gnaisses e micaxistos. A proposição estratigráfica de Dorr (1969), com a
incorporação dos resultados alcançados pelos estudos de Renger et. al. (1994) e Almeida et. al. (2002), é
composta por cinco grandes grupos que atingem mais de 4.000 m de espessura de sedimentos.
Em síntese, da base para o topo, tem-se a base da unidade ocupada pelo Grupo Caraça que repousa
discordantemente sobre as unidades vulcanosedimentares do Supergrupo Rio das Velhas e é subdividido em
duas formações: a Formação Moeda, inferior, e a Formação Batatal, superior.
Na sequência, o Grupo Itabira compreende duas formações: a Formação Cauê, inferior, e a Formação
Gandarela, superior. O contato da Formação Cauê com a Formação Batatal é gradacional por alguns
centímetros a metros. Compreende rochas como itabirito (usualmente com laminação de quartzo e
hematita), itabirito dolomítico, itabirito anfibolítico e pequenas lentes de xistos, filitos e margas (Ver Figura
45 e Figura 46). Sucede gradacionalmente a Formação Gandarela formada essencialmente de margas, filito
dolomítico, dolomitos puros a ferruginosos e filito. Na área de estudo, a Formação Cauê é a de maior
destaque, observada na porção noroeste da AE.
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Figura 45: Formação ferrífera da Formação Cauê no
Corpo Oeste da Mina de Casa de Pedra.

Figura 46: Detalhe de formação ferrífera da Formação
Cauê no Corpo Oeste da Mina de Casa de Pedra.

Por último, sobre os itabiritos da Formação Cauê, observa-se o Grupo Piracicaba por meio das seguintes
formações: Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e Barreiro. A Formação Cercadinho, que ocorre em grandes
extensões sob a serra do Esmeril, extremo oeste da AE, é composta por um conjunto de rochas
dominantemente clásticas (quartzitos, filitos, filitos carbonosos e xistos), com raras lentes de dolomitos
(Figura 48). Ocorre de forma indivisa na AE, recoberta por lateritas e detritos ferruginosos não cimentados.

Figura 47: Xistos do Grupo Piracicaba.

Figura 48: Lentes conglomeráticas em quartzito do
Grupo Piracicaba.

Do ponto de vista geotécnico, o xisto clorítico da Mina Casa de Pedra ocorre com resistência predominante
R3 (medianamente resistente)10, podendo variar a R4 (resistente)11, que leva a um processo de
escorregamento planocircular e planar. O bandamento encontra-se quase todo obliterado pela foliação com
caimento NE, que se encontra fechada. A foliação com caimento para N e S é a mais proeminente e são da
fase de cisalhamento com geração de transcorrência local. A rocha encontra-se fraturada na direção NW - SE
e na direção NE -SW com caimento subvertical e espaçamento médio de 60 cm, o que leva a um grau de
fraturamento F2 (pouco fraturada). A foliação para E tem abertura maior do que 1mm e apresenta lineação
de estiramento, o que indica movimentação.

10
11

Golpe firme martelo faz sulco de 5mm, canivete raspa a superfície (D’Alessandro, 2009).
Um golpe de martelo fratura a amostra de mão (D’Alessandro, 2009).
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A diferenciação entre o xisto clorítico e o xisto básico se dá no fato que o segundo apresenta resistência R3
(medianamente resistente), podendo variar a R2 (branda)12 e R1 (muito branda)13.
1.6.3.3 - Formações Superficiais – Coberturas detrito-lateríticas
Conforme evidenciado na Figura 44Figura 44, toda porção norte da AE, conforme predomínio sob os locais
onde atualmente ocorrem as cavas da Mina Casa de Pedra, é recoberta por cobertura dentrito-laterítica
(Canga). As cangas serão também descritas no diagnóstico pedológico (1.8.2 - ), estão presentes em pouco
mais de 09% da AE.
A canga é um produto de alteração, de espessura variável de dois a 10 m, consistindo em fragmentos de
formação ferrífera, hematita compacta e minoritariamente outros minerais, cimentados por óxido de ferro
hidratado. Seu conteúdo de ferro varia em média de 40 a 60% (Oliveira, 2013; Mourão, 2007).
A origem da canga é associada por Dorr (1969) ao ferro dissolvido no processo de intemperismo e depositado,
durante as estações secas, pela evaporação da água subterrânea, que cimentou os detritos provenientes da
desagregação das rochas da Formação Cauê. Foi classificada por Dorr (1969 apud Mourão, 2007) em três
tipos:
•
•
•

Canga rica: é uma brecha ou conglomerado de hematita compacta cimentada por pouca limonita,
com teor de ferro superior a 66%. O cimento preenche total ou parcialmente os interstícios dos grãos,
no entanto, a maior parte dos poros encontra-se vazia;
Canga comum: é constituída por lascas de hematita e fragmentos de itabirito em proporção de 20%
a 80% da rocha, cimentados por limonita; e
Canga química: consiste, principalmente, de limonita cimentando argila e solo ferruginoso. Exibe
baixa porosidade e permeabilidade.

As cangas, como anteriormente retratado, possuem alta capacidade de suporte e moderada a alta resistência
ao corte e à penetração, sendo que crostas lateríticas, com espessuras e coerências variáveis, são fatores de
resistência aos diferentes processos erosivos.

Figura 49: Paisagem do campo rupestre arbustivo
desenvolvido sobre canga de itabirito na Serra da
Moeda. Fonte: Schaefer et al, 2015

12
13

Figura 50: Couraça ferruginosa (canga) observada na
Serra da Moeda. Fonte: Oliveira, 2013.

Canivete corta a amostra, mas não molda (D’Alessandro, 2009).
Esmigalha-se com impacto da ponta do martelo, raspada por canivete (D’Alessandro, 2009).
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1.7 - GEOMORFOLOGIA
1.7.1 - Aspectos Metodológicos
O diagnóstico geomorfológico do Projeto de Ampliação do Fraile apresenta os domínios morfoestruturais,
regiões geomorfológicas e unidades de relevo observadas na Área de Estudo deste empreendimento. Assim,
o conteúdo em tela utiliza-se da divisão taxonômica do relevo proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia
Estatística (IBGE) no Manual Técnico de Geomorfologia (IBGE, 2009).
Os Domínios Morfoestruturais (1° Táxon) compreendem os maiores táxons na compartimentação do relevo,
ocorrem em escala regional e se organizam segundo o arcabouço geológico, marcado pela natureza das
rochas e pela tectônica que atua sobre elas. Tais fatores, sob efeitos climáticos variáveis ao longo do tempo,
geraram amplos conjuntos de relevos com características próprias, cujas feições embora diversas, guardam,
entre si, as relações comuns com a estrutura geológica a partir da qual se formaram.
O 2° Táxon representa compartimentos inseridos nos domínios morfoestruturais que, sob a ação dos fatores
climáticos pretéritos e atuais, lhes conferem características genéticas comuns, agrupando feições
semelhantes, associadas às formações superficiais e às fitofisionomias. Na sua identificação também são
consideradas, além dos aspectos mencionados, a distribuição espacial e sua localização geográfica em
consonância com algumas regiões classicamente reconhecidas. São exemplos de regiões geomorfológicas:
Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Chapadas do São Francisco, Serra do Espinhaço, Serra da
Mantiqueira e o Planalto das Araucárias.
O 3° Táxon define um arranjo de formas altimétricas e fisionomicamente semelhantes, onde comportamento
da drenagem, seus padrões e anomalias são também considerados como referencial. Cada unidade
geomorfológica evidencia seus processos originários, formações superficiais e tipos de modelados
diferenciados dos demais. São exemplos das unidades geomorfológicas: planícies, depressões, tabuleiros,
chapadas, patamares, planaltos e serras.
Os domínios, regiões e unidades geomorfológicas da AE do empreendimento foram identificados por meio
do Mapa Geomorfológico Folha SF-23 do Mapeamento Sistemático do Brasil, na escala 1.250.000 (IBGE,
2019a).
1.7.2 - Caracterização Geomorfológica da Área de Estudo.
O Quadro 25, a seguir, apresenta a divisão taxonômica do relevo adotada para na Área de Estudo do Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. A Figura 51, por sua vez, ilustra as unidades de
relevo ora apresentadas.
Quadro 25: Divisão taxonômica do relevo observado na Área de Estudo.
Domínio geomorfológico
Região geomorfológica
Unidade de relevo
(1º TÁXON)
(2º TÁXON)
(3ºTÁXON)

Ocorrência
AE

Cinturões móveis
neoproterozóicos

Planalto do centro-sul de
Minas

Planalto dos campos das
vertentes

56,4%

Crátons neoproterozóicos

Quadrilátero ferrífero

Serras do Quadrilátero ferrífero

43,6%

Fonte: IBGE, 2019a (Organizado pelo autor, 2021).
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Figura 51: Mapa geomorfológico da AE.
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A AE está inserida em uma paisagem com claro contraste entre os compartimentos geomorfológicos, sendo
que os terrenos na porção centro-sul deste recorte espacial correspondem aos Planaltos Dissecados do
Centro Sul de Minas. Nesta região, encontram-se os terrenos circunvizinhos ao rio Maranhão e mais próximos
a área urbana de Congonhas, assentados sobre as rochas de xistos e filitos do Grupo Nova Lima. No restante
da área de estudo, ocupando a porção centro-noroeste, tem-se as estruturas da Serra do Espinhaço, em sua
porção localizada no sudoeste do Quadrilátero Ferrífero.
O contato dos Planaltos Dissecados do Centro Sul de Minas com Quadrilátero Ferrífero constitui nítido
contraste topográfico, visto que as escarpas estruturais do último se contrapõe às colinas dissecadas com
altitudes menos pronunciadas do primeiro Figura 54, a diante).
Estas colinas possuem altitudes que variam de 800 a 1.100 metros e foram entalhadas por dissecação fluvial,
configurando um relevo predominantemente côncavo-convexo. As cabeceiras e os altos cursos dos canais
estabelecem-se em vales em V, enquanto os vales principais apresentam um perfil transversal que oscila
entre vales encaixados e vales de fundo chato. As vertentes são ravinadas e associadas às planícies fluviais
e/ou rampas de colúvios, caracterizando a morfodinâmica holocênica (CETEC, 1983).
Com relação a forma de dissecação, nota-se algumas áreas com modelado de dissecação em ravinas, que se
caracterizam por alta densidade de incisões resultantes da atuação predominante da erosão pluvial sob a
forma de escoamento concentrado. Também é comum a deposição de rampas de colúvio nos terços médios
e inferiores das vertentes, devido ao material transportado das encostas.

Figura 52: Vista, no primeiro plano, dos planaltos
rebaixados e descaracterizados do centro-sul de Minas
na área de estudo (visada para o bairro Eldorado).

Figura 53: Vista, no primeiro plano, dos planaltos
rebaixados do centro-sul de Minas nas imediações do
terreno projetado para Ampliação do Fraile.

A ADA delimitada para Fase 03 e 04 da Ampliação do Fraile está inteiramente inserida na unidade de relevo
do Planalto Campo das Vertentes pertencente aos Planaltos Dissecados do Centro Sul de Minas. O terreno
pleiteado ao empreendimento encontra-se parcialmente terraplenado, haja vista que pouco menos de 40%
da Fase 03 da Expansão estará sobre a área onde atualmente já ocorre a operação a Fase 02 do Fraile. No
trecho remanescente é possível observar resquícios das colinas dissecadas (Figura 53). A topografia desta
parcela da ADA oscila de 1.000m a 860 m, sendo os trechos mais baixos registrados à medida que o terreno
se aproxima do leito do rio Maranhão.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental Projeto Ampliação do Fraile – Fase 03 e 04.
BPI_CSN_EBAM2_EIA_01_DF

Página 65 de 106

Figura 54: Perfil topográfico da AE.
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Já os terrenos do Quadrilátero Ferrífero (QF) estão sobre um palco de eventos extensionais e compressionais
superpostos, responsáveis pela formação de megaestruturas, como sinclinais, anticlinais e
megafalhamentos. Essas amplas estruturas articuladas em sinclinais e anticlinais foram desmontadas pela
erosão diferencial desde o Cretáceo, promovendo a inversão do relevo, onde os anticlinais correspondem
aos vales dissecados e as sinclinais são responsáveis pela posição elevada, cujas abas, sustentadas por
litologias do Supergrupo Minas, constituem muitos dos alinhamentos serranos que caracterizam a região
(Carvalho Filho; Curi; Shinzato, 2010).
Assim, o relevo do QF combina sinclinais organizados em cristas de quartzitos e itabiritos com elevada
resistência ao intemperismo, contrastando com as depressões alveolares desenvolvidas sobre rochas menos
resistentes ao intemperismo, como granitos, gnaisses e xistos (Marent; Salgado, 2010; Varajão, 1991). Em
uma situação intermediária, tem-se xistos e filitos preenchendo o intervalo topográfico entre relevos de
elevada altitude e os de altitude mais baixa.
Ao transpor o parágrafo acima à área de estudo, temos os sinclinais da Serra do Esmeril em contato com os
Planaltos Dissecados do Centro Sul de Minas, sendo que este último constitui uma paisagem intermediária
entre as cristas serranas do Esmeril e a depressão do Paraopeba (depressões alveolares).
Barbosa e Rodrigues (1967) subdividiram o Quadrilátero Ferrífero em cinco “Províncias Topográficas” de
acordo com suas características morfológicas e litológicas: o Maciço do Caraça, a leste, a Serra de Ouro
Branco, a sul, a Serra da Moeda, a oeste, a Serra do Curral, a norte, e o Batólito de Itabirito (Complexo Bação)
no centro-sul. A AE está sobre um braço final da serra da Moeda, localmente intitulada serra do Esmeril
(Figura 43 no diagnóstico geológico deste EIA).
Na área de estudo, o QF compõe as elevações serranas da serra do Esmeril e do Pico do Engenho. Nestes
locais predominam declividades acima de 45%, onde é comum a exposição de afloramentos rochosos,
especialmente nos topos das feições. Além de solos jovens e rasos, estas escarpas são localmente recobertas
por coberturas detrito-lateríticas (canga) que suavizam seus topos e favorecem a recarga de seus aquíferos
de elevado potencial.
As couraças detrítico-lateríticas constituem uma superfície impermeável bastante resistente ao
intemperismo e resultantes da laterização de colúvios e tálus, cujos materiais são provenientes da
desagregação mecânica das couraças das superfícies de cimeira ou ainda das cristas de itabirito
(Tricart,1961). Os depósitos de canga ferruginosa auxiliam, portanto, na manutenção das cristas contra o
avanço da dissecação, de certo que o capeamento que promovem sobre as escarpas dificulta a ação de
processos erosivos e retarda a incisão fluvial (Carvalho Filho; Curi; Shinzato, 2010).
Ao observar as imagens aéreas do complexo serrano da Moeda, notam-se ainda vales encaixados e estreitos,
adaptando os traçados dos rios às fraturas do embasamento rochoso. De tal modo, a diferença topográfica
entre interflúvios e talvegues é elevada, alcançando, por vezes, algumas centenas de metros e justificando o
assentamento de canais no sopé de escarpas ou em ressaltos topográficos (Figura 55 e Figura 56).
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Figura 55: Serra do Esmeril: registro de campo
evidenciando a escarpa serrana com topos aguçados.

Figura 56: Serra do Esmeril: registro de campo
evidenciando vertentes com declividades
acentuadas

1.8 - PEDOLOGIA
1.8.1 - Aspectos Metodológicos
O presente estudo de pedologia tem como objetivo principal a identificação e espacialização das unidades
ou associações de solos presentes na Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04. Sabe-se que o mapeamento pedológico das áreas de interesse é indispensável para o
esclarecimento não apenas das características dos solos ocorrentes, mas também dos fenômenos a eles
associados, sobretudo para a avaliação da susceptibilidade à erosão.
A caracterização dos solos, aqui apresentada, segue as diretrizes do Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos – SiBCS (Embrapa, 2018), que apresenta níveis categóricos de classificação. Este diagnóstico expõe as
características das classes de solos até o 3º nível categórico, apresentando respectivamente, ordem,
subordem e grande grupo.
O diagnóstico foi elaborado por meio da análise dos solos identificados no Mapa Pedológico das Folhas SF23 do Mapeamento Sistemático do Brasil, na escala 1.250.000 (IBGE, 2019b) (reproduzido na Figura 57,a
diante).
1.8.2 - Caracterização Pedológica da Área de Estudo
Solos são corpos naturais independentes constituídos de materiais minerais e orgânicos, organizados em
camadas e/ou horizontes, resultantes da ação de fatores de formação (remoção, adição, transporte e
transformação) sobre um determinado material de origem (rocha ou sedimento orgânico), de modo que o
solo não é uma entidade discreta, isto é, não há um indivíduo solo na natureza, mas, um contínuo na
paisagem com progressiva gradação resultante da combinação dos processos e fatores pedogenéticos
(JENNY, 1941).
Por meio da Figura 57 e das informações expostas no Quadro 26 é possível observar que a AE do
empreendimento está localizada sobre duas classes de solos dominantes: Cambissolos e Neossolos litólicos.
Cabe mencionar, no entanto, que o mapeamento de solos apresentados neste diagnóstico foi produzido na
escala de 1:250.000, de modo que investigações pormenorizadas poderão indicar a ocorrência de outros
tipos de solos associados aos solos dominantes. Neste contexto, cita-se que as sondagens executadas no
terreno demarcado para Ampliação do Frailepela empresa Dam Engenharia (2018a), a qual evidenciou a
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existência de material aluvionar em partes desta ADA. A proximidade com o leito do rio Maranhão e as
evidências levantadas pela Dam Engenharia (2018) indicam a provável ocorrência de neossolo flúvico na
região.

Classe

CxBD24

RLd7

Quadro 26: Divisão taxonômica e distribuição das unidades pedológicas na Área de Estudo.
Superfície de
Grande
Ordem
Subordem
ocorrência
grupo
Associações
1º táxon
2º táxon
3ºtaxon
AE
D CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico,
textura argilosa e média, horizonte A
moderado álico, relevo forte ondulado e
ondulado associado (+) a S LATOSSOLO
CAMBISSOLO HÁPLICO Distrófico
72,2%
VERMELHO Distrófico típico e úmbrico,
textura argilosa, horizonte A moderado e A
proeminente álico, relevo forte ondulado e
ondulado
D NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico,
textura média cascalhenta, horizonte A
moderado, relevo escarpado e montanhoso
+ S CAMBISSOLO HÁPLICO Perférrico
NEOSSOLO
LITÓLICO Distrófico
27,8%
petroplíntico e úmbrico, textura média
cascalhenta e argilosa cascalhenta, horizonte
A moderado e A proeminente pedregosa
rochosa

Fonte: IBGE, 2019b (Organizado pelo autor, 2021).
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Figura 57: Mapa pedológico da Área de Estudo.
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Considerando que o solo é um corpo tridimensional que se distribui na paisagem e que suas unidades de
mapeamentos seguem em grande parte as descontinuidades do relevo e do substrato geológico, é de suma
importância conhecer a dinâmica da interação solo-relevo-estratigrafia, de forma a conceber a relação solopaisagem de um determinado local (Vidal-Torrado et al., 2005).
Nesta linha de raciocínio, têm-se que a AE do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03
e 04 encontram-se majoritariamente sobre terrenos montanhosos, de modo que os solos ali observados
estão em contínuo processo de rejuvenescimento devido às forças da gravidade e a proximidade do material
de origem. Notam-se, portanto, solos com uma elevada percentagem de minerais pouco resistentes ao
intemperismo e pequenos fragmentos de rocha, tais como cambissolos e neossolos litólicos.
A distribuição destes solos na paisagem não é nítida, muitas vezes ocorrendo de forma associada,
dificultando suas delimitações em campo. A toposequência mais corriqueira ilustra solos menos
desenvolvidos (neossolos) nas áreas mais íngremes da serra do Esmeril, ao passo que os terrenos que
avançam em sentido a cidade de Congonhas ou ao leito do rio Paraopeba, que possuem formas do relevo
menos aguçadas, são recobertos por cambissolos. Os cambissolos possuem ainda associação com latossolos
de intensa cor vermelha e elevada concentração de óxidos de ferro, com maior incidência nos sopés das
escarpas, sob cobertura de vegetação florestal.
Em decorrência do forte dobramento a que foram submetidas as espessas camadas metassedimentares que
constituem o Supergrupo Minas, observam-se aspectos distintos entre as faces opostas de suas vertentes.
Enquanto no rebordo externo, nota-se uma faixa com afloramentos de quartzito, ladeada por solos pouco
espessos de cor clara (Figura 58), na face interna, têm-se solos igualmente rasos e em geral muito
pedregosos, com o itabirito como material de origem, o que apresentam cor vermelho‑escura muito intensa,
em razão da extrema concentração de ferro (Figura 59) (Carvalho Filho et al., 2010).

Figura 58: Registro de campo: solo com alta
concentração de ferro e cor vermelha muito intensa
observada próxima a serra do Esmeril.

Figura 59: Registro de campo: solo pouco espesso de
coloração clara observada nos rebordos externos da
serra do Esmeril.

Em consonância à cobertura pedológica, evidenciam-se também extensos capeamentos de canga na porção
norte da AE, uma formação superficial constituída por fragmentos de rocha soldados em matriz ferruginosa,
que recobre grande parte dos topos arredondados com suave ondulação, mas que, às vezes, estende-se pela
encosta interna, inclusive em declives acentuados (Carvalho Filho et al., 2010). (Ver Figura 49 e Figura 50 no
diagnóstico geológico).
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“Os solos sobre canga mostram-se acentuadamente pedregosos, pobres em
nutrientes trocáveis, com Capacidade de Troca extremamente baixa, como reflexo
da sua natureza oxídica. Os valores de pH são ligeiramente ácidos, como
consequência do grau de intemperismo avançado que praticamente deixou um
solo exaurido de cargas elétricas, cuja CTC depende quase totalmente da matéria
orgânica. Esta, por sua vez, é muito pobre e ácida” (Schaefer et.al, 2008).
•

CAMBISSOLOS HÁPLICOS

Os CAMBISSOLOS distribuem-se em pouco mais de 70% da AE, sendo majoritários no compartimento
geomorfológico dos Planaltos Dissecados do Centro-Sul de Minas e sobre a ADA, acompanhando relevos de
forte expressão topográfica.
Possuem pedogênese pouco avançada, insuficiente para meteorizar completamente minerais primários de
mais fácil intemperização, como biotita, feldspato, anfibólio e outros. Trata-se de solos minerais, que não
possuem acumulações significativas de óxidos de ferro, húmus e/ou argilas que permitam identificá-los como
possuidores de horizonte B textural ou podzol (horizonte com acumulação iluvial de matéria orgânica
associada a complexos de sílica-alumínio ou húmus-alumínio, podendo ou não conter ferro).
Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (Embrapa, 2018), a heterogeneidade do material de
origem da ordem dos CAMBISSOLOS, as formas de relevo e as condições climáticas incidentes sobre eles
geram características muito distintas de um local para o outro, sendo que a classe comporta de solos muito
bem drenados a mau drenados, solos rasos a profundos, além de matizes e saturação por bases muito
distintas. Ainda assim, a sequência típica de horizontes dos cambissolos é A ou hístico, Bi (iluvial) e C com
ausência ou presença de R.
O relevo ondulado ou fortemente ondulado nos quais preferencialmente ocorrem os CAMBISSOLOS contribui
para o baixo grau de evolução e pouca profundidade e espessura do regolito. Tal cenário possibilita justificar,
inclusive, a presença dos minerais primários já mencionados, das frações de areia e do alto teor de silte in
situ. É comum ainda a ocorrência de fase pedregosa ou cascalhenta.
O SiBCS define três subordens para os CAMBISSOLOS: HÍSTICOS, HÚMICOS E HÁPLICOS. Os hísticos são solos
com horizonte O (matéria orgânica) com menos de 40 cm de espessura ou menos de 60 cm quando 50% ou
mais do material orgânico é constituído por ramos finos, raízes finas, casca de árvores e folhas, todos
parcialmente decompostos. Já os húmicos são aqueles que possuem horizonte A húmico, ou seja, de
coloração escura e rica em matéria orgânica.
Na AE do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, os CAMBISSOLOS identificados
são da subordem HÁPLICOS, o que significa que são solos que não se encaixam nas categorias anteriores
(HÍSTICOS OU HÚMICOS).
Com relação à potencialidade produtiva, cita-se a característica distrófica dos solos observados na AE, ou
seja, trata-se de um tipo de solo com baixa saturação por bases (SB - V% < 50) no horizonte B.
De modo geral, têm-se um solo não apenas com potencial produtivo baixo, mas também com alta
suscetibilidade a erosão, seja pela localização em terrenos de alta declividade, seja pela pequena
profundidade (limitando o enraizamento de algumas plantas), pela constante presença de material não
completamente intemperizado (capacidade de infiltração reduzida) ou ainda pelas propriedades químicas
supracitadas (baixa soma de bases trocáveis).
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•

NEOSSOLOS LITÓLICOS

A etimologia dos NEOSSOLOS advém do grego “néos” que significa “novo, moderno”, conotativo de solos
jovens, em início de formação (IBGE, 2007). Os neossolos litólicos dispõem do “Horizonte A ou hístico
assentado diretamente sobre rocha ou sobre um Horizonte C ou Cr (saprólito), ou ainda sobre material com
90% ou mais de sua massa constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 02 mm (cascalhos,
calhaus e matacões). Portanto, apresentam contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm do perfil
de solo” (Embrapa, 2006).
A ampla cobertura de neossolos sobre a serra do Esmeril, estremo oeste da AE, seja como solos dominantes
ou associados aos cambissolos, está atrelada à topografia escarpada desta região da área de estudo, onde as
ações da força da gravidade sobre terrenos inviabilizam solos profundos, uma vez que estes não permanecem
expostos tempo suficiente para uma intemperização completa do material primário. Registram-se ainda a
ocorrência de precipitações acumuladas em um curto período que favorecem a remoção das camadas
superficiais do solo.
Por serem solos que se encontram em contínuo processo de rejuvenescimento e devido à proximidade do
material de origem, possuem uma elevada percentagem de minerais pouco resistentes ao intemperismo e
pequenos fragmentos de rocha. As atividades de argila e saturação de bases variam conforme material de
origem, assim como a saturação com alumínio trocável. Essa variabilidade se estende também à coloração,
que, tal como as texturas, oscilam muito em função do material de origem, condições de relevo e clima aos
quais estão submetidos.
No que se refere aos usos, os neossolos litólicos apresentam severa restrição ao aprofundamento do sistema
radicular das plantas, posto que o contato lítico ocorre a pouca profundidade. Esse fato determina um
reduzido volume de água e de nutrientes disponíveis para a flora e pequeno volume para o sistema radicular
ancorá-las, especialmente árvores que apresentam sistema radicular mais profundo.
Em tempo, conforme evidenciado nos primeiros parágrafos deste diagnóstico, os neossolos litólicos estão
predominantemente associados a afloramentos rochosos (cangas).
1.8.3 - Erodibilidade dos Solos
Representada pelo fator K, a erodibilidade pode ser definida como o fator que exprime numericamente a
suscetibilidade de um determinado solo sofrer erosão, tendo seu valor delimitado entre 0 e 1 (Bertoni e
Lombardi Neto, 1999).
Devido às características e propriedades inerentes que são conferidas para cada solo, principalmente as de
ordens físicas e químicas, a erodibilidade se expressa de maneira diferente para cada tipo de solo, pois alguns
são mais facilmente erodíveis que outros, mesmo quando são mantidos constantes os outros fatores
relacionados com a erosão, como a erosividade, as características topográficas, a cobertura do solo e as
práticas de manejo (Bertoni e Lombardi Neto, 1999).
Desta forma, as propriedades físicas exercem diferentes influências na resistência do solo contra a erosão,
principalmente a estrutura (que é o modo como se arranjam as partículas), a textura (que compreende o
agrupamento das partículas em classes conforme o tamanho), a taxa de infiltração, a permeabilidade, a
densidade e a porosidade (Silva et al., 2003), sendo a capacidade de infiltração e a estabilidade estrutural, as
características físicas mais expressivas e que estão intimamente relacionadas com a erodibilidade (Brady e
Weil, 2002).
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Diante o exposto, o Quadro 27 apresenta os índices de erodibilidade dos solos observados na área de estudo
do empreendimento em análise, com base na copilação de trabalhos acadêmicos nesta temática.
Quadro 27: Valores de erodibilidade dos solos presentes na Área de Estudo.
Valores de K (T.HA-1.MJ-1.MM-1)
Tipo de solo
Média
Desvio padrão
Nº de valores
Cambissolo
0,0508
0,0182
07
Neossolo
0,0351
0,0127
26
Fonte: Silva e Alvares (2005).

O Quadro 28, por sua vez, apresenta a classe de interpretação dos valores de K, onde é possivel observar que
os solos presentes na área prevista para implantação do empreendimento possuem alta erodibilidade.
Quadro 28: Classes de interpretação de erodibilidade dos solos.
Limite de valores
Classes de interpretação
(T.HA-1.MJ-1.MM-1)
<0,01529
Erodibilidade baixa
0,01529 – 0,03058
Erodibilidade média
> 0,03058
Erodibilidade alta
Fonte: Carvalho (1994), convertido para o SI conforme Foster et al. (1981).

1.9 - ESPELEOLOGIA
1.9.1 - Caracterização Ambiental
A Mina Casa de Pedra, onde insere-se a área do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03
e 04, é alvo de estudos espeleológicos desde 2012, quando foram iniciadas as prospecções espeleológicas na
Mina Casa de Pedra. Inicialmente a prospecção foi realizada pela empresa Espelayon e posteriormente foi
revisado e feito o e adensado o caminhamento pela empresa Carste, que concluiu este trabalho no ano de
2016.
O presente diagnóstico tem como objetivo apresentar o levantamento de dados secundários, proveniente
dos estudos realizado pelas empresas Spelayon e Carste, com destaque para a prospecção espeleológica de
Casa de Pedra, citada anteriormente, e o estudo espeleológico que embasaram o licenciamento da Pilha de
Rejeitos do Fraile – Fase 2 (Anexo 3), considerando que estes abrangem a área da Pilha de Rejeitos do Fraile
– Fase 3 e 4, em questão.
O trabalho de campo de prospecção espeleológica realizado pela Cartes Ciência e Meio Ambiente, na Mina
Casa de Pedra (2015/2016) foi por meio de caminhamento sistemático balizado na análise documental e
cartográfica, registrado em equipamento específico (GPSMap Garmin 62S - sistema de coordenadas UTM,
fuso 23K, datum SIRGAS 2000).
A densidade e o formato da malha de caminhamento aplicado na prospecção espeleológica traduzem as
características do terreno, estando intimamente relacionada à maior ou menor probabilidade de ocorrência
de cavidades. A malha, portanto, deve variar principalmente em função do tipo de relevo, da visibilidade e
do potencial espeleológico da área.
Além da densidade, o formato da malha de caminhamento também pode variar em função das características
das áreas. Neste estudo, dois tipos principais de malha foram aplicados: paralelas edisformes (Figura 60). As
malhas paralelas, com equidistância homogênea, foram aplicadas, em sua maioria, nas áreas de menor
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potencial e/ou em áreas onde o relevo e o tipo de vegetação permitissem maior visibilidade, não apenas ao
longo da linha de caminhamento como também doentorno. As malhas disformes, por sua vez, ocorreram
especialmente junto aos afloramentos, onde o potencial espeleológico é elevado, ou nos casos em que a
densidade da vegetação não possibilitou a chamada “prospecção visual” de forma segura, aplicada nas
malhas paralelas.

Figura 60: Tipos de malhas de caminhamento aplicadas a prospecção espeleológica. Fonte: Carste, 2018.

Após a prospecção na Mina Casa de Pedra, na região da pilha de rejeitos do Fraile, incluindo todas as fases 1
e 2 (licenciadas), 3 e 4 (em fase de licenciamento), foram identificadas um total de seis cavidades
subterrâneas, que foram classificadas com o Grau de Relevância Baixa, de acordo com o Artigo 12 da
Instrução Normativa 02/2017, conforme Parecer Único 0387096/2019 (SUPPRI), aprovado pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental (COPAM), na 47ª reunião ordinária da Câmara de Atividades Minerárias (CMI)
em 12 de julho de 2019.
Nos estudos de impacto sobre as cavidades do projeto do Fraile 2 (Anexo 3), realizado pela Carste, cuja área
diretamente afetada se insere 100% dentro (sobreposição) da área das fases 3 e 4, foi identificada a
necessidade supressão (impactos negativos irreversíveis) destas seis cavidades para a implantação e
operação do projeto Fraile 2. Após análise e emissão do Parecer Único 0387096/2019 (SUPPRI) e apreciação
pelo COPAM na 47ª Reunião citada no parágrafo anterior, a autorização para a supressão destas seis
cavidades foi concedida (LP + LI 11/2019 - SUPPRI).
Na Figura 61 apresenta-se Área Diretamente Afetada (ADA, acrescida de buffer de 250 m) do projeto de
empilhamento de rejeitos do Fraile – Fases 3 e 4.
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Figura 61: Localização da Área Diretamente Afetada (ADA) do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, acrescida de buffer de 250 m.
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Associado aos estudos secundários acima citados, foi realizada a análise do potencial espeleológico da área
por meio de consulta aos bancos de dados oficiais de órgão ambientais e de sociedades espeleológicas, sendo
por fim utilizado o mapeamento do potencial espeleológico foi feito com base nos dados da CECAV (2012).
(https://www.icmbio.gov.br/cecav/projetos-e-atividades/potencialidade-de-ocorrencia-de-cavernas.html),
seguindo a metodologia descrita por Débota et. al (2012) (Débora C. Jansen - Lindalva F. Cavalcanti Hortência S. Lamblém. In: Revista Brasileira de Espeleologia - RBEsp v.2 n.1 2012).
O Quadro 29 demonstra as características ambientais que subsidiou a identificação das áreas com maior
predisposição à ocorrência de cavidades naturais subterrâneas, ilustrado na Figura 62. A área de estudo
apresenta 14,5% de seu espaço classificado como grau de potencial baixo, sendo esse justificado pela
presença de alterações antrópicas. A área de médio potencial apresenta 85% e coincide com as áreas com
maior densidade de drenagem e áreas de vegetação.
Quadro 29: : Área ocupada por classe de potencial espeleológico.
Grau do potencial espeleológico
Área (ha)
Porcentagem (%)
Baixo
98,674
14,5
Médio
582,602
85,5
Alto
0,000
0,000
Muito alto
0,000
0,000
TOTAL
681,276
100

Na figura 57 apresenta-se o caminhamento espeleológico na ADA do projeto do Fraile 3 e 4 e buffer de 250
metros.
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Figura 62: Potencial espeleológico da área de estudo.
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Figura 63: Caminhamento espeleológico realizado pela Carste na área de estudo.
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Ao final da prospecção realizada pela Carste foram percorridos 125,30 km de trilhas (Figura 63), que cobriram
84% da área de estudo. As áreas não prospectadas correspondem às estradas e à pilha de estéril, sendo
realizada nesse local a prospecção visual, visto que não foi identificado nenhum indício de potencialidade
para ocorrência espeleológica.
Quadro 30: Síntese dos caminhamentos efetuado na área de estudo.
Parâmetros
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04
Caminhamento (km)
125,30
Área total (km²)
6,813
Área prospectada (km2)
5,704
Densidade de caminhamento total (km/km2)
18,392

Os caminhamentos foram adensados nas porções que apresentaram em geral afloramentos rochosos e
cursos de drenagens, apresentando nesses locais malha disforme (pontualmente). A classe baixa apresenta
menor densidade de caminhamento (Quadro 31) por ocupar a menor área.
Quadro 31: Densidade de caminhamento por classe de potencial espeleológico.
Critério de densidade
Densidade
de caminhamento
Grau do potencial espeleológico
caminhamento
conforme IS nº
(km/km²)
08/2017 (km/km²)
Baixo
10,884
5
Médio
19,664
10
Alto
0
NA
Muito alto
0
NA
TOTAL
30,548
-

Durante o caminhamento foram registrados pontos de controle (Figura 64 a Figura 80) com o intuito de
demostrar, por meio de fotografias, como a área de estudo encontrava-se no momento da visita, no que
tange, aos aspectos do uso e cobertura da terra.
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Figura 64: Localização dos pontos de controle ao longo do caminhamento realizado na área de estudo.
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Descrição dos pontos de controle ao longo do caminhamento realizado na área de estudo.

Figura 65: Ponto F09-S com morro de vegetação
rasteira.

Figura 66: Ponto F01-SE com vista para o fundo do vale
de vegetação densa.

Figura 67: Ponto F08-S com vista para o fundo do vale
de vegetação densa.

Figura 68: Ponto F02-S com vista para o
empreendimento.

Figura 69: Ponto F07-S com vista para o
empreendimento.

Figura 70: Ponto F03-O com presença de córrego.
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Figura 71: Ponto F05-O com vista para o
empreendimento.

Figura 72: Ponto F11-E com vegetação arbustiva.

Figura 73: Ponto F10-N com presença de córrego.

Figura 74: Ponto F13-N com morro de vegetação
rasteira.

Figura 75: Ponto F15-S com vista para relevo amplo e
suave.

Figura 76: Ponto F16-E com vista para vale de
vegetação densa.
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Figura 77: Ponto F04-SO com vegetação rasteira.

Figura 78: Ponto F06-E com vegetação rasteira.

Figura 79: Ponto F12-SO com vista para relevo amplo e
suave.

Figura 80: Ponto F14-N com vista para o
empreendimento.

1.9.2 - Considerações Finais
A prospecção espeleológica realizada na área do projeto Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 e no seu
buffer de 250 m resultou em caminhamento de 125,30 km, sendo recobertos 84% da área de estudo e em
virtude do uso identificado atualmente na área de estudo, cerca de 130 ha da mesma é representada por
estruturas antrópicas.
As seis cavidades que existiam na região do projeto do Fraile 3 e 4 foram autorizadas para sofrer supressão
(impactos negativos irreversíveis) pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), na 47ª reunião
ordinária da Câmara de Atividades Minerárias (CMI), em 12 de julho de 2019, embasado pelo Parecer Único
0387096/2019 (SUPPRI) e o Relatório Técnico realizado pela empresa Carste que subsidiou o licenciamento
ambiental do projeto Fraile 2, sem a obrigatoriedade de compensação espeleológicas, pelo fato de terem
sido classificadas com grau de relevância baixo.

1.10 - HIDROGEOLOGIA
1.10.1 -

Aspectos Metodológicos

O presente diagnóstico apresenta as unidades hidrogeológicas presente na área de interesse do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, assim como um inventário de poços de captação de
água subterrânea incidentes na Área de Estudo deste empreendimento.
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No tocante a dados primários, o diagnóstico expõe compilações e reproduções do Relatório Consolidado dos
Estudos Hidrogeológicos da Mina Casa de Pedra (CSN, 2017 apud BIOCEV, 2019; CSN, 2020), bem como dos
Estudos Hidrogeológicos das Minas de Casa de Pedra, Pires e Fernandinho – Relatório Final de Inventário de
Pontos d’água (MDGEO, 2018), sendo este último produto dos esforços de campo realizados entre 18 de
julho e 25 de outubro de 2018.
Os dados de usuários de recursos hídricos subterrâneos registrados na AE foram obtidos para o período de
1998 a 2019, por meio de consulta aos processos de outorga deferidos pelo órgão estadual responsável pela
gestão dos recursos hídricos (IGAM), disponíveis no portal eletrônico IDE-SISEMA (IGAM, 2021). Ainda sobre
a temática de usuários dos recursos hídricos subterrâneos, foi realizado consulta a base de dados de poços
tubulares do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM),
em maio de 2021.
1.10.2 -

Caracterização Hidrogeológica da Área de Estudo

As unidades hidrogeológicas abrangem, em geral, unidades geológicas em sucessão estratigráfica de
características hidráulicas, hidrodinâmicas e hidroquímicas semelhantes. Aquíferos podem, portanto, ser
considerados formações geológicas ou parte de uma formação suficientemente permeável a ponto de
permitir a produção significativa de água em poços e nascentes (Mourão, 2007).
De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Brasil (CPRM, 2007), escala 1:1.000.000, a AE está inserida sobre
o domínio de Rochas Metassedimentares / Metavulcânicas. Os litotipos relacionados a este domínio dão
origem a aquíferos do tipo fissural, uma vez que reúnem xistos, filitos, metarenitos, metassiltidos, anfibolitos,
quartzitos, ardósias, metagrauvacas e metavulcânicas diversas, ou seja, reúnem rochas em que quase não
existe uma porosidade primária, sendo a ocorrência de água subterrânea condicionada por uma porosidade
secundária, representada por fraturas e fendas, o que se traduz em reservatórios aleatórios e descontínuos.
Neste sentido, observa-se uma grande heterogeneidade no comportamento do aquífero fissural, que pode
variar lateralmente e em profundidade. Lateralmente, a variação do sistema aquífero se deve ao grau de
fraturamento e de interligação entre as descontinuidades estruturais. Em profundidade, a diferenciação
ocorre em função de uma rápida diminuição da permeabilidade em razão das dificuldades impostas à
permanência de fraturas abertas e às interconexões entre fraturas à medida que as pressões aumentam com
a profundidade.
A recarga principal deste tipo de aquífero se faz por meio da infiltração das águas pluviais, que pode ocorrer
de forma indireta, quando as águas de chuva são captadas pelos diversos sistemas porosos que englobam o
manto de alteração das rochas. Um outro processo, de menor ocorrência, acontece por infiltração direta nas
descontinuidades das rochas em contato com caudais perenes, intermitentes ou efêmeros, especialmente
nos talvegues dos leitos de drenagens naturais.
A descarga desse sistema ocorre sob as formas de surgências pontuais e difusas, ou em simples áreas de
exsudação, constituindo-se em feições hidrogeológicas notáveis em toda área de ocorrência dos aquíferos
fraturados. Em muitos casos, são as surgências que garantem as vazões de base dos cursos d’águas
superficiais nos períodos de estiagem.
Localmente, a unidade aquífera Cauê é a mais expressiva na AE e apresenta-se como uma camada central de
direção E-W e espessura aparente variando entre 200 a 500 metros. A Formação Cauê possui um elevado
potencial aquífero, com valores estimados de recarga comumente superiores a 38% da precipitação anual
(Mourão, 2007).
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Essa formação é constituída regionalmente por itabiritos compactos, existindo em alguns locais corpos de
itabiritos friáveis nas camadas superiores. Os itabiritos friáveis representam um aquífero com porosidade
intersticial, o que lhe confere elevada capacidade de armazenamento. Já os itabiritos compactos apresentam
porosidade fissural que proporcionam uma elevada condutividade hidráulica. De maneira geral, tanto as
rochas friáveis, quanto as compactas, apresentam boas características aquíferas, seja com relação à
porosidade ou com a condutividade hidráulica. A condutividade hidráulica das hematitas do aquífero Cauê é
de 3,0x10-6 m/s, segundo o Relatório de Consolidação dos Estudos Hidrogeológicos da Mina Casa de Pedra
(CSN,2018).
Cabe destacar que a unidade hidrogeológica em tela é parcialmente capeada pelas cangas que compõem o
Domínio das Formações Cenozóicas ou Coberturas Superficiais. As águas da formação ferrífera apresentamse fracamente mineralizadas, com condutividade elétrica inferior a 20 µm/cm, sendo as cangas lateríticas
cumprem importante função na recarga do aquífero.
1.10.2.1 -

Usuários de recursos hídricos subterrâneos (Demanda hídrica)

O Quadro 15 apresenta os volumes de água outorgada para captação subterrânea no municipio interceptado
pelo empreendimento em análise, segundo o PDRH do rio Paraopeba (Cobrape, 2018).
Quadro 32: Demandas de captação subterrânea outorgada no município de Congonhas (2018).
Congonhas/MG
Setor
Captada (l/s)
Consumida (l/s)
Abastecimento Público (Copasa)

123,78

24,76

Abastecimento Rural

0

0

Setor Industrial

14,12

2,82

Setor Agrícola

0,00

0,00

Setor Pecuária

1,97

1,58

Extração Mineral

446,28

44,63

Fonte: COBRAPE (2018).

Com o exposto no Quadro 15, nota-se o predominio do setor de extração mineral no uso de água subterrânea
no municipio de Congonhas/MG. Destaca-se ainda a alta taxa de retorno deste setor produtivo, com
aproximadamente 90% do volume captado.
Em maior escala, a Figura 81 ilustra a sobreposição dos pontos com direito de uso das águas subterrâneas
sobre os limites da AE do empreendimento ora analisado14. Assim, a Figura 81, bem como o Quadro 33,
apresentam o mapeamento dos principais usuários de recursos hídricos subterrâneos no entorno imediato
ao Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. Para esta ilustração foi também
realizada consulta ao banco de dados de poços tubulares do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas
(SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2020)15.

14

A base de dados inclui as outorgas que foram concedidas entre 1989 a 2019 e encontram-se vigente no ano 2019.

15

Data-base da consulta: agosto, 2020.
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013370/2
020
03209/20
07
03210/20
07
03211/20
07
03212/20
07
03968/20
07
03969/20
07
03973/20
07
03974/20
07
03975/20
07
03976/20
07
03980/20
07
03981/20
07
03984/20
07

Processo
Único?

Sim

-

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Modo de uso

Captação de água subterrânea por meio de poço
manual (cisterna)
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental Projeto Ampliação do Fraile – Fase 03 e 04.
BPI_CSN_EBAM2_EIA_01_DF

Vazã
o
(m³/
h)
1,95

-

Consumo humano, irrigação e
paisagismo

72

13
2

Abastecimento público

54

-

Abastecimento público

28,8
36

13
2
10
2

Finalidade

Abastecimento público
Abastecimento público

14

90

Abastecimento público

14,4

80

Abastecimento público

9

-

Abastecimento público

10,8

-

Abastecimento público

14,4

15
0

Abastecimento público

5,4

83

Abastecimento público

21,6

80

Abastecimento público

14,4

70

Abastecimento público

9

82

Abastecimento público

Uso
Consultivo?

Nº P.A.

Uso
insignificante?

Profundidade
do poço

Quadro 33: Usuários de recursos hídricos subterrâneos registrados na AE com portaria de outorga.

Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m
Si
m

Requerente

Sítio Cristovão/ Fagner Chaves Maurício
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
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03986/20
07
57475/20
19
91424/20
17

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Modo de uso

Captação de água subterrânea por meio de poço
tubular já existente
Captação de água subterrânea por meio de poço
manual (cisterna)
Captação de água em surgência (nascente)

Vazã
o
(m³/
h)
25,2

-

Abastecimento público

0,41

-

Consumo humano

0,2

-

Irrigação e aspersão de vias

Uso
Consultivo?

Processo
Único?

Profundidade
do poço

Nº P.A.

Uso
insignificante?

Finalidade

Si
m
Si
m
Si
m

Requerente

Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa
Sítio Mata Calada e Sobradinho/ Salvio
Caiafa Vital
Sítio esperança/ Flávio de Fária Ricota

Fonte: Igam (2019) apud IDE SISEMA (2021).

Quadro 34: Poços tubulares profundos registrados na AE pelo sistema SIAGAS.

Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas

697138/C
NARH
699272/C
NARH
699387/C
NARH
699433/C
NARH
699434/C
NARH
699456/C
NARH

estático

Vazão
específica

Vazão
estabilizada

Formação

Surgência?

--

Nível d’água

Profundidade
(m)

Congonhas

Nome

Nível
d’água
dinâmico

96

Suite Alto
Maranhao

Não

27,05

3,37

0,87

20,56

Perfurador

Município

Tipo
Condição

--

--

COPASA

SemiConfinado

Bombeando

Abastecimento
industrial

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

120

--

Sim

16,05

4,64

3,48

72

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

132

--

Sim

44,95

20,9

1,09

72

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Situação

Uso
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Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas
Congonhas

Vazão
estabilizada

dinâmico

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

150

--

Sim

29,11

6,25

0,51

18

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Bombeando

Abastecimento
doméstico

--

--

80

--

Sim

44

7

0,11

5,5

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

132

--

Sim

34,27

4

1,05

40

Bombeando

Abastecimento urbano

--

--

102

--

Sim

10,21

5,4

3,84

60,01

Sim

44,95

20,9

1,82

119,99

Não

17,4

4,7

5,15

65,45

Sim

34,27

4

1,05

40

Sim

56,88

6

0,09

5,76

Uso

De
Captaçã
o

CG - 01

--

--

COPASA

Livre

Única

132

Congonhas

CG - 02

--

--

COPASA

Livre

Única

120

Congonhas

CG - 03

--

--

COPASA

Livre

Única

132

Congonhas

CG - 04

--

--

COPASA

Livre

Única

75

Congonhas

CG - 05

--

--

--

--

CG - 09

Vazão
específica

Formação

Situação

Congonhas

Congonhas

estático

Condição

Surgência?

Congonhas

699512/C
NARH
699514/C
NARH
699515/C
NARH
699517/C
NARH
699533/C
NARH
699568/C
NARH
742972/C
NARH
745770/C
NARH
746108/C
NARH

Nível d’água

Profundidade
(m)

Congonhas

Nome

Nível
d’água

Perfurador

Município

Tipo

--
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COPASA

Livre

Única

Proterozoico
inferior
Grupo Nova
Lima
Grupo Nova
Lima
Proterozoico
inferior

0

--

--

0

0

0

0

75

Proterozoico
inferior

Sim

49,34

6,15

0

0
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Vazão
específica

Vazão
estabilizada

Formação

Surgência?

estático

Profundidade
(m)

Nível d’água

Perfurador

Nível
d’água

Condição

dinâmico

Congonhas

CG - 12

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 13

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 14

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 17

--

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 18

--

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 20

--

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 21

--

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 22

--

--

--

--

--

0

--

--

0

0

0

0

Congonhas

CG - 25

--

--

COPASA

Livre

Única

75

Sim

37,62

2,2

0,72

28,8

Congonhas

CG - 27

--

--

COPASA

Livre

Única

72

Sim

32,07

21,28

0,68

36

Congonhas

CG - 28

--

--

--

--

--

0

--

0

0

0

0

Sim

32,07

21,28

0,68

36

Sim

44,81

7,8

0,68

36

Sim

48,78

12,18

0,47

28,8

Sim

10,21

5,4

3,84

60,01

--

0

0

0

0

Município

Nome

Situação

Uso

Tipo
De
Captaçã
o

Congonhas

CG - 31

--

--

COPASA

Livre

Única

81

Congonhas

CG - 32

--

--

COPASA

Livre

Única

120

Congonhas

CG - 33

--

--

COPASA

Livre

Única

120

Congonhas

CG - 34

--

--

COPASA

Livre

Única

99

Congonhas

CG - 35

--

--

--

--

--

0

Proterozoico
inferior
Proterozoico
inferior
-Proterozoico
inferior
Grupo Nova
Lima
Grupo Nova
Lima
Grupo Nova
Lima
--

Fonte: SIAGAS/CPRM (2021).
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Figura 81: Localização dos usuários de recursos hídricos subterrâneos na AE.
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A partir do exposto na Figura 81, tem-se 17 pontos com direito de uso dos recursos hidricos subterrâneos na
AE (outorga), sendo todos referentes a captações, 14 em poços tubulares, dois em poço manual (citerna) e
um em surgência. Os maiores volumes de água estão atrelados aos poços tubulares profundo, cenário
compreensível haja vista que estes poços são usualmente contruídos com o intuito de atingir porções
confinandas e obtenção de água jorrante. A vazão de captação, dentre os poços tubulares profundos, oscila
de 5,4 m³h a 72m³/h, sendo os maiores valores captados pela Copasa para abastecimento público.
A amplitude nos volumes captados é igualmente compreensível, haja visto que a unidade aquifera observada
na área de estudo possui comportamento fissural, o que se traduz em reservatórios aleatórios e
descontínuos.
No que concerne a finalidade destas captações, nota-se, por meio da Figura 82, o predomínio da finalidade
de abastecimento público, seguido do consumo humano destinado majoritariamente para abastecimento de
sítios e fazendas.
Os poços da Copasa na AE encontram-se na área urbana do município de Congonhas, próximo ao leito do rio
Maranhão e a pouco mais de 1km a montante do terreno projetado para Ampliação do Fraile (Figura 81).

Figura 82: Finalidade do uso da água subterrânea de captações outorgadas na AE. Fonte: Elaborado pelo autor
(2020) a partir de IGAM (2019).
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ANEXO 1: Certificado da calibração dos equipamentos utilizados nas medições de ruído.
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ANEXO 2: Resultados das análises físico-química das amostras de água superficial coletadas na AE.
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ANEXO3: Prospecção espeleológica, espeleotopografia e análise de relevância para cavidades com
desenvolvimento linear inferior a 5 metros do Projeto Pilha de Rejeitos Fraile 2, Carste, 2018
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Quadro 1: Resultados análise físico-química da água – Rio Maranhão antes do córrego Figueiredo (Ponto P1)
Parâmetro

Unidade

LQ

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

Óleos e Graxas

mg/L

5

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

>6,0 X 103 5,2 X 103 5,9 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103
V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

Padrões
Copam

Padrões
Conama

>6,0 X 103

< 1.000

< 1.000

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

Jul

Ago

Set

>6,0 X 103

>6,0 X 103

V.A.

Out Nov Dez

DBO

mg/L

2

2,4

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

2,4

<2,0

5,1

≤ 5,0

≤ 5,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

6,64

7,14

6,78

6,41

7,04

5,21

5,18

5,8

5,6

≥ 5,0

≥ 5,0

Turbidez

NTU

0,1

207

117

552

35,9

12,2

28,2

18,8

10,6

10,5

≤ 100

≤ 100

Cor Verdadeira

Hazen

2

2

17

42

6

3

7

6

10

8

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

7,14

7,4

7,55

6,86

7,27

7,39

7,32

7,34

7,49

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

78

62

54

41

<10

<10

<10

<10

<10

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

110

84

25

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

1,1 X 103

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

0,13

0,21

Manganês Total

mg/L

0,01

3,19

Nitrato

mg/L NO3-N

1

2,9

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

0,02

<0,01

0,02

0,18

<0,01

0,28

0,3

0,9

2,8

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

0,6

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2,6

<0,05

5,1

(2)

(2)

(2)

(2)

>8,0 X

103

84

104

115

116

147

100

≤ 500

≤ 500

2,9 X 103

>6,0 X 103

5,3 X 103

>6,0 X 103

>6,0 X 103

>6,0 X 103

(2)

(2)

0,25

0,05

<0,05

0,05

0,18

0,34

0,21

≤ 0,3

≤ 0,3

0,72

1,51

0,72

0,5

1

0,72

0,66

0,97

0,1

0,1

2,3

<1,00

1,9

3,1

2,6

3,9

5,1

6,1

≤ 10,0

≤ 10,0

2,6 X 103 3,2 X 103

5,9 X

103

6,1 X

103

>8,0 X

103

>8,0 X

103

>8,0 X

103

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

>8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

157,2

114,9

90,4

148,8

137,8

157,8

202,4

189,3

234,8

(2)

(2)

DQO

mg/L

10

<10

48

27

22

<10

<10

<10

<10

<10

(2)

(2)
(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

7,88

3,74

6,89

2,26

0,8

1,9

1,25

1,2

1,35

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,11

0,28

0,79

(2)

(2)
(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

116

147

100

(2)

>6,0 X 103 5,2 X 103 5,9 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103

>6,0 X 103

>6,0 X 103

>6,0 X 103

(2)

(2)

>6,0 X 103 5,2 X 103 5,9 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103

>6,0 X 103

>6,0 X 103

>6,0 X 103

(2)

(2)

188

146

79

125

104

115

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação. (1) Coliformes Termotolerantes quantificados como Escherichia coli. (2) Padrões não fixados pelas referidas legislações
Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/2005 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Quadro 2: Resultados análise físico-química da água – Rio Maranhão depois do córrego Figueiredo (Ponto P2)
Jul

< 1.000
V.A.

5,1

≤ 5,0

≤ 5,0

5,61

5,4

≥ 5,0

≥ 5,0

10,7

9,49

≤ 100

≤ 100

Fev

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

>6,0 X 103

>6,0 X 103

Óleos e Graxas

mg/L

5

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

DBO

mg/L

2

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

4,2

<2,0

<2,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

6,41

7,1

6,55

6,45

7,13

5,38

5,82

Turbidez

NTU

0,1

215

114

418

31,2

14,1

26,6

16,5

Cor Verdadeira

Hazen

2

2

19

50

5

3

7

8

9

10

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

6,84

7,69

7,43

7,23

7,29

7,4

7,38

7,26

7,42

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

123

67

<10

20

<10

<10

<10

<10

12

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

107

84

23

90

142

85

120

143

80

≤ 500

≤ 500

(2)

(2)

5,2 X

Jun

V.A.

Jan

2,4 X

Mai

< 1.000

LQ

103

Abr

Padrões
Conama

Unidade

103

Mar

Padrões
Copam

Parâmetro

Ago

Set

3,2 X 103 >6,0 X 102 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 102 >6,0 X 103 >6,0 X 103

1,2 X

103

1,7 X

102

4,4 X

103

4,4 X

103

>6,0 X

103

>6,0 X

103

2,8 X

103

Out Nov

Dez

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

0,1

0,18

0,17

<0,05

<0,05

0,06

0,2

0,29

0,21

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Total

mg/L

0,01

1,21

0,68

1,27

0,27

0,51

0,62

0,73

0,67

0,93

0,1

0,1

Nitrato

mg/L NO3-N

1

2,8

2,1

<1,00

1,7

2,9

2,4

4,4

5

5,8

≤ 10,0

≤ 10,0

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

0,02

<0,01

0,02

0,16

<0,01

0,26

0,3

0,8

2,8

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2,4

<0,05

<0,1

(2)

(2)

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

(2)

(2)
(2)

>8,0 X 103 >8,0 X 103 5,1 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

157,1

115,2

90,8

140,5

142,5

156,8

206,2

183,4

241,1

(2)

DQO

mg/L

10

20

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

(2)

(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

3,01

2,38

5,46

0,93

0,89

1,16

1,28

1,19

1,26

(2)

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,07

0,65

0,78

(2)

(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

230

151

23

110

142

85

123

143

92

103

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

>6,0 X

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

>6,0 X 103

>6,0 X

103

>6,0 X 103

(2)

(2)

103

(2)

(2)

3,2 X 103 >6,0 X 102 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 102 >6,0 X 103 >6,0 X 103

(2)

(2)

3,2 X

103

>6,0 X

102

>6,0 X

103

>6,0 X

103

>6,0 X

102

>6,0 X

103

>6,0 X

Legenda: LQ: Limite de Quantificação.
(2) Padrões não fixados pelas referidas legislações Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/05 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Quadro 3: Resultados análise físico-química da água – Rio Maranhão antes do córrego Plataforma (Ponto P3)
Jul

< 1.000
V.A.

<2,0

≤ 5,0

≤ 5,0

5,86

5,98

≥ 5,0

≥ 5,0

10,2

8,19

≤ 100

≤ 100

Fev

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

>6,0 X 103

>6,0 X 103

Óleos e Graxas

mg/L

5

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

DBO

mg/L

2

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

3,3

3,5

<2,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

6,34

6,94

7,02

6,48

6,69

6,45

5,48

Turbidez

NTU

0,1

390

205

656

68,9

19,3

30,2

14,7

Cor Verdadeira

Hazen

2

2

22

39

6

3

8

8

9

7

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

7,24

7,27

7,36

7,25

7,38

7,39

7,4

7,22

7,49

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

174

135

82

19

<10

24

<10

<10

11

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

99

87

38

84

23

16

70

75

111

≤ 500

≤ 500

(2)

(2)

5,3 X

Jun

V.A.

Jan

3,0 X

Mai

< 1.000

LQ

103

Abr

Padrões
Conama

Unidade

102

Mar

Padrões
Copam

Parâmetro

Ago

Set

3,3 X 103 >6,0 X 103 5,6 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103

2,1 X

103

2,4 X 10

3,2 X

103

>6,0 X

103

3,7 X

103

4,5 X

103

2,0 X

103

Out Nov

Dez

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

0,25

0,2

0,16

<0,05

<0,05

0,07

0,17

0,32

0,58

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Total

mg/L

0,01

1,36

0,36

1,89

0,24

0,66

0,5

0,71

0,72

1,1

0,1

0,1

Nitrato

mg/L NO3-N

1

2

2,2

2,1

1,6

2,7

2,2

4,5

5,4

6,8

≤ 10,0

≤ 10,0

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

0,01

<0,01

0,1

0,18

<0,01

0,3

0,28

1

3

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,9

0,37

4,1

(2)

(2)

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

(2)

(2)
(2)

>8,0 X 103 >8,0 X 103 4,9 X 103 >8,0 X 103 6,1 X 103

4,8 X 103

>8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

156,9

74,9

94,5

138,6

158,5

154,2

195,4

214,1

259,5

(2)

DQO

mg/L

10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

(2)

(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

3,84

1,8

9,82

0,74

1,16

1

1,11

1,12

1,18

(2)

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

0,05

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,18

0,68

0,57

(2)

(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

273

222

120

103

23

40

70

75

122

103

5,6 X

103

>6,0 X

103

>6,0 X

103

>6,0 X

103

>6,0 X

(2)

(2)

103

(2)

(2)

(2)

(2)

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

>6,0 X 103 >6,0 X 103 3,3 X 103 >6,0 X

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

>6,0 X 103 >6,0 X 103 3,3 X 103 >6,0 X 103 5,6 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103

Legenda: LQ: Limite de Quantificação.
(2) Padrões não fixados pelas referidas legislações Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/05 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Quadro 4: Resultados análise físico-química da água – Rio Maranhão depois do córrego Plataforma (Ponto P4)
Mar

Abr

Mai

< 1.000

< 1.000

V.A.

V.A.

<2,0

≤ 5,0

≤ 5,0

5,77

5,1

≥ 5,0

≥ 5,0

9,03

7,51

≤ 100

≤ 100

LQ

Jan

Fev

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

>6,0 X 103

>6,0 X 103

Óleos e Graxas

mg/L

5

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

DBO

mg/L

2

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

3,4

2,3

<2,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

6,46

6,85

7,1

6,62

6,93

6,16

5,93

Turbidez

NTU

0,1

350

163

506

44,3

16,6

27

17

Cor Verdadeira

Hazen

2

2

24

58

6

4

7

7

9

7

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

7,23

7,24

7,42

7,41

7,39

7,41

7,43

7,41

7,43

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

396

56

85

28

<10

12

<10

<10

<10

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

101

100

25

59

98

120

121

152

124

≤ 500

≤ 500

(2)

(2)

1,1 X 103 >6,0 X

103

3,2 X

103

5,6 X 103

3,5 X

103

Jul

Padrões
Conama

Unidade

2,0 X 103 >6,0 X 103 4,5 X 103

Jun

Padrões
Copam

Parâmetro

Ago

Set

>6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103

3,2 X

103

4,3 X

103

2,7 X

103

Out Nov

Dez

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

3,2 X 103

3,3 X 103

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

0,29

0,19

0,19

<0,05

<0,05

0,06

0,17

0,35

0,21

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Total

mg/L

0,01

1,64

0,83

3,46

0,39

0,49

0,59

0,7

0,73

1

0,1

0,1

Nitrato

mg/L NO3-N

1

2,1

1,8

<1,00

1,7

2,6

2,2

4,7

5,2

5,8

≤ 10,0

≤ 10,0

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

0,02

<0,01

<0,01

0,16

0,02

0,28

0,3

0,8

2,6

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,5

<0,05

<0,1

(2)

(2)

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

>8,0 X 103

>8,0 X 103

(2)

(2)
(2)

2,9 X 103 >8,0 X 103 5,9 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

179

118,3

90

127,6

155,7

155,4

195,9

175,4

243,2

(2)

DQO

mg/L

10

<10

<10

14

<10

<10

<10

<10

<10

31

(2)

(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

3,87

3,29

7,4

1,34

0,77

1,05

1,1

1,16

1,09

(2)

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

<0,01

0,04

0,02

<0,01

<0,01

<0,01

0,17

0,69

0,82

(2)

(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

497

156

110

87

98

132

121

152

124

103

4,5 X

103

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

>6,0 X 103 >6,0 X 103 2,0 X 103 >6,0 X

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

>6,0 X 103 >6,0 X 103 2,0 X 103 >6,0 X 103 4,5 X 103

5,6 X

103

5,6 X 103

(2)

(2)

103

(2)

(2)

>6,0 X 103 >6,0 X 103 >6,0 X 103

(2)

(2)

>6,0 X

103

>6,0 X

103

>6,0 X

Legenda: LQ: Limite de Quantificação.
(2) Padrões não fixados pelas referidas legislações Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/05 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Quadro 5: Resultados análise físico-química da água – Córrego Esmeril (Ponto P5)
Mai

Padrões
Copam

Padrões
Conama

2,6 X 103

< 1.000

< 1.000

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

<2,0

<2,0

<2,0

≤ 5,0

≤ 5,0

7,38

8,55

8,48

7,59

≥ 5,0

≥ 5,0

9,8

5,33

3,93

20,5

≤ 100

≤ 100

Parâmetro

Unidade

LQ

Jan

Fev

Mar

Abr

Jun

Jul

Ago

Set

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

1,2 X 102

5

4,1 X 10

2

5,5 X 10

Óleos e Graxas

mg/L

5

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

DBO

mg/L

2

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

7,35

7,84

7,3

8,11

8,82

Turbidez

NTU

0,1

37,3

21,6

7,7

2,67

1,98

Cor Verdadeira

Hazen

2

<2

<2

<2

<2

<2

<2

2

<2

2

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

7,45

7,7

6,95

7,41

7,35

7,33

7,34

7,07

7,74

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

16

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

80

63

32

36

15

38

29

11

74

≤ 500

≤ 500

(2)

(2)

1,3 X 10 1,7 X 103 >6,0 X 10

1,9 X

102

2,7 X 10

2,6 X

102

Out

Nov

Dez

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

7,0 X 10

<1

2,1 X 10

<1

7

7,0 X 10

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

<0,05

<0,05

0,06

<0,05

<0,05

0,35

<0,05

0,13

<0,05

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Total

mg/L

0,01

0,08

0,11

0,09

0,03

0,04

0,42

0,03

<0,01

0,25

0,1

0,1

Nitrato

mg/L NO3-N

1

<1,00

<1,00

<1,00

1,2

<1,00

<1,00

1,1

<1,00

<1,00

≤ 10,0

≤ 10,0

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

0,002

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,12

<0,05

<0,1

(2)

(2)

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

4,7 X 102

1,1 X 10

(2)

(2)
(2)

5,3 X 10 6,5 X 102 2,7 X 10 3,7 X 103 6,4 X 103 6,3 X 103 >8,0 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

47,9

46,7

50,2

53,7

59,2

48,2

48,5

40,7

81,2

(2)

DQO

mg/L

10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

49

<10

(2)

(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

0,11

0,06

0,09

<0,05

0,06

0,82

0,13

0,11

0,29

(2)

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

<0,01

0,04

0,08

0,02

<0,01

0,04

<0,01

<0,01

10

(2)

(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

80

63

32

36

15

38

29

11

90

103

(2)

(2)

103

(2)

(2)

(2)

(2)

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

1,2 X 102

5

4,1 X 10

2

1,3 X 10 1,7 X

>6,0 X 10

5,5 X 10

2,6 X

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

1,2 X 102

5

4,1 X 10

2

1,3 X 10 1,7 X 103 >6,0 X 10

5,5 X 10

2,6 X 103

Legenda: LQ: Limite de Quantificação.
(2) Padrões não fixados pelas referidas legislações Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/05 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Quadro 6: Resultados análise físico-química da água – Córrego Grota do Xavier/Montante (Ponto P6)
Abr

Mai

Jul

Padrões
Conama

1

< 1.000

< 1.000

V.A.

V.A.

V.A.

<2,0

≤ 5,0

≤ 5,0

8,21

7,53

≥ 5,0

≥ 5,0

2,32

2,2

≤ 100

≤ 100

Unidade

LQ

Jan

Fev

Mar

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

4,2 X 102

2,2 X 103

4

3,0 X 10

8

4

Óleos e Graxas

mg/L

5

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

DBO

mg/L

2

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

7,06

6,55

7,5

7,56

7,87

8,41

7,75

Turbidez

NTU

0,1

9,01

5,4

2,52

2,32

3,18

4,86

1,37

Cor Verdadeira

Hazen

2

<2

2

3

<2

<2

<2

<2

<2

<2

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

7,42

8,26

7,23

6,5

6,65

6,57

7,35

6,63

6,72

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

52

20

49

119

<10

24

29

22

<10

≤ 500

≤ 500

2,3 X 10

(2)

(2)

4,3 X 102 4,4 X 10

Jun

Padrões
Copam

Parâmetro

Ago

1,3 X

102

Set

Out

Nov

Dez

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

3,2 X 102

3,7 X 102

4

4

3,2 X 10

1,0 X 10

3,2 X 10

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

0,05

<0,05

0,08

<0,05

<0,05

0,07

<0,05

0,09

<0,02

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Total

mg/L

0,01

0,04

0,03

0,04

0,02

0,06

0,03

0,02

<0,01

0,04

0,1

0,1

Nitrato

mg/L NO3-N

1

<1,00

1

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

1

<1,00

<1,00

≤ 10,0

≤ 10,0

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,01

<0,01

<0,01

<0,05

<0,05

<0,1

(2)

(2)

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

5,1 X 102

2,9 X 103

(2)

(2)
(2)

4,1 X 102 4,9 X 102 2,1 X 102 3,6 X 102 7,0 X 10 >8,0 X 103 4,8 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

13,4

15,4

13,4

12,1

15,1

10,5

12,1

10,2

13,4

(2)

DQO

mg/L

10

<10

<10

<10

43

<10

<10

62

<10

<10

(2)

(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

0,14

0,1

0,25

0,09

0,23

0,14

0,13

0,15

0,05

(2)

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

<0,01

<0,02

(2)

(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

52

20

49

119

<10

24

29

22

<10

(2)

(2)
(2)
(2)

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

4,2 X 102

2,2 X 103

4

4,3 X

4,4 X 10

3,0 X 10

8

4

1

(2)

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

4,2 X 102

2,2 X 103

4

4,3 X 102 4,4 X 10

3,0 X 10

8

4

1

(2)

102

Legenda: LQ: Limite de Quantificação.
(2) Padrões não fixados pelas referidas legislações Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/05 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Quadro 7: Resultados análise físico-química da água – Córrego Grota do Xavier/Jusante (Ponto P7)
Padrões
Copam

Padrões
Conama

1,3 X 102

< 1.000

< 1.000

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

<2,0

<2,0

<2,0

≤ 5,0

≤ 5,0

8,09

7,78

7,52

7,24

≥ 5,0

≥ 5,0

47,9

14,5

19,6

64,6

≤ 100

≤ 100

Parâmetro

Unidade

LQ

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Coliformes Termotolerantes (1)

NMP/100ml

-

1,0 X 102

1,3 X 103

1,9 X 10

6

3,8 X 10

5,0 X 10

1,0 X 10

1,6 X 102

Óleos e Graxas

mg/L

5

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

V.A.

DBO

mg/L

2

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

Oxigênio Dissolvido

mg O2/L

0,1

6,08

6,56

6,85

7,32

8,12

Turbidez

NTU

0,1

9,4

3,7

3,19

22,9

21,1

Cor Verdadeira

Hazen

2

8

<2

2

3

<2

3

2

3

3

≤ 75

≤ 75

pH

[H+]

2 a 13

6,85

7,83

7,2

7,27

6,57

6,81

6,91

6,85

6,54

Entre 6,0 a 9,0

Entre 6,0 a 9,0

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg/L

10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

≤ 100

(2)

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)

mg/L

10

18

30

37

59

18

17

26

20

14

≤ 500

≤ 500
(2)

Streptococcus fecais

NMP/100ml

1

2,0 X 10

3,4 X 102

9

4

1,4 X 10

1,9 X 10

2,0 X 10

<1

<1

(2)

Ferro Solúvel

mg/L

0,05

0,29

0,09

<0,05

0,06

0,07

<0,05

0,08

0,12

0,48

≤ 0,3

≤ 0,3

Manganês Total

mg/L

0,01

0,22

0,08

0,08

0,15

0,11

0,21

0,11

<0,01

0,23

0,1

0,1

Nitrato

mg/L NO3-N

1

1,2

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

<1,00

≤ 10,0

≤ 10,0

Nitrito

mg/L NO2-N

0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

≤ 1,0

≤ 1,0

Fenol

mg/L

0,001

<0,001

<0,001

0,003

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

≤ 0,003

≤ 0,003

Amônia

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,06

<0,05

<0,1

(2)

(2)

Coliformes Totais

NMP/100ml

1

2,1 X 102

3,9 X 103

(2)

(2)
(2)

4,4 X 102 >8,0 X 10 1,4 X 102 1,5 X 102 >8,0 X 103 >8,0 X 103 >8,0 X 103

Condutividade

μS/cm

1,5

17,4

14,9

12,7

11,9

12,9

146

11

34,8

13,2

(2)

DQO

mg/L

10

<10

20

<10

53

<10

<10

<10

<10

<10

(2)

(2)

Ferro Total

mg/L

0,05

0,66

0,43

0,42

0,34

0,33

0,43

0,4

0,19

0,53

(2)

(2)

Manganês Solúvel

mg/L

0,01

0,18

0,07

0,06

0,09

0,02

0,1

0,09

<0,01

0,19

(2)

(2)

Sólidos Totais (STT)

mg/L

10

18

30

37

59

18

17

26

20

14

102

Coliformes Fecais

NMP/100ml

1

1,0 X 102

1,3 X 103

1,9 X 10

6

3,8 X 10

5,0 X 10

1,0 X 10

1,6 X

Escherichia Coli

NMP/100ml

1

1,0 X 102

1,3 X 103

1,9 X 10

6

3,8 X 10

5,0 X 10

1,0 X 10

1,6 X 102

(2)

(2)

102

(2)

(2)

1,4 X 102

(2)

(2)

1,4 X

Legenda: LQ: Limite de Quantificação.
(2) Padrões não fixados pelas referidas legislações Vermelho: Parâmetro acima dos valores legais
Padrões COPAM/CERH 01/2008 (Águas de classe 2) / Padrões CONAMA 357/05 (Águas de classe 2) V.A Virtualmente ausente
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Resumo executivo
A Mina Casa de Pedra, onde insere-se a área do projeto Pilha de Rejeitos Fraile
2, é alvo de estudos espeleológicos desde de 2012. Neste sentido, o presente
documento apresenta os resultados da prospecção espeleológica realizada na
área de Fraile 2, acrescida de buffer de 250 m. A Carste Ciência e Meio Ambiente,
no ano de 2015, finalizou a prospecção iniciada pela Spelayon Consultoria – ME,
como resultado, tem-se 74,93 km de trilhas, sendo identificadas ao final seis
cavidades naturais subterrâneas.
Iniciou-se, em 2018, o estudo de espeleotopografia e classificação de relevância
baixa para as cavidades com desenvolvimento linear (DL) inferior a 5 m,
considerando os atributos do Art. nº 12 da IN nº 02/2017. Neste contexto, todas
as cavidades identificadas na área de estudo foram avaliadas quanto a presença
de: zona afótica; destacada relevância histórico-cultural ou religiosa; presença
de depósitos químicos, clásticos ou biogênicos de significado valor científico,
cênico ou ecológico; função hidrológica expressiva para o sistema cárstico.
Assim, essas cavidades não apresentaram nenhum dos atributos supracitados,
apesar de ter sido constatada a presença de depósitos clásticos e biogênicos nas
mesmas, porém sem significativo valor científico, cênico ou ecológico.
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Resumo gráfico
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da prospecção espeleológica,
espeleotopografia e classificação de grau de relevância conforme o Art. 12º da Instrução Normativa
(IN) nº 2 de 30 de agosto de 2017. Os estudos foram realizados na Área Diretamente Afetada (ADA) do
projeto Pilha de Rejeitos Fraile 2, acrescida de buffer de 250 m (346,09 ha), sendo essa área integrante
do complexo Mina Casa de Pedra, empreendimento desenvolvido pela CSN Mineração S.A., localizado
no município de Congonhas, Minas Gerais (Figura 1).
Este documento estrutura-se em seis capítulos. O primeiro capítulo é destinado a introdução, onde
são apresentadas as informações iniciais sobre o presente projeto. No segundo capítulo, todos os
procedimentos adotados no desenvolvimento deste trabalho serão detalhados, considerando,
inclusive, aqueles aplicados aos estudos espeleológicos iniciais na área de estudo. O capítulo três
expõe os dados de prospecção na área de estudo, bem como uma breve descrição das cavidades
identificadas. Na sequência, o documento apresenta o resultado do estudo de classificação das
cavidades com desenvolvimento linear inferior a 5 m (capítulo 4). Por fim, são exibidas as
considerações finais, as referências bibliográficas utilizadas neste estudo e os anexos.
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Figura 1. Localização do projeto Pilha de Rejeitos Fraile 2 (ADA) e buffer de 250 da ADA
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A Figura 2 apresenta, de forma resumida, os procedimentos metodológicos adotados neste estudo.

Figura 2. Diagrama simplificado dos procedimentos metodológicos adotados neste estudo

Prospecção
Pré-campo
Nessa fase foram definidas as informações que serviram de base para as etapas de campo e póscampo:
•

Delimitação da área de trabalho: compreende (ADA) ADA do projeto Fraile 2, acrescida de buffer
de 250 m (346,09 ha).

•

Levantamento bibliográfico: levantamento de dados secundários sobre os aspectos
fisiográficos da área, buscando informações de cunho técnico/científico. Foi realizado estudo
sobre as cavernas inseridas em rochas ferríferas no Brasil e no mundo, com enfoque na região
espeleológica de inserção da área em estudo, ou seja, o Quadrilátero Ferrífero em Minas
Gerais. Associada a essa pesquisa, fez-se necessária a consulta aos bancos de dados oficiais de
órgão ambientais e de sociedades espeleológicas.

•

Potencial espeleológico: definido conforme estabelecido pela Instrução de Serviços (IS)
Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA nº 8 de 2017, no qual o mesmo deve ser avaliado
considerando, no mínimo, os seguintes parâmetros: litologia, estruturas geológicas,
hidrografia, declividade, hipsometria e feições geomorfológicas.
Com o objetivo de atender à referida norma, foi realizada a análise multicritério, utilizando o
software ArcGis 10.3, a partir do cruzamento de cinco planos de informação: litologia (Lobato et
al. 2005), estruturas geológicas (Lobato et al 2005), hidrografia (IGAM 2012), declividade (ASTER
2011), áreas antropizadas (identificadas, por meio, das imagens Esri – Basemap). A hipsometria
não foi considerada na análise, como sugerido pela IS nº 08/2017, uma vez que esse elemento não
é determinante para o desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas, o que impossibilita,
inclusive, estabelecer, com a devida segurança técnica, o peso de cada classe altimétrica. Nesse
sentido, não é possível realizar correlações entre os valores de altimetria e a ocorrência
espeleológica.
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A incorporação das áreas antropizadas nos parâmetros considerados no estudo foi realizada tendo
em vista que a presença de estruturas já instaladas do empreendimento, associadas às alterações
na topografia original do terreno e à remoção da cobertura vegetal, podem ter tornado menos
provável a presença de cavidades naturais subterrâneas. As demais áreas, por sua vez, onde a
geomorfologia original se encontra preservada, mesmo com alterações no uso e cobertura do solo,
foram consideradas como potencialmente favoráveis a ocorrência de cavidades. Desta forma,
apesar da ausência do mapeamento das feições geomorfológicas (item sugerido pela IS nº
08/2017), todas as áreas não alteradas foram referidas como favoráveis, atendendo, de forma
indireta, o item da referida norma.
Para cada uma das cinco variáveis mencionadas, foram estabelecidas classes de acordo com a
variação desses fatores na área de estudo. Tanto para as classes quanto para as variáveis, foram
determinados pesos, diretamente relacionados ao maior ou menor grau que esses exercem sobre
a potencialidade espeleológica. A soma dos pesos para as variáveis atingiu 1,0. O peso das classes,
por sua vez, variou de 1 (menor influência) a 5 (maior influência). A Tabela 1 apresenta as variáveis
e respectivas classes estabelecidas para a análise de multicritério, bem como os pesos
considerados, aplicados a área de estudo.
Para o enquadramento das unidades litoestratigráficas observadas na área de estudo, foi utilizada
com certa adaptação a metodologia de Jansen et al (2012) (Quadro 1). Essa adaptação foi
importante para alcançar maior coerência entre o cenário espeleológico local e os grupos de
rochas, já que a autora trabalha em escala mais generalizada.
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Tabela 1. Variáveis, classes e respectivos pesos para a análise multicritério, que culminou no mapeamento
do potencial espeleológico da área de estudo

Pesos das
variáveis

Variáveis

LITOLOGIA

0,45

DENSIDADE DAS
ESTRUTURAS GEOLÓGICAS
(km/km²)

ALTERAÇÕES ANTRÓPICAS

DECLIVIDADE

0,15

Pesos das
classes

Muito alto

5

Alto

4

Médio

3

Baixo
Ocorrência
improvável
0 - 0,13

2

0,14 - 0,33

2

0,34 - 0,49

3

0,50 - 0,67

4

0,68 - 0,89

5

Ausência (0)

5

Presença (1)

1

0-5

1

5-15

2

15-25

3

25-35

4

> 35

5

0 - 1,56

1

1,57 - 2,37

2

2,38 - 3,08

3

0,20

3,09 - 3,89

4

3,89 - 6,03

5

Especificações

A associação entre o potencial e a
unidade litoestratigráfica foi
adaptada a partir das considerações
de Jansen et al (2012)

1
1

0,15

DENSIDADE DA
HIDROGRAFIA (km/km²)

1

0,05

Classes

A densidade de estruturas
considerou a quantidade de planos
estruturais e lineamentos por
unidade de área (km2). Foi utilizado o
mapeamento geológico na escala de
1:50.000 e as classes foram divididas
utilizando o método estatístico
Natural Breaks1, utilizando o
software ArcGis 10.2
Foi realizado o mapeamento de
áreas antropizadas, abrangendo
cavas e outras estruturas minerárias,
utilizando imagens de satélites do
ano de 2017. Para as demais áreas,
entendidas como naturais,
considerou-se a maior possibilidade
de ocorrência de feições
As classes de declividade (em graus)
foram definidas a partir do
processamento de curvas de nível,
com base nas imagens ASTER. De
modo geral, as áreas de maior
declividade se apresentam mais
propensas ao surgimento de
afloramentos de rocha, cabeceiras
de drenagem e também rupturas,
sendo essas mais favoráveis ao
surgimento de cavernas.
Utilizou-se o mapeamento de
drenagem da base ottocodificada do
estado de Minas Gerais na escala de
1.50.000. A densidade hidrográfica
se relaciona ao número de canais de
drenagem dividido pela área de
estudo (km²). As classes foram
definidas utilizando o método
estatístico Natural Breaks¹, geradas a
partir software ArcGis 10.2

Método estatístico para definição de quantidade de classes, de modo a minimizar a variância dentro das classes.
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Quadro 1. Potencialidade de ocorrência de cavernas baseada na litologia (modificado de Jansen et al 2012)
Litotipo
Rocha carbonática (calcário, calcarenito, calcirrudito, dolomito e carbonato),
evaporito e formação ferrífera (itabirito e jaspilito);
Arenito, calcrete, calcilutito, marga, ortoquartzito, quartzito;
Calcixisto, carbonatito, conglomerado, filito, folhelho, fosforito, grauvaca, mármore,
micaxisto, milonito, pelito, ritmito, rocha calcilicática, siltito e xisto;
Adamelito, andesito, anfibolito, anatexito, anortosito, aplito, ardósia, argilito,
arcoseo, basalto (piroxênio augítico, labradorita, anortita e olivina), brecha,
calcedonito, charnockito, cloritito, cromitito, dacito, diamictito, diorito, diabasio,
diamictito, dunito, enderbito, fenito, fonolito, foyaito, gabro, glimmerito, gnaisse,
gondito, granito, granulito, granitóide, granodiorito, greisen, harzburgito,
hornblendito, hornfels, ignimbrito, jotunito, kinzigito, komatito, lamprofiro, latito,
laterita, lítico, máficas, mangerito, magnesito, migmatito, monzonito, nefelina,
norito, nordmarquito, peridotito, pegmatito, piroxenito, riodacito, riolito, rocha
alcalina, rocha piroclástica, rocha vulcânica, serpentinito, sienito, silexito, tilito,
tonalito, traquito, troctolito, trondhjemito, tufito, ultramafito e websterito;
Aluvião, areia, argila, cascalho, lamito, linhito, sedimentos, turfa e tufo.

Grau de
potencialidade
Muito Alto
Alto
Médio

Baixo

Ocorrência
Improvável

Campo
•

Trabalho de campo: realizado por uma equipe, por meio de caminhamento sistemático
balizado na análise documental e cartográfica, registrado em equipamento específico
(GPSMap Garmin 62S - sistema de coordenadas UTM, fuso 23K, datum SIRGAS 2000).
A densidade e o formato da malha de caminhamento aplicado na prospecção espeleológica
traduzem as características do terreno, estando intimamente relacionada à maior ou menor
probabilidade de ocorrência de cavidades. A malha, portanto, deve variar principalmente em
função do tipo de relevo, da visibilidade e do potencial espeleológico da área.
Além da densidade, o formato da malha de caminhamento também pode variar em função das
características das áreas. Neste estudo, dois tipos principais de malha foram aplicados: paralelas e
disformes (Figura 3). As malhas paralelas, com equidistância homogênea, foram aplicadas, em sua
maioria, nas áreas de menor potencial e/ou em áreas onde o relevo e o tipo de vegetação
permitissem maior visibilidade, não apenas ao longo da linha de caminhamento como também do
entorno. As malhas disformes, por sua vez, ocorreram especialmente junto aos afloramentos,
onde o potencial espeleológico é elevado, ou nos casos em que a densidade da vegetação não
possibilitou a chamada “prospecção visual” de forma segura, aplicada nas malhas paralelas.
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Figura 3. Tipos de malhas de caminhamento aplicadas a prospecção espeleológica

•

Equipe de campo: composta por três integrantes, sendo um líder de equipe e dois auxiliares
de campo. Ao líder coube a orientação acerca dos procedimentos e direção a ser seguida, além
do manejo do GPS, descrição e registro geral das atividades. Ao auxiliar de campo coube a
abertura de picadas e assessorar o líder no que for necessário para a execução correta da
atividade.

•

Campanha de campo: a prospecção espeleológica foi realizada nos meses de maio e junho de
2015 e em fevereiro de 2016.

•

Cadastro espeleológico: adotada a definição do Decreto Federal nº 99.556, de 1º de outubro
de 1990, com nova redação dada pelo Decreto Federal nº 6.640, de 07 de novembro de 2008,
como:
[...] todo e qualquer espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou
sem abertura identificada, popularmente conhecido como caverna, gruta,
lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo
mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde os
mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos naturais,
independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante (BRASIL
2008).
Por esse motivo, todas as feições acessíveis pelo ser humano foram registradas durante o campo,
assumindo, ainda, como condição para o cadastro, o fechamento do plano do ponto zero (ou seção
inicial). A metodologia aqui adotada para a definição desse plano tem como base as convenções
estabelecidas pelo CECAV/ICMBio, que determinam o início da cavidade a partir do ponto mais
externo onde seja possível o fechamento de um plano vertical, sempre perpendicular ao eixo do
conduto, que toque a rocha ou solo em todo o seu perímetro, ou seja, paredes, teto e piso (Figura
4). Desse modo, um plano vertical será mais inclinado na medida em que o conduto assim o faz,
até tornar-se horizontal em condutos verticais ou abismos.
Uma vez atendidos esses dois critérios: acessibilidade e fechamento do plano do ponto zero
(Figura 4), as cavidades foram devidamente cadastradas, por meio do preenchimento de uma ficha
com as informações gerais, como nome, coordenadas, no sistema de coordenadas UTM, datum
SIRGAS 2000, fuso 23K, desenvolvimento linear, características gerais da cavidade: inserção na
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paisagem; depósitos químicos, clásticos e biogênicos; morfologia do piso, teto e paredes; feições
hidrológicas; conservação do seu interior e entorno. Essa etapa inclui a fixação de pequenas placas
de alumínio com a identificação da cavidade junto à entrada, além de fitas de vinil coloridas,
visando auxiliar os trabalhos posteriores.

Figura 4. Parâmetro adotado para a determinação do ponto inicial da cavidade (elipse amarela), segundo o
CECAV/ICMBio

Pós-campo
Esta etapa consiste na elaboração do presente relatório, no qual, são apresentados os resultados
sintéticos dos dados gerados durante as etapas de campo, bem como os mapas temáticos contendo
os caminhamentos e as cavidades encontradas na área de estudo, além de uma breve descrição das
mesmas.

Espeleotopografia
O levantamento topográfico das cavernas em rochas ferríferas utiliza os seguintes instrumentos e
técnicas.
As cavidades foram topografadas com bússola Suunto KB-14 e clinômetro Suunto PM-5, além de trena
laser Leica Disto A3. Medidas entre as bases topográficas ocorreram sempre que foram detectadas
alterações na morfologia da caverna. O caminhamento da topografia seguiu o método de bases fixas.
Os dados da topografia foram tratados no software OnStation (versão 3.2, 2012), permitindo assim a
visualização das linhas de trena em diferentes perspectivas. A declinação magnética foi obtida através
do software Geomag (versão 3.0, 2012).
A cartografia final foi realizada em software de plataforma CAD (AutoCAD 2012). As linhas de trena
foram declinadas e georreferenciadas. Nesse programa, foram finalizados os itens da planta baixa,
como contorno de paredes, plano da seção inicial, linha d’água, entre outros, e também desenhadas
as seções transversais e perfis longitudinais. Nessa etapa, ainda foram calculados os atributos
espeleométricos das cavernas, incluindo projeção horizontal (método da descontinuidade, descrito a
seguir), desnível, área e volume estimado.
Para iniciar os cálculos espeleométricos é necessário estabelecer a seção inicial da cavidade. Entendese por seção inicial “plano horizontal que se insere totalmente dentro da boca da cavidade” (Auler et
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al 2001). Esse plano deve compreender uma área onde o topógrafo consegue visualizar as paredes, o
teto e piso da cavidade estabelecendo assim uma seção compreendendo toda a entrada da mesma.
Em determinados casos, devido à morfologia da linha d’água, a seção inicial acaba por dividir uma
caverna, apontado cálculos espeleométricos independentes para as cavidades (Figura 5).

Figura 5. Indicação de duas cavidades distintas, porém com a mesma linha d’água. Todos os cálculos são
elaborados a partir da seção inicial, desprezando assim a linha d’agua e bases externas

No cálculo da projeção horizontal utiliza-se o princípio da descontinuidade (Rubbioli e Moura 2005),
que desconsidera a largura dos condutos no cálculo final. Deste modo, a soma do comprimento de um
conduto é feita em seu eixo central. No cruzamento entre dois condutos, essa medição é interrompida
de modo a não incluir o comprimento lateral do novo conduto (Figura 6). Os canalículos que possuem
uma entrada que permita a passagem apenas de membros superiores e/ou inferiores do corpo
humano são desconsiderados no cálculo de projeção horizontal, sendo representados no mapa por
linha tracejada (contorno inferido).
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Figura 6. Medição da projeção horizontal de acordo com o método da descontinuidade

O desnível é o resultado da diferença altimétrica das bases topográficas que estão após a seção inicial
(Figura 7). Importante salientar que, na etapa de campo, as bases visadas acima do nível do piso
tiveram sua altura registrada, para que posteriormente essa medida fosse subtraída no momento da
construção do mapeamento digital. Em casos de patamar, paleopiso, nível superior e claraboia sua
altura foi considerada no cálculo do desnível.

Figura 7. Medição do desnível da caverna

A área foi obtida a partir do software AutoCAD, a partir da planta baixa das cavernas. Em caso de
ocorrência de pilares, colunas de grande diâmetro e blocos com dimensões consideráveis (esses
observando em conjunto com as seções e perfis), as suas áreas foram calculadas individualmente e
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subtraídas do valor total. Em planta baixa, o nível superior é apenas indicado, sendo seu detalhamento
e cálculo espeleométrico feito separadamente. A área total é o resultado da soma da área da planta
baixa de todos os níveis de piso, descontadas as áreas dos pilares (Figura 8).

Figura 8. Medição da área da caverna descontando a área de pilares

O volume é o produto entre a área total da caverna e a altura média de seus condutos e salões dividido
pelo número de perfis e seções. Para a obtenção da altura média soma-se o produto da divisão entre
o valor de área e distância das seções e perfis. Essa distância deve ser correspondente às indicações
de seções e perfis presentes na planta baixa. Para que se calcule um valor mais próximo da realidade,
são feitos perfis longitudinais sempre no eixo central do conduto e o maior número possível de seções
transversais (Figura 9).
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Figura 9. Cálculo do volume de uma caverna a partir da altura média das seções verticais

Classificação de relevância conforme art. n° 2º da IN nº 02/2017
A IN n° 02/2017 aponta em seu Art. 12º que as cavidades naturais subterrâneas com menos de 5 m de
desenvolvimento linear (DL) podem ser classificadas com baixo grau de relevância, desde que
demonstrada a inexistência de:
•

Zona afótica;

•

Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa;

•

Presença de depósitos químicos, clásticos ou biogênicos de significado valor científico, cênico
ou ecológico;

•

Função hidrológica expressiva para o sistema cárstico.

Os critérios considerados para avaliação de cada um desses atributos são detalhados nos tópicos a
seguir.

Definição do universo amostral
A análise do grau de relevância baixo foi limitada àquelas cavidades que apresentam desenvolvimento
linear inferior a 5 m. A obtenção do desenvolvimento linear (DL) consiste na soma das distâncias de
todos os condutos considerando as diferentes inclinações. Por sua vez, a obtenção da projeção
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horizontal (PH) considera a medição do comprimento de todos os condutos da cavidade projetada em
um plano horizontal (Figura 10).
A diferença entre os valores obtidos nos dois métodos será mais expressiva em cavidades que expõem
maiores valores de desnível. Uma caverna que apresente um conduto vertical de 10 m de
profundidade e outro, com desenvolvimento horizontal de 10 m, exibirá, pelo cálculo de projeção
horizontal 10 m de extensão, pois a porção verticalizada próximo a zero, considerando a projeção em
planta. Por outro lado, pelo método do desenvolvimento linear, essa mesma caverna teria o dobro da
metragem, uma vez que a porção em abismo, seria considerada (Rubbioli e Moura 2005). Desta forma,
o desenvolvimento de uma caverna, quando medido pelo método do desenvolvimento linear, será
sempre superior ao igual ao valor da sua projeção horizontal.

Figura 10. Diferença entre o cálculo de desenvolvimento linear e projeção horizontal. Fonte: Rubbioli e
Moura (2005)

As cavidades em estudo foram avaliadas no período de 05 a 07 de abril de 2018, sendo coletados seus
dados de DL em atendimento ao critério apresentado no caput do Art. 12º da IN nº 02/2017.

Zona afótica
A zona afótica pode ser definida como uma área existente no interior das cavidades na qual há
ausência total de luz, e consequentemente, de influência do meio epígeo, refletindo tendência na
estabilização das condições ambientais (temperatura e umidade). As variações de luminosidade
dependem das condições do tempo, com a variação da insolação na superfície ao longo do dia e do
ano, e da incidência de luz direta no interior das cavidades. A entrada de luz é facilitada sobretudo pela
quantidade e proporção de aberturas existentes (entradas, sendo acessíveis ou não).

Destacada relevância histórico-cultural ou religiosa
Este item é conceituado na IN nº 2/2017 como:
“Cavidades que apresentam testemunho de interesse arqueológico da cultura
paleoameríndia do Brasil, tais como: inscrições rupestres, poços sepulcrais, jazigos,
aterrados, estearias, locais de pouso prolongado, indícios de presença humana
21
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através de cultos e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado
idêntico a juízo de autoridade competente” (Anexo I da IN nº 02/2017).
Considerando essa definição, os diversos indicadores do uso pretérito ou atual das cavidades
analisados durante os trabalhos de campo, com enfoque no apontamento da existência de pinturas
rupestres, muro de pedra, vestígio arqueológico e artigos religiosos (santos, velas), foram devidamente
registrados.

Presença de depósitos químicos, clásticos ou biogênicos de significativo valor
científico, cênico ou ecológico
A presença de depósitos clásticos, químicos, biogênicos de valor científico, cênico e ecológico foi
atestada e caracterizada em cada cavidade. Para os depósitos químicos, a presença de tipologias
incomuns de espeleotemas considerando a amostra local ou regional foi adotada como indicativo de
valor científico. Por sua vez, a característica cênica dos depósitos químicos, apesar da subjetividade da
análise, foi vinculada ao desenvolvimento, maturidade e destaque em relação aos demais. Sobre os
depósitos clásticos, foram considerados como critérios para avaliação do valor científico, a ocorrência
de sedimentos consolidados como brechas e conglomerados, que podem registrar informações sobre
fases evolutivas da cavidade e do contexto de inserção, com relação a dinâmica sedimentar pretérita.
Em relação aos depósitos biogênicos, entende-se como valor ecológico a ocorrência expressiva de
guano (acúmulo de fezes de aves, morcegos ou insetos); fezes e carcaças (recurso temporário
composto por restos de animais mortos, vertebrados ou invertebrados), e bolotas de regurgitação
(massa de formato arredondado composta por partes do alimento não digerido pelo animal) de forma
expressiva ou generalizada pela cavidade. A importância desses atributos está relacionada a
significância desses elementos como recursos para a fauna cavernícola.

Função hidrológica expressiva para o sistema cárstico
A IN nº 02/2017, conceitua sistema cárstico como:
“Conjunto de elementos interdependentes, relacionados a ação da água e seu poder
corrosivo junto a rochas solúveis, que dão origem a sistemas de drenagem
complexos, englobando sistemas de cavernas e demais feições superficiais destes
ambientes, como as dolinas, sumidouros, vales secos, maciços rochosos com
presença de lapias, e outras áreas de recarga. Incluem-se neste conceito todas as
formas geradas pela associação de águas corrosivas e rochas solúveis que resultam
na paisagem cárstica. É constituída por suas diversas zonas: exocarste, epicarste e
endocarste” (Anexo V da IN nº 02/2017)
De forma a abranger todos as tipologias de rochas, as interações naturais entre os sistemas
hidrológicos e as cavidades, bem como a interdependência entre os diversos elementos da paisagem,
a função hidrológica foi interpretada como de importância para o sistema hidrológico e não apenas
para o sistema cárstico. Desta forma, a simples ocorrência de feições hidrológicas ativas, ou indicativos
dessas no interior das cavidades, não determina, por si só, a importância da função hidrológica,
considerando o viés sistêmico. Para isso, a conectividade entre os elementos hipógeos e epígeos deve
ser interpretada. Nascentes, sumidouros e ressurgências são elementos de diagnóstico para conexões
do sistema hidrológico, e por isso foram considerados como critério para definição da expressiva
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função hidrológica da cavidade, bem como a ocorrência de trechos de cursos d’água significativos no
interior das cavernas, que possam ser importantes para a recarga.

3. PROSPECÇÃO ESPELEOLÓGICA NA ÁREA DE ESTUDO
Caracterização da área de estudo
Potencial espeleológico
A Figura 11 ilustra as características ambientais (variáveis) adotadas para estabelecer a análise
multicritério, conforme a metodologia apresentada no item 2.1, que subsidiou a identificação das
áreas com maior predisposição à ocorrência de cavidades naturais subterrâneas. Esse mapeamento
(Figura 12) foi a base para o caminhamento espeleológico. A área de estudo apresenta 65,5% (Tabela
2) de seu espaço classificado como grau de potencial baixo e médio, sendo esse justificado pela
presença de alterações antrópicas; litologia e densidade de estruturas geológicas com potencialidade
baixa e média para ocorrência espeleológica; relevo suave ondulado; baixa densidade hidrológica. A
área de alto potencial coincide com as áreas com maior densidade de drenagem e áreas de vegetação
densa, bem como áreas com ausência de interversão antrópica.
Tabela 2. Área ocupada por classe de potencial espeleológico
Grau do potencial espeleológico
Baixo
Médio
Alto
Muito alto
TOTAL

Área (ha)

Porcentagem (%)

74,42
152,32
115,16
4,19
346,09

21,5
44,0
33,3
1,2
100
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Figura 11. Características ambientais utilizadas na análise multicritério que resultou no mapa de potencial espeleológico

24
www.carste.com.br - e-mail: contato@carste.com.br - Tel.: (31) 2517-6800

Figura 12. Potencial espeleológico da área de estudo
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Caminhamento
A prospecção espeleológica da área de estudo iniciou-se com a empresa Spelayon Consultoria, no ano
de 2012. Posteriormente, como complementação, a Carste Ciência e Meio Ambiente realizou o
adensamento das trilhas pré-existentes, além de caminhar em setores da área de estudo
desconsideradas inicialmente. Essa atividade foi realizada ao longo dos anos 2015 e 2016 (Figura 13).

Figura 13. Caminhamento espeleológico realizado pela Carste na área de estudo
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Ao final da prospecção realizada pela Carste foram percorridos 74,93 km de trilhas (Figura 13), que
cobriram 92,34% da área de estudo. As áreas não prospectadas correspondem às estradas e à pilha de
estéril, sendo realizada nesse local a prospecção visual, visto que não foi identificado nenhum indício
de potencialidade para ocorrência espeleológica.
Tabela 3. Síntese dos caminhamentos efetuado na área de estudo
Parâmetros
Caminhamento (m)
Área total (km2)
Área prospectada (km2)
Densidade de caminhamento total (km/km2)

Fraile 2
74,93
346,09
319,59
23,44

Os caminhamentos foram adensados nas porções que apresentaram muito alto e alto potencial
espeleológico, que são em geral afloramentos rochosos e cursos de drenagens, apresentando nesses
locais malha disforme (pontualmente). A classe baixa apresenta menor densidade de caminhamento
(Tabela 4) por ocupar a menor área de análise apenas 0,74 km². Destaca-se que em todos os graus do
potencial espeleológico os valores obtidos são superiores ao sugerido pela IS nº 08/2017.
Tabela 4. Densidade de caminhamento por classe de potencial espeleológico

Grau do potencial espeleológico

Densidade
caminhamento
(km/km²)

Baixo
Médio
Alto
Muito alto
TOTAL

17,62
22,46
23,11
23,61
23,44

Critério de densidade
de caminhamento
conforme IS nº
08/2017 (km/km²)
5
10
20
20
-

Durante o caminhamento foram registrados pontos de controle (Figura 14 e Figura 15) com o intuito
de demostrar, por meio de fotografias, como a área de estudo encontrava-se no momento da visita,
no que tange, aos aspectos do uso e cobertura da terra.
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Figura 14. Localização dos pontos de controle ao longo do caminhamento realizado na área de estudo
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Figura 15. Descrição dos pontos de controle ao longo do caminhamento realizado na área de estudo
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Registro de cavidades
Durante a prospecção espeleológica na área de estudo, foram identificadas seis cavernas, dentre as
quais, quatro já haviam sido registradas pela empresa Spelayon, em 2012. As demais foram
cadastradas pela Carste Ciência e Meio Ambiente. Em prol da uniformização do cadastro espeleológico
da área de estudo, bem como da própria Mina Casa de Pedra, a Carste durante os estudos, renomeou
as cavernas para PDR-XXXX (Tabela 5 e Figura 16).
Tabela 5. Cavidades identificadas na área de estudo.

Nome Anterior

S2CSN_0073
S2CSN_0085
S2CSN_0084
S2CSN_0082

Nome Atual

PDR-0099
PDR-0100
PDR-0101
PDR-0102
PDR-0103
PDR-0104

Coordenada plana - Projeção UTM - datum SIRGAS
2000 - fuso 23 k
(m) E

(m) N

Altitude (m)

614600
614610
614904
614615
614627
614216

7732872
7732916
7732111
7732717
7732658
7732586

983
985
958
989
982
982
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Figura 16. Cavidades encontradas na área de estudo
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Caracterização das cavidades identificadas na área de estudo
De maneira geral, a área de estudo é composta por estruturas antrópicas e relevo ondulado com
vegetação densa no fundo do vale (Figura 18). Especificamente, as cavidades em estudo estão inseridas
na média vertente local, na ruptura de relevo, em escarpa com altura média 1,5 m e desenvolvimento
lateral inferior a 30 m. A vertente de inserção das mesmas é marcada por diversos clastos rolados de
rocha ferrífera e pequenos afloramentos rochosos recobertos por vegetação rasteira. Pontualmente,
nota-se adensamento da vegetação nas porções rebaixadas do relevo, onde ocorre certa concentração
do fluxo de água superficial de caráter temporário.

Figura 17. Vista para a área de estudo, onde são observadas estruturas antrópicas e relevo ondulado com
vegetação densa no fundo do vale

As cavidades estão alojadas em formação ferrífera (Figura 18), no grupo Nova Lima (composto por
xisto, filito, formação ferrífera e quartzito). Morfologicamente, as cavidades apresentam dimensões
diminutas e seu desenvolvimento é superficial e paralelo a maior inclinação da vertente. Avaliando a
inclinação do piso das cavidades em estudo constatou-se que cinco cavidades (PDR-0099, PDR-0100,
PDR-0101, PDR-0102, PDR-0103) possuem piso em aclive a partir da entrada, uma cavidade (PDR-0104)
tem piso plano. De maneira geral, as cavidades apresentam mesoformas como canalículos e pilares,
todas com dimensões centimétricas.
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Figura 18. Exemplos de rocha ferrífera com clastos de quartzo (cavidade PDR- 0102)

No momento da visita, a maioria das cavidades apresentavam-se secas, exceto nas cavernas PDR-0103
e PDR-0104. A primeira apresentava gotejamento e, a segunda encontra-se na margem de uma
drenagem possivelmente intermitente, que apresenta influência direta sobre a mesma além de
apresentar gotejamento e escoamento em seu interior.
Os sedimentos de granulometria fina (silte e areia) são predominantes nas cavidades, sua origem é
mista, ou seja, adentram nas cavidades por meio dos canalículos, claraboia, fraturas e pela própria
entrada da caverna, além de serem originários da desagregação da rocha que compõe o interior das
cavidades. Apenas a cavidade PDR-0104 apresenta o piso rochoso.
Quanto aos depósitos químicos, esses não foram observados em nenhuma das seis cavidades aqui
avaliadas.
Por fim, todas as cavidades avaliadas neste estudo, apresentaram bom estado de conservação, não
sendo observados impactos negativos em seu interior, apesar da proximidade com estruturas
antrópicas. O entorno dessas cavidades, por outro lado, apresenta interferências antrópicas como
estruturas da mineração e estradas de acesso.

4. CLASSIFICAÇÃO DE RELEVÂNCIA CONFORME ART. 12 DA IN nº 02/2017
Desenvolvimento linear (DL)
Avaliando as seis cavernas em estudo, todas apresentaram DL inferior a 5 m (Tabela 6) e devem ser
classificadas conforme os atributos indicados no Art. 12º da IN nº 02/2017.
Os mapeamentos topográficos com grau de precisão 4C estão apresentados no Anexo l.
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Tabela 6. Dados espeleométricos das cavidades em estudo

Cavernas

Desenvolvimento
linear (m)

Projeção
horizontal
(m)

Desnível (m)

Área (m²)

Volume (m³)

PDR-0099
PDR-0100
PDR-0101
PDR-0102
PDR-0103
PDR-0104

3,8
3,6
2,0
3,9
3,4
2,2

3,1
2,7
1,7
3,3
3,3
1,6

2,6
2,4
1,1
1,8
0,6
0,7

23,6
7,9
3,3
8,3
3,2
4,7

48
10
3
5
3
3

Zona afótica
Devido às pequenas dimensões das cavidades avaliadas, atestou-se a penetração de luz parcial ou total
em todas elas, portanto, sem ocorrência de zona afótica.

Depósitos clásticos
A investigação sobre a dinâmica sedimentológica das cavidades considerou a caracterização dos
materiais clásticos pela indicação da granulometria, frequência dos depósitos e importância em
relação à origem. Para as cavernas em análise, os sedimentos de granulometria fina (argila, silte e
areia) (Figura 19) predominaram em cinco cavernas (PDR-0099, PDR-0100, PDR-0101, PDR-0102, PDR0103), sendo estes de origem mista. Apenas a caverna PDR-0104 apresenta piso rochoso.
Posteriormente, foram avaliadas as características dos depósitos clásticos das cavernas quanto ao seu
grau de significância e importância cênica. A significância desses depósitos está relacionada à sua
importância em relação à dinâmica sedimentológica e à presença de depósitos com valor científico.
Para todas as cavidades estudadas, não foram reconhecidos indicativos que denotem significativo
valor cênico, científico ou ecológico.

Figura 19. Representação dos sedimentos de granulometria fina da cavidade PDR-0100
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Depósitos químicos
Diante do contexto identificado nas cavidades em estudo, essas possuem depósitos químicos
comumente encontrados em cavidades desenvolvidas em rocha ferrífera.

Depósitos biogênicos
As cavernas avaliadas neste estudo apresentaram depósitos orgânicos, sendo esses representados,
majoritariamente por folhiço, que ocorrem de forma pontual no interior das mesmas, além da
vegetação rasteira e raízes (Figura 20). Não foram visualizados acúmulos expressivos de guano, fezes
e carcaças, desta forma não foram considerados como de elevada importância.

Figura 20. Vegetação rasteira no interior da cavidade PDR-0101

Aspectos hidrológicos
Durante a avaliação em campo a maioria das cavidades avaliadas não apresentou feições hidrológicas
ou indicativo das mesmas, exceto nas cavernas PDR-0103 e PDR-0104. Na primeira, verificou-se a
presença de gotejamento na porção distal, porém com frequência rara. Já a segunda cavidade
encontra-se na calha de drenagem e sofre interferência da mesma (Figura 21). Apesar da presença das
feições hidrológicas, elas não conferem função hidrológica expressiva para o sistema cárstico.
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Figura 21. Drenagem e feições hidrológicas no interior da cavidade PDR-0104

Relevância histórico-cultural ou religiosa
A análise realizada nas cavidades da área de estudo não sugeriu a existência de indícios arqueológicos
superficiais e quaisquer outros indícios de ocupação humana ou uso religioso.

Proposta de classificação de relevância
Avaliando os critérios que atribuem relevância baixa, conforme o Art. 12º da IN nº 02/2017, constatouse que os quatro atributos do referido artigo, todas puderam ser classificadas com grau de relevância
baixo (Tabela 7 e Figura 22).
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Tabela 7. Resultado da classificação de relevância conforme Art.12º da IN nº 02/2017
Critérios

Cavidades

DL (m)

PDR-0099
PDR-0100
PDR-0101
PDR-0102
PDR-0103
PDR-0104

3,8
3,6
2,0
3,9
3,4
2,2

Zona afótica

Destacada
relevância
histórico-cultural
ou religiosa

Depósito químico
de significativo
valor científico,
cênico ou ecológico

Depósito clástico
de significativo
valor científico,
cênico ou ecológico

Depósito
biogênicos de
significativo valor
científico, cênico
ou ecológico

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Função hidrológica
expressiva para o
sistema cárstico

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

CLASSIFICAÇÃO
DO GRAU DE
RELEVÂNCIA (Art.
12º da IN nº
02/2017)

Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
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Figura 22. Proposta de classificação das cavidades em estudo
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório apresentou os resultados dos estudos de prospecção, topografia e classificação de
relevância, de acordo com o Art. 12º IN nº 02/2017, para as cavidades identificadas na ADA do
empreendimento em questão acrescida de buffer de 250 m.
A prospecção espeleológica realizada na área do Fraile 2 e no seu buffer de 250 m resultou em
caminhamento de 74,93 km, sendo recobertos 92,34% da área de estudo e identificadas seis
cavidades. Destaca-se que, em virtude do uso identificado atualmente na área de estudo, cerca de
7,66% da mesma é representada por estruturas antrópicas. Constatou-se visualmente, que esses
trechos não apresentavam indícios para a ocorrência de cavidades subterrâneas.
A análise do grau de relevância, considerando os atributos do Art. 12º da IN nº 02/2017, foi aplicada
para cavidades em estudo, resultando que 100% das mesmas não apresentam: zona afótica; destacada
relevância histórico-cultural ou religiosa; presença de depósitos químicos, clásticos ou biogênicos de
significado valor científico, cênico ou ecológico; e função hidrológica expressiva para o sistema
cárstico, podendo ser classificadas com grau de relevância baixo.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer – ASTER (2011) Imagem de satélite
(entre as latitudes 83°S e 83°N) com resolução de 30 m. Disponível em: http://asterweb.jpl.nasa.gov/.
Acessado em out/2017.
Brasil (2017) Instrução Normativa (IN) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 02/2017, Diário
Oficial da União, Brasília
Day AJ (2002) Cave surveying, BCRA cave studies series, n 11. British Cave Research Association, 40p
Hill C, Forti P (1997) Cave Minerals of the World. National Speleological Societ, 463 p
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM (2012) Base cartográfica do limite das unidades de
planejamento e gestão de recursos hídricos do estado de Minas Gerais, produzida pelo IGAM. Escala
de origem: 1:50000 e 1:100000. Base compatível com o Arcview.
Jansen DC, Cavalcanti LF, Lamblém HS (2012) Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no
Brasil, na escala 1:2.500.000. Revista Brasileira de Espeleologia, v 2, n 1, Brasília
Lobato LM, Baltazar OF, Reis LB, Achtschin AB, Baars FJ, Timbó MA, Berni GV, Mendonça BRV de,
Ferreira DV (2005) Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero -Integração e Correção Cartográfica em
SIG com Nota Explicativa. Belo Horizonte: CODEMIG
Rubbioli E, Moura V (2005) Mapeamento de Cavernas – Guia Prático. Belo Horizonte, Redespeleo Brasil
93 p
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD (2017) Instrução de
Serviços SISEMA nº 08/2017 - Procedimentos para análise dos processos de licenciamento ambiental
de empreendimentos e de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impactos sobre
cavidades
naturais
subterrâneas.
Disponível
em:
http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/3016-instrucaode-servico-sisema
39
www.carste.com.br - e-mail: contato@carste.com.br - Tel.: (31) 2517-6800

ANEXO I – QUADRO SÍNTESE DAS CAVIDADES E MAPAS TOPOGRÁFICOS
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ANEXO II – ART E CTF
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MEIO BIÓTICO
1 - ASPECTOS DA CONSERVAÇÃO
1.1 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO
A Área de Estudo (AE) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 está inserida,
em parte, em áreas prioritárias para conservação da flora e na Zona de Amortecimento da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica e da Reserva da Biosfera do Espinhaço. Tais Reservas da Biosfera (RBs) estão
integradas ao contexto de outras 669 Reservas ao redor do globo as quais são consideradas instrumentos de
gestão do Programa MaB (Man and the Biosphere) da Unesco, que tem como objetivo conciliar a conservação
da biodiversidade com o desenvolvimento humano sustentável (CORRÊA, 1995).
A RB da Mata Atlântica apoia-se na necessidade de conservar o patrimônio genético da floresta tropical com
maior biodiversidade de espécies arbóreas do mundo, a qual por sua vez é ocupada pela maior densidade
populacional humana do Brasil (CORRÊA, 1995). Portanto, a delimitação da RB da Mata Atlântica faz parte
dos esforços de conservação desse hotspot, termo que se define por áreas que perderam mais de 70% de
sua cobertura vegetal original e que juntas abrigam mais de 60% da biodiversidade mundial, acrescida ao
fato de serem lar de mais de 1 bilhão de pessoas em escala global (MITTERMEIER et al., 1999; MYERS et al.,
2000; GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2005).
O contexto quanto à RB da Serra do Espinhaço é bastante similar ao da RB da Mata Atlântica, com o agravante
de ser uma área menor que a da Mata Atlântica e vir sendo alvo de ciclos de exploração econômica recentes
com altas demandas por supressão da vegetação (VERDI et al., 2015). A diversidade biológica, especialmente
florística da RB da Serra do Espinhaço é considerada elevadíssima em função tanto de sua posição ecotonal
entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, de alta diversidade biológica e endemismos por si mesmos, como
pela peculiaridade de seu meio físico com ambientes altamente favoráveis a altas taxas de especiação (RBSE,
2017).
Nesse sentido, as duas referidas RBs têm uma sobreposição na região do estado de Minas Gerais denominada
Quadrilátero Ferrífero (QF). O termo Quadrilátero Ferrífero refere-se a uma estrutura geológica que se
assemelha a um quadrado com cerca de 7.000 km², e que é uma continuação ao sul da Serra do Espinhaço
composta por um complexo geológico metassedimentar, onde destaca-se economicamente o grupo Itabira
por conter minérios de ferro (ROESER & ROESER, 2010). Tal complexo geológico apresenta uma singular
heterogeneidade de paisagem, que se expressa em um mosaico fitofisionômico composto por Florestas,
Campos Cerrado, Cerrados e Campos Rupestres que se integram às variações topográficas, litológicas,
climáticas e altitudinais (JACOBI & CARMO, 2008). Dentre as fitofisionomias do QF destacam-se os Campos
Rupestres, com altas taxas de riqueza e diversidade florística, assim como altas taxas de endemismos e micro
endemismos (RAPINI et al., 2008). Os Campos Rupestres compreendem um tipo de vegetação montana
ocupado por gramíneas e arbustos e propensos ao fogo (MIOLA et al., 2021). A vegetação típica de Campo
Rupestre coloniza substratos com solos pouco profundos associados a afloramentos rochosos quartizíticos
ou ferruginosos (CONCEIÇÃO et al., 2005). Adicionalmente, os Campos Rupestres são considerados centros
de diversidade de grupos da flora como Velloziaceae, Xyridaceae e Eriocaulaceae (RAPINI et al., 2008).
Dentre os Campos Rupestres no contexto da análise da posição da AE, destacam-se os Campos Rupestres
Ferruginosos em virtude de sua flora com altos graus de endemismos (ou seja, endemismos específicos para
essa nuance dos Campos Rupestres), especialmente pela composição florística de espécies metalófilas, as
quais tem a capacidade de crescer na presença de metais tóxicos (JACOBI et al., 2007). Tais espécies
tornaram-se ao longo de sua evolução, especialistas nesse tipo de substrato, o que confere aos Campos
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Rupestres Ferruginosos alta diversidade, a qual se reflete em sua baixa similaridade florística entre áreas
pouco distantes entre si, denotando altos níveis de endemismos (JACOBI & CARMO, 2008). Além da
especialização no substrato e fisionomia particular, associa-se tal diversidade e endemismos à particular
distribuição dos afloramentos ferruginosos que se apresentam como ilhas, o que favoreceu isolamentos
genéticos e consequente especiação (RAPINI et al., 2002).
A AE do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 se posiciona no “vértice” sudoeste
do QF. A região está inserida nas RBs da Mata Atlântica (Figura 1) e da Serra do Espinhaço (Figura 2), que
indicam a área como área prioritária para conservação, em especial para a flora, devido a seus atributos de
especializações biológicas. Vale destaque frente ao exposto que a Fundação Biodiversitas enquadra o QF
como área prioritária para conservação na categoria “Especial”, a qual tem como principais ameaças a
expansão urbana, a mineração e o fogo, onde recomenda a criação de Unidades de Conservação para atender
a demanda por conservação.
Nesse sentido, a região onde se insere a Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, apresenta altas demandas por conservação da flora, e altas demandas por recuperação
da flora. A região onde se insere a AE do projeto apresenta altas demandas pela exploração de recursos
minerais abundantes, o que se contrapõe à conservação de uma flora altamente especializada, endêmica,
relictual e de área de ocorrência naturalmente reduzida. Essa associação se dá tanto pela contribuição de
elementos florísticos relacionados ao contexto de Campos Rupestres, especialmente dos ferruginosos,
quanto a elementos do bioma Mata Atlântica.
A Figura 1 evidencia que a Área Diretamente Afetada do empreendimento está inserida na zona de transição
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Da mesma forma que para a RB da Mata Atlântica, a Área
Diretamente Afetada do empreendimento está inserida na zona de amortecimento da RB da Serra do
Espinhaço (Figura 2).
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Figura 1: Localização da Área de Estudo e Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 em relação à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
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Figura 2: Localização da Área de Estudo e Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 em relação à Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço.
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1.2 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO SEGUNDO A FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS
Em Minas Gerais, a Fundação Biodiversitas estabeleceu áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade, as quais consideraram os seguintes critérios para sua classificação:
•

Importância biológica especial: áreas com ocorrência de espécie(s) restrita(s) à área e/ou ambiente(s)
único(s) no Estado;

•

Importância biológica extrema: áreas com alta riqueza de espécies endêmicas, ameaçadas ou raras
no Estado e/ou fenômeno biológico especial;

•

Importância biológica muito alta: áreas com média riqueza de espécies endêmicas, ameaçadas ou
raras no Estado e/ou que representem extensos remanescentes significativos, altamente ameaçados
ou com alto grau de conservação;

•

Importância biológica alta: áreas com alta riqueza de espécies em geral, presença de espécies raras
ou ameaçadas no Estado, e/ou que representem remanescente de vegetação significativo ou com
alto grau de conectividade;

•

Importância biológica potencial: áreas insuficientemente conhecidas, mas com provável importância
biológica, sendo, portanto, prioritárias para investigação científica.

A Área Diretamente Afetada do empreendimento está inserida em uma área prioritária para conservação da
flora incluída na categoria Especial de acordo com os dados de DRUMMOND et al (2005) (Figura 3). As
principais ameaças indicadas por DRUMMOND et al (2005) que subsidiam a classificação são a atividade de
mineração, o extrativismo de orquídeas e canelas-de-ema, a sua localização ao longo da BR-040 e pro se
tratar de zona de expansão urbana, além de frequentemente se alvo de queimadas. O Atlas da Biodiversidade
(DRUMMOND et al 2005) recomenda como principais ações para a região a criação de Unidades de
Conservação, o incentivo à pesquisa e o combate ao fogo.
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Figura 3: Localização da AE e ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 em relação as Áreas Prioritária para Conservaçãoindicadas por Drummond et al (2005).
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1.3 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO
O Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais (ZEE-MG) (SCOLFOR; CARVALHO; OLIVEIRA, 2008) foi
criado com o objetivo de apoiar a gestão territorial, fornecendo subsídios técnicos à definição de áreas
prioritárias para a proteção e conservação da biodiversidade e para o desenvolvimento, segundo critérios de
sustentabilidade econômica, social, ecológica e ambiental.
Em relação à flora, a integridade da vegetação nativa foi abordada como um dos fatores condicionantes da
vulnerabilidade natural. Para caracterizar este fator foram considerados aspectos relativos à
heterogeneidade da flora, seu estado de conservação, a relevância de determinado ecossistema para uma
região do estado e a necessidade de conservação dos mesmos. As áreas prioritárias para a conservação da
flora no Estado, segundo a Biodiversitas, também foram parâmetros para essa avaliação.
Como ilustra a Figura 4, o empreendimento está localizado em áreas que variam de integridade muito alta
(porção leste) a muito baixa (porção sul, norte e oeste) para a integridade da flora. Nas áreas de integridade
muito alta ainda estão as áreas mais preservadas ou coincidentes com as áreas mais prioritárias para a
conservação.
Como ilustra a Figura 5, o empreendimento está localizado em áreas que variam de prioridade para a
conservação da flora de muito alta (porção norte) a muito baixa (porção sul).
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Figura 4: Localização da AE e ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 em
relação a Integridade da Flora conforme indicado no ZEE - MG.
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Figura 5: Localização da AE e ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 em
relação a Áreas Prioritária para Conservação da Flora indicadas no ZEE - MG.
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1.4 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC)
A existência de áreas naturais protegidas se deu a partir da criação do Yellowstone National Park em 1872,
nos Estados Unidos, quando se despertou mundialmente o tema. No Brasil a primeira área criada foi em
1937, sendo o Parque Nacional de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Em 1946, foi criada a primeira
Unidade de Uso Sustentável – a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, na Zona da Mata cearense. Entre as
décadas de 1950 e 1970 foram criadas mais 46 Unidades de Conservação Federais, e na década 1980, com a
inclusão de novas categorias de Unidades, como as Estações Ecológicas e as Áreas de Proteção Ambiental,
foram criadas outras 114 Unidades de Conservação.
Mas somente em 18 de julho de 2000, com Lei nº 9.985/2000, instituiu-se o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (SNUC), “estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão
das unidades de conservação”. Entende-se por Unidade de Conservação (UC):
“[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas
de proteção” (BRASIL, 2000).
A Área Diretamente Afetada pelo empreendimento não está compreendida no interior de Unidade de
Consevação. No seu entorno foram identificadas três UCs que distam entre 4 e 7 Km da ADA, são elas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda João Pereira/Poço Fundo, o Parque Natural (PN) Municipal
da Cachoeira de Santo Antônio e parte da Área de Proteção Especial (APE) Estadual de Ouro Preto/Mariana.
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Figura 6: Unidades de Conservação levantadas para a região de entorno do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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2 - FLORA
2.1 - INTRODUÇÃO
O diagnóstico ambiental para o tema flora tem por objetivo geral determinar aspectos qualitativos e
quantitativos da flora ocorrente tanto na Área de Estudo (AE) quanto na Área Diretamente Afetada (ADA) do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. Para tanto se observam os critérios de
abrangência de cada uma das áreas (AE e ADA). No que se referem aos critérios qualitativos o objetivo é
levantar com consistência a flora superior de todos os hábitos em suas referidas fitofisionomias. No que se
refere aos critérios quantitativos, o objetivo é definir a estrutura da comunidade vegetal nas duas áreas de
abrangência, considerando a amostragem da vegetação nas mesmas. A utilização dos parâmetros
qualitativos e quantitativos tem também por objetivo caracterizar e classificar estágios de sucessão das
fitofisionomias. Também se propõe, pela determinação taxonômica das espécies reconhecidas nos
levantamentos, identificar as espécies de interesse especial, principalmente aquelas ameaçadas de extinção,
raras e imunes de corte.
A necessidade de se empregar os métodos de levantamento e análise da flora que venha a sofrer influência
ou venha a ser atingida, refere-se aos eventuais impactos decorrentes de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras da flora. Dessa forma, através dos levantamentos e análises, procura-se tanto
reconhecer perdas decorrentes das interferências da atividade potencialmente poluidora ou degradante,
quanto propor medidas compensatórias ou mitigadoras quando for o caso.

2.2 - METODOLOGIA
2.2.1 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo
O mapeamento da vegetação a ser suprimida e das diversas classes de uso e ocupação do solo foi realizado
através da interpretação visual de imagens georreferenciadas. Posteriormente, in loco, toda à área do
empreendimento foi percorrida para validação das categorias de vegetação a ser suprimida e de uso e
ocupação do solo, inicialmente realizada por fotointerpretação.
O mapa final contemplando a área de uso e ocupação do solo, bem como as diferentes fitofisionomias dentro
e fora das Áreas de Preservação Permanentes, foram manualmente trabalhadas no ArcGis, aplicando-se
técnicas de geoprocessamento. Para a definição das Áreas de Preservação Permanente (APP) relativas a
nascentes e cursos d’água presentes na ADA, utilizou-se a base de dados da CSN Mineração juntamente a
inspeções de campo. A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) na área diretamente afetada
do empreendimento foi realizada aplicando-se a Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012 (Novo Código
Florestal), que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Para tanto foram delimitados buffers
correspondentes às larguras dos cursos d’água e suas respectivas nascentes, conforme a legislação
supracitada, de modo que, por sobreposição de polígonos obteve-se os quantitativos de APPs e fora de APP
para cada fitofisionomia ou classe de uso e ocupação.
2.2.2 - Levantamento Florístico e Fitossociológico
A amostragem da vegetação foi realizada in loco, por meio de campanha de campo, realizadas entre os meses
de março e maio de 2021 dentro da ADA (dados primários), assim como foram utilizados dados secundários
provenientes de outros estudos realizados dentro da AE. Os dados primários coletados dentro da ADA
consistem em 50 parcelas, sendo 42 parcelas em Floresta Estacional Semidecidual e oito parcelas em Cerrado
Sentido Retrito. Os dados secundários utilizados nas análises se referem aos estudos PUP Alto Bandeira, PUP
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Barragem B4 e PUP do Mascate e Corpo Principal, além da copilação de dados oriundos de artgos científicos
para a localidade. As coordenadas das parcelas referente aos dados primários estão dispostas no Quadro 1.
A coleta dos dados foi realizada através de levantamento fitossociológico com a alocação de parcelas de
10X10 metros em Floresta Estacional Semidecidual (FESD) e Cerrado Sentido Restrito. A amostragem de
indivíduos arbóreos foi realizada considerando a inclusão de todos os indivíduos vivos ou mortos que
apresentaram diâmetro maior ou igual a 5 cm, medido a 1,30 metros de altura do solo em FESD. Para uma
melhor adapatação para as áreas de Cerrado utilizou-se como critério de inclusão o diâmetro maior ou igual
a 5 cm medido a 0,30 metros de altura do solo (FELFILI et al. 2005). Em ambos os casos os indivíduos que
apresentaram dentro do critério de inclusão receberam uma placa de identificação contendo o seu
respectivo número, onde tiveram suas circunferencias obtidas, assim como altura e o nome da espécie.
O levantamento fitossociológico realizado nas fitofisionomias existentes na ADA consiste na amostragem de
informações qualitativas e quantitativas de indivíduos de espécies vegetais ocorrentes em uma determinada
área florestal, por meio de parcelas sistematicamente distribuídas (Soares, Neto & Souza, 2006). Além dos
trabalhos quantitativos, também foram feitos registros qualitativos em pontos amostrais (Florística), tanto
em áreas florestais quanto em áreas campestres e savânicas.
Para demarcação das parcelas foram utilizados canos de PVC demarcados com tinta vermelha, em cada
aresta. O ponto central de cada parcela foi georreferenciadas por um GPS (Sistema de Posicionamento
Global). Segue abaixo imagens que ilustram o procedimento em campo. A organização dos dados foi realizada
em planilhas Excel - Microsoft e processamento no software R utilizando o pacote forestmangr. (Figura 7 a
Figura 10). A organização dos dados foi realizada em planilhas Excel - Microsoft e processamento no software
R utilizando o pacote forestmangr.

Figura 7: Aresta da parcela demarcada com cano de
PVC em fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.
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Figura 8: Mensuração de um indivíduo que apresentou
DAP maior que 5 cm na fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual na Área de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 9: Mensuração de circunferência a 0,30 metros
de altura do solo de um indivíduo que apresentou
DAP maior que 5 cm na fitofisionomia de Cerrado
Sentido Restrito na Área Diretamente Afetada do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04.

Figura 10: Marcação de indivíduo que apresentou
diâmetro medido a 1,30 metro de altura do solo maior
que 5 cm, em fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Quadro 1: Coordenadas geográficas das parcelas amostrais do levantamento florístico e na Área Diretamente
Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. Datum SIRGAS 2000.
LOCAL

PARCELA

UTM X

UTM Y

TIPO DE DADO

Fraile

CERR_FR_01

613884,9

7732298,9

Primário

Fraile

CERR_FR_02

613783,1

7732295,7

Primário

Fraile

CERR_FR_03

613732,0

7732446,0

Primário

Fraile

CERR_FR_04

613683,0

7732295,0

Primário

Fraile

CERR_FR_05

613680,0

7732496,1

Primário

Fraile

CERR_FR_06

613729,0

7732496,0

Primário

Fraile

CERR_FR_07

613780,0

7732496,0

Primário

Fraile

CERR_FR_08

613769,1

7732351,3

Primário

Fraile

FESD_FR_01

614084,4

7732144,6

Primário

Fraile

FESD_FR_02

614080,3

7732198,3

Primário

Fraile

FESD_FR_03

614030,1

7732196,2

Primário

Fraile

FESD_FR_04

613730,2

7732095,7

Primário

Fraile

FESD_FR_05

613830,2

7732095,9

Primário

Fraile

FESD_FR_06

613880,1

7732146,3

Primário

Fraile

FESD_FR_07

613934,3

7732094,9

Primário

Fraile

FESD_FR_08

613980,1

7732095,9

Primário

Fraile

FESD_FR_09

613981,1

7732245,7

Primário

Fraile

FESD_FR_10

614030,1

7732295,9

Primário

Fraile

FESD_FR_11

613730,2

7732146,8

Primário

Fraile

FESD_FR_12

614730,8

7732095,5

Primário

Fraile

FESD_FR_13

614680,1

7732096,3

Primário

Fraile

FESD_FR_14

614530,1

7732046,1

Primário

Fraile

FESD_FR_15

614470,7

7732042,8

Primário
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LOCAL

PARCELA

UTM X

UTM Y

TIPO DE DADO

Fraile

FESD_FR_16

614429,9

7732046,1

Primário

Fraile

FESD_FR_17

614429,7

7731995,9

Primário

Fraile

FESD_FR_18

614430,3

7731895,9

Primário

Fraile

FESD_FR_19

614430,2

7731846,0

Primário

Fraile

FESD_FR_20

614979,9

7731645,9

Primário

Fraile

FESD_FR_21

614979,8

7731695,0

Primário

Fraile

FESD_FR_22

614980,4

7731595,9

Primário

Fraile

FESD_FR_23

615181,2

7731501,2

Primário

Fraile

FESD_FR_24

615231,1

7731649,8

Primário

Fraile

FESD_FR_25

615329,9

7731746,7

Primário

Fraile

FESD_FR_26

615230,2

7731846,4

Primário

Fraile

FESD_FR_27

615117,2

7731853,0

Primário

Fraile

FESD_FR_28

614986,3

7731823,9

Primário

Fraile

FESD_FR_29

615226,5

7731983,9

Primário

Fraile

FESD_FR_30

615316,7

7732003,1

Primário

Fraile

FESD_FR_31

615378,8

7732044,8

Primário

Fraile

FESD_FR_32

615440,6

7732104,8

Primário

Fraile

FESD_FR_33

615529,2

7732096,9

Primário

Fraile

FESD_FR_34

615583,6

7732053,8

Primário

Fraile

FESD_FR_35

615630,2

7731995,7

Primário

Fraile

FESD_FR_36

615538,4

7731944,9

Primário

Fraile

FESD_FR_37

615478,3

7731843,0

Primário

Fraile

FESD_FR_38

615129,3

7731942,2

Primário

Fraile

FESD_FR_39

615487,0

7733157,4

Primário

Fraile

FESD_FR_40

615404,8

7733216,3

Primário

Fraile

FESD_FR_41

615351,6

7733259,8

Primário

Fraile

FESD_FR_42

614536,3

7731375,7

Primário
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Figura 11: Mapa de esforço amostral da flora para ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Página 44 de 467

2.2.3 - Identificação e coleta de material botânico
Os indivíduos herbáceos, arbustivos e arbóreos quando possível, foram identificados no próprio local. Os
indivíduos de espécimes que não foi possível a identificação em campo foi retirada fotografias para posterior
identificação com auxílio de literatura especializada e via consulta ao Herbário Dendrológico Jeanini Felfili
(HDJF) na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Diamantina, Minas Gerais.
Por fim, foi utilizada a base de dados da Lista de Espécies da Flora do Brasil para confirmação da grafia correta
e possíveis sinonimizações das espécies amostradas.

Figura 12: Coleta de material botânico fértil para
identificação botânica e que será depositado no
Herbário Dendrológio Geanini Felfili, em Diamantina
Minas Gerais.

Figura 13: Frutos coletados no chão que auxiliaram na
identificação do componente arbóreo em Floresta
Estacional Semidecidual.

2.2.4 - Avaliação das espécies ameaçadas de extinção, raras, de valor medicinal, comercial, alimentício e
imunes ao corte
Espécies ameaçadas de extinção: As espécies arbustivas/arbóreas amostradas na área pretendida do projeto
foram classificadas em ameaçadas de extinção de acordo com a Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro
de 2014, que reconhece como espécies da flora brasileira ameaçada de extinção aquelas constantes da “Lista
Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”, atualizadas pelo Centro Nacional de
Conservação da Flora - CNCFlora.
A partir do resultado do número de indivíduos de espécies ameaçadas por parcela, aplicaram-se os
parâmetros de densidade de acordo com o estabelecido nos procedimentos metodológicos de
fitossociologia. De posse dessa informação estimou-se a quantidade de indivíduos de espécies ameaçadas,
multiplicando-se o valor do quantitativo de área de cada fitofisionomia onde uma determinada espécie
ameaçada ocorre, pela densidade da referida espécie para obtenção da estimativa de indivíduos de espécies
ameaçadas para toda a área do empreendimento.
Espécies raras: Para classificação das espécies quanto a sua raridade, foram considerados duas escalas: 1)
plantas raras do Brasil, as espécies que possuem distribuição geográfica restrita a uma área menor ou igual
a 10 km2 (Disponível em: http://www.plantasraras.org.br/); e 2) aquelas espécies que ocorrem com 1 (um)
único indivíduo por hectare na amostragem (Martins, 1991).
Espécies de valor medicinal: Foram consideradas espécies de valor medicinal aquelas que seus componentes
são utilizados como medicamentos fitoterápicos. Para determinar as espécies de valor medicinal ocorrente
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nas fitofisionomias presentes na área pretendida do empreendimento foram realizadas consultadas a
diferentes fontes bibliográficas (Lorenzi, 2002; Lorenzi, 2009; Lorenzi, 2014; Filho & Sartorelli, 2015).
Espécies de valor comercial: As espécies de valor comercial foram consideradas aquelas que são mais
comercializadas no Brasil. Para isto, foi utilizada a lista das espécies com valor comercial disponibilizada pelo
“Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF”, e literatura especializada (Campos-Filho & Sartorelli,
2015).
Espécies de valor alimentício: Foram consideradas espécies de valor alimentício aquelas que podem ser
utilizadas como fonte de alimento pela espécie humana. Para a classificação das espécies de valor alimentício
foram realizadas consultas a diferentes fontes bibliográficas (Lorenzi, 2002; Lorenzi, 2009; Lorenzi, 2014;
Filho & Sartorelli, 2015).
Espécies imunes ao corte: Para a determinação das espécies imunes de corte, foi utilizada a Lei nº 20.308,
de 27 de julho de 2012, do estado de Minas Gerais (que alterou as Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 e
Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988). De acordo com a referida Lei, fica declarado como de preservação
permanente, de interesse comum e imune de corte no Estado de Minas Gerais os seguintes grupos de
espécies: Caryocar brasiliense; Ipê-amarelo; Pau d’arco, sendo os últimos dois nomes populares pertencentes
aos gêneros Tabebuia e Tecoma. Contudo, atualmente grande parte das espécies de Ipês que outrora
pertenciam ao gênero Tabebuia atualmente foram incluídos no gênero Handroanthus. Sendo assim, para a
classificação das espécies imunes de corte foram considerados tanto o gênero Tabebuia quanto o
Handroanthus, de acordo com dados disponíveis na “Lista de Espécies da Flora do Brasil”. Também foi
utilizado o Decreto nº 46.602, de 19 de setembro de 2014 do estado de Minas Gerais que declara de interesse
comum, de preservação permanente e imune de corte os remanescentes de vegetação nativa primária e
vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da espécie Araucaria
angustifolia. Além desses foi utilizada a Portaria Normativa nº 83, de 26 de setembro 1991 do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA que proíbe o corte e exploração
da Aroeira legítima ou Aroeira do Sertão (Astronium urundeuva), das Baraúnas (Melanoxylon brauna e
Schinopsis brauna), do Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) em Floresta Primária.
2.2.5 - Síndrome de Dispersão das Espécies
As síndromes de dispersão das espécies encontradas na ADA foram classificadas em quatro tipos. A
anemocoria inclui sementes dispersas pelo vento, neste caso, os frutos apresentam alas (asas), permitindo
que o fruto seja levado de um lugar para outro (Haven et al., 2001). A barocoria é a disseminação do fruto
pelo seu próprio peso (Pijl, 1982), e secundariamente é dispersa por animais. A Autocoria é a dispersão
provocada pelo próprio fruto que o projeta a certa distância da planta matriz. Por fim, a zoocoria é a dispersão
do fruto por animais, que após a semente ser passada pelo tubo digestivo do animal, sem sofrer nenhum
dano, são disseminados em outro local (Haven et al., 2001).
2.2.6 - Estrutura horizontal
Para análise da estrutura horizontal foram calculados dados relativos à frequência (F), densidade (D),
dominância (Do), índice do valor de cobertura (IVC) e índice do valor de importância (IVI) (Mueller-Dombois
e Ellenberg, 1974).
A frequência absoluta é determinada como a proporção entre o número de unidades de amostra onde a
espécie ocorre e o número total de unidades de amostra. A frequência relativa é a proporção expressa em
porcentagem entre a frequência absoluta de cada espécie e a frequência total por unidade de área. São
calculadas pelas seguintes fórmulas:
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FAi =

FRi =

npi
.100
Np
FAi
S

.100

∑ FAi

i =1

Onde:
FAi = Frequência absoluta da espécie i;
npi = nº de parcelas com ocorrência da i-ésima espécie;
Np = nº total de parcelas inventariadas.
FRi = Frequência relativa da espécie i.
A densidade (D) é o número de indivíduos de cada espécie na composição florística do povoamento,
informando sobre a intensidade com que a espécie ocorre no povoamento em relação ao número de
indivíduos por unidade de área. Maiores valores de densidade indicam a existência de um número maior de
indivíduos por hectare da espécie no povoamento amostrado, onde são calculadas pelas seguintes fórmulas:

Onde:
DAi = densidade absoluta da i-ésima espécie, em número de indivíduos por hectare;
ni = número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem;
N = número total de indivíduos amostrados;
A = área total amostrada, em hectare;
DRi = densidade relativa (%) da i-ésima espécie;
DT = densidade total, em número de indivíduos por hectare (soma das densidades de todas as espécies
amostradas).
A dominância (Do) é a soma das áreas seccionais dos indivíduos pertencentes a uma mesma espécie por
unidade de área, podendo ser entendida como a medida da projeção do corpo da planta no solo. Assim,
maiores valores de dominância indicam que a espécie exerce dominância no povoamento amostrado em
termos de área basal por hectare, sendo calculadas pelas seguintes fórmulas:

𝐷𝐴𝑃 = 𝐶𝐴𝑃⁄𝜋
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Onde:
A = área amostrada, em hectare;
ABi = área basal da i-ésima espécie, em m2, na área amostrada;
ABT = área basal total
CAP = Circunferência a 1,30m do solo
DoAi = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m2/ha;
DoRi = dominância relativa (%) da i-ésima espécie;
DoT = dominância total, em m2/ha (soma das dominâncias de todas as espécies);
DAP = diâmetro a 1,30m do solo
S = somatória das áreas basais da i-ésima espécie
O parâmetro do Índice de Valor de Cobertura (IVC) é a soma do valor de densidade e dominância relativas
da i-ésima espécie, informando sobre a densidade e área basal por área de cada espécie na área amostrada.
Portanto, espécies com elevados diâmetros geralmente possuem alto valor de cobertura. Este parâmetro é
calculado pela seguinte fórmula:

Índice de Valor de Importância (IVIi) – É a soma da densidade, dominância e frequência relativas da i-ésima
espécie:

IVI i = DRi + DoRi+ Fri.
2.2.7 - Índices de Diversidade
Para avaliar a diversidade das espécies florestais amostradas, foram utilizados alguns índices de diversidade,
sendo eles: Shannon Weaver (H’) e Pielou (J).
O índice de diversidade de Shannon Weaver (H’) foi calculado para avaliar a riqueza de espécies amostradas,
calculado com base no número de indivíduos de cada espécie e no total de indivíduos amostrados. Quanto
maior for o valor de H’, maior será a diversidade florística da vegetação. O Índice de Diversidade de Espécies
(H’) é calculado pelo emprego da expressão:
s


N
.
ln(
N
)
−
ni . ln( ni )


i =1

H '= 
N

Onde:
H’= índice de diversidade;
N = número total de indivíduos amostrados;
ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie;
S = número de espécies amostradas; e
ln = logaritmo neperiano;
O Índice de Equabilidade de Pielou (J) é calculado pelo emprego da expressão:
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J=

H'
; H ' max = ln( S )
H 'max

Onde:
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver;
J = índice de equabilidade de Pielou;
ln = logarítimo neperiano;
S = número total de espécies amostradas;
2.2.8 - Classificação dos estágios sucessionais dos fragmentos florestais e vegetação savânica
A partir dos dados provenientes da amostragem da vegetação, foi realizada a classificação dos estágios
sucessionais dos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual Submontana, aplicando-se a Resolução
CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007 para o Estado de Minas Gerais.
Para a fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito, foram realizadas avaliações em relação ao estado de
conservação, sendo as discussões norteadas pelos parâmetros propostos na Resolução CONAMA nº 423 de
12 de abril de 2010, tendo como balizadores os dados obtidos durante as campanhas de campo, incluindo
avaliações qualitativas e indicadores de uso antropogênico.

2.3 - RESULTADOS
2.3.1 - Área de Estudo
2.3.1.1 - Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo e Fitofisionomias (AE)
As Áreas de Estudo (AE) e Diretamente Afetada (ADA) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04 encontram-se inseridas em um mosaico de vegetação que é típico do contexto fitogeográfico
local, o qual se relaciona à área de tensão ecológica entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica. Dessa maneira,
tal mosaico de vegetação e as diferentes classes de uso e ocupação são decorrentes tanto de aspectos
naturais quanto de aspectos antrópicos, principalmente relacionados às atividades minerárias, incluindo as
da CSN Mineração.
A partir do mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo, foi possível determinar as fisionomias e
as classes de uso ocorrentes dentro das Áreas de Estudo (AE - Quadro 2 e Figura 14) e Diretamente Afetada
(ADA) (Quadro 2) do empreendimento. Entre as tipologias de vegetação nativa na AE, predomina a Floresta
Estacional Semidecidual secundária. As formações Savânicas estão representadas pelo Campo Sujo e Cerrado
Sentido Restrito. Destaca-se que não foi realizada classificação de estágios sucessionais para vegetação
natural presente na porção da AE externa à ADA, de modo que os quantitativos de área globais para AE são
tratados sem tal designação. As classes de uso e ocupação de origem antrópica encontradas na área de
estudo incluem solos desnudos (incluindo os acessos e estruturas relacionadas à atividade da CSN
Mineração), área de revegetação (incluindo taludes revegetados e áreas degradadas, estas, em sua maioria,
estão nas imediações das áreas operacionais da CSN Mineração), além de áreas urbanas e agropecuária.
Quadro 2: Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo e fitofisionomias na Área de Estudo (AE) do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Classes de Uso e Ocupação
Agropecuária
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Classes de Uso e Ocupação
Área Urbana

Área (hectares)
673,133

Brejo

9,820

Campo Rupestre

1071,681

Campo sujo

696,539

Cerrado Sentido Restrito

1195,835

Corpos D’água

71,522

Floresta Estacional Semidecidual

5106,642

Revegetação

88,116

Uso Antrópico/Acessos/Mineração

3255,577

Total (em hectares)

14.024,349
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Figura 14: Mapa de Uso e Ocupação da Área de Estudo (AE) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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2.3.1.2 - Uso e Ocupação - Fitofisionomias da Área de Estudo
2.3.1.2.1 - Cerrado Sentido Restrito (1195,835 ha)
O Cerrado Sentido Restrito é representado pela presença de árvores tortuosas com casca corticenta ou
esclerificada de porte médio a pequeno com densidade ligeiramente esparsada. Ocorre sobre matriz
herbácea com predomínio eventual de gramíneas. Pode apresentar deciduidade quando a estação seca é
pronunciada. Nesta fitofisionomia nunca ocorre formação de dossel (Figura 15 e Figura 16). Uma
característica marcante é a grande acumulação de biomassa subterrânea, com a formação de xilopódios e
raízes tuberosas geminíferas. (Figura 15 e Figura 16).
Em virtude da complexidade dos fatores condicionantes e originado subdivisões fitofisionômicas do Cerrado
Sentido Restrito, sendo as principais denominadas como Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e
Cerrado Rupestre. Contudo, na área de interesse foram encontradas sub tipos fitofisionomicos associados à
formação de Cerrado Denso ou Cerrado Ralo. Dentre as espécies arbóreas destacam-se Xylopia aromatica
(Annonaceae), Schefflera macrocarpa (Araliaceae), Kielmeyera coriacea (Calophyllaceae), Plenckia populnea
(Celastraceae), Stryphnodendron adstringens (Fabaceae), Byrsonima verbascifolia (Malpichiaceae), Miconia
ferruginata (Melastomataceae), Qualea grandiflora, Qualea multiflora e Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae).
Já no estrato herbáceo podem ser citadas Fuirena umbellata (Cyperaceae), Hyptis nudicaulis (Lamiaceae),
além das gramíneas Andropogon bicornis, Axonopus aureus, Axonopus pressus e Echinolaena inflexa.

Figura 15: Fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito na
Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – Casa de Pedra.

Figura 16: Fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito na
Área de Estudo Pilha do Fraile Fases 03 e 04 – Casa de
Pedra.

2.3.1.2.2 - Campo Rupestre (1071,681 ha)
Esta fitofisionomia é caracterizada por apresentar indivíduos predominantemente herbáceos e arbustivos de
forma que quando são detectadas espécies arbóreas na mesma, tais se apresentam em tamanho anão. A
vegetação que se apresenta na referida fitofisionomia é típica da mesma e é formada em sua maioria por
espécies exclusivas ou eventualmente por espécies generalistas. Tais espécies são predominantemente
rupícolas, ou seja, vegetam diretamente sobre o afloramento rochoso. Em alguns casos podem ser
observados indivíduos arbustivos vegetando em fendas do afloramento rochoso onde se acumula matéria
orgânica suficiente para dar suporte a estes. Os afloramentos rochosos na AE são de natureza ferruginosa
(canga ferruginosa). Tais afloramentos se apresentam em forma de “lagedos” contínuos com eventuais
matacões soltos ou afixados. O relevo nos trechos de Campo Sujo varia de relativamente suave a
intensamente acidentado (Figura 17 e Figura 18).
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As espécies caracterizadoras dos Campos Sujo Rupestres são a Arnica – Lychnophora pinaster, Baccharis cf.
vismioides (Asteraceae), Lagenocarpus rigidus (Cyperaceae), Mimosa calodendron (Fabaceae) e Microstachys
hispida (Euphorbiaceae). Destacam-se também as orquídeas que ocorrem em profusão, onde podem ser
mencionadas: Acianthera teres, Bulbophyllum weddellii, Epidendrum secundum, Gomesa gracilis e Gomesa
ramosa (Orchidaceae). Também se destacam as Canelas de Ema da espécie Vellozia compacta (Velloziaceae).
Cabe menção também para o cacto ameaçado e raro Arthrocereus glaziovii (Cactaceae), assim como para a
ameaçada e rara Brunfelsia rupestris (Solanaceae) (Giulietti et al., 2009; MMA, 2014).

Figura 17: Fitofisionomia de Campo Rupestre na Área
de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 18: Fitofisionomia de Campo Rupestre na Área
de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.1.2.3 - Campo Sujo (696,539 ha)
Esta fitofisionomia é caracterizada por apresentar uma matriz herbácea com predomínio de biomassa de
gramíneas intermeadas por uma grande diversidade de espécies arbustivas de pequeno e médio porte. Os
solos de Campo Sujo podem ser rasos, eventualmente com pequenos afloramentos rochosos (sem
caracterizar um Campo Rupestre), ou profundos e de baixa fertilidade (Ribeiro & Walter, 2008).
Eventualmente é possível observar alguns indivíduos arbóreos de pequeno porte tortuosos espalhados nessa
matriz. Na área é possível associar tal fitofisionomia a relevos mais suaves. Dentre as espécies da matriz de
gramíneas (Poaceae) destacam-se: Paspalum lineare, Sporobolus indicus, Andropogon bicornis, Axonopus
aureus, Axonopus pressus, Echinolaena inflexa. Dentre as espécies herbáceas de outras famílias destacam-se
Borreria capitata (Rubiaceae), Achyrocline satureioides, Ageratum fastigiatum (Asteraceae), Paepalanthus
elongatus (Eriocaulaceae), Trimezia juncifolia (Iridaceae) e Hyptis villosa (Lamiaceae). No tocante às espécies
arbustivas de destaque observam-se Ichthyothere terminalis, Moquiniastrum paniculatum (Asteraceae),
Jacaranda caroba, Zeyheria montana (Bignoniaceae), Kielmeyera variabilis (Calophyllaceae), Miconia
albicans, Leandra aurea, Macairea radula, Marcetia taxifolia, Trembleya parviflora (Melastomataceae),
Palicourea rigida e Sabicea brasiliensis (Rubiaceae). Já no que se refere às espécies arbóreas podem ser
citadas as recorrentes Stryphnodendron adstringens (Fabaceae), Heteropterys byrsonimifolia
(Malpighiaceae), Qualea multiflora e Vochysia tucanorum (Vochysiaceae) (Figura 19 e Figura 20).
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Figura 19: Fitofisionomia de Campo Sujo na Área de
Estudo do projeto Expansão da Lavra do Pilha do Fraile
Fases 03 e 04 – Casa de Pedra.

Figura 20: Fitofisionomia de Campo Sujo na Área de
Estudo do projeto Expansão da Lavra do Pilha do Fraile
Fases 03 e 04 – Casa de Pedra.

2.3.1.2.4 - Floresta Estacional Semidecidual (5106,642 ha)
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual é caracterizada por apresentar indivíduos
arbustivos/arbóreos que formam um dossel e possuem estratificação vertical. Do ponto de vista
ecofisiológico, o que define tal fitofisionomia é a deciduidade de parte dos indivíduos arbóreos durante a
estação seca (entre 20 e 50% dos indivíduos). A formação Montana que aqui se refere é aquela que ocorre
na faixa altimétrica entre 500 e 1500 metros na latitude de 16° a 24° sul (IBGE, 2012). Trata-se de vegetação
eventualmente adensada de indivíduos arbóreos entremeados com espécies arbustivas e com Trepadeiras
herbáceas e/ou lenhosas. Tal fitofisionomia recobre quase sempre áreas anteriormente exploradas por
atividades antrópicas onde a mesma cessou por tempo suficiente para que ocorresse a colonização vegetal.
Essa colonização se deu em trechos onde se apresentam solos mais profundos e menos compactados, sendo
a maioria dos casos em encostas (Figura 21 e Figura 22).

Figura 21: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do projeto Expansão
da Lavra do Pilha do Fraile Fases 03 e 04 – Casa de
Pedra.

Figura 22: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do projeto Expansão
da Lavra do Pilha do Fraile Fases 03 e 04 – Casa de
Pedra.

A composição florística da Floresta Estacional Semidecidual pode ser representada por Myrcia splendens
(Myrtaceae), Senna macranthera, Senna reniformis, Tachigali rugosa (Fabaceae), Sapium glandulosum
(Euphorbiaceae), Pera glabrata (Peraceae), Seguieria langsdorffii (Phytolaccaceae), Roupala montana
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(Proteaceae), Cupania vernalis (Sapindaceae), Solanum lycocarpum, Solanum mauritianum, Solanum
stipulaceum (Solanaceae), Maytenus gonoclada (Celastraceae) e Vochysia tucanorum (Vochysiaceae).
2.3.1.2.5 - Agropecuária (1855,484 ha)
As áreas caracterizadas como agropecuária são, em sua maioria, locais onde o uso do solo é destinado à
produção agrícola/agropecuária, sendo mais comum à sua destinação para a criação de bovinos. No caso da
última observam-se pastagens para eventual produção extensiva de gado bovino. Em geral encontram-se
abandonadas, sendo mantidas como tal principalmente pelo manejo através do fogo. Tais pastagens em geral
são compostas por capim gordura (Melinis minutiflora - Poaceae) e eventualmente braquiária e capim
colonião (Brachiria brizantha e Panicum maximum - Poaceae). Quando em abandono ou mal manejadas é
comum a presença de espécies ruderais, como Achyrocline satureioides, Ageratum fastigiatum, Bidens pilosa,
Vernonanthura polyanthes (Asteraceae), Pyrostegia venusta (Bignoniaceae), Commelina erecta
(Commelinaceae), Rhynchospora consanguínea (Cyperaceae), Sida glaziovii (Malvaceae), Ludwigia nervosa
(Onagraceae), Andropogon bicornis (Poaceae), Rubus sellowii (Rosaceae), Borreria capitata (Rubiaceae) e
Lantana camara (Verbenaceae) (Figura 23 e Figura 24).

Figura 23: Aspecto de pastagem (classe de uso e
ocupação “Agropecuária”) na Área de Estudo do
projeto Expansão da Lavra do Pilha do Fraile Fases 03 e
04 – Casa de Pedra.

Figura 24: Aspecto de pastagem (classe de uso e
ocupação “Agropecuária”) na Área de Estudo do
projeto Expansão da Lavra do Pilha do Fraile Fases 03 e
04 – Casa de Pedra.

2.3.1.2.6 - Revegetação (88,116ha)
A cobertura vegetal das áreas revegetadas é predominantemente composta por Capim meloso – Melinis
minutiflora (Poaceae) entremeada por espécies metalófilas (vegetais com afinidade por solos ricos em
metais) oriundas dos Campos Rupestres adjacentes, além de outras espécies de leguminosas (Fabaceae)
especialmente Crotalaria spp, feijão guandú (Cajanus cajan) e calopogônio (Calopogonium mucunoides).
Trata-se de cobertura vegetal antrópica destinada a uma reabilitação ambiental preliminar de taludes
formados por estéril de mineração. Observa-se uma boa cobertura vegetal das referidas espécies
supracitadas, eventualmente formando um depósito inicial de matéria orgânica em decomposição pela
morte das touceiras mais velhas das mesmas. (Figura 25 e Figura 26).
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Figura 25: Revegetação na Área de Estudo do projeto
Expansão da Lavra do Pilha do Fraile Fases 03 e 04 –
Casa de Pedra.

Figura 26: Revegetação na Área de Estudo do projeto
Expansão da Lavra do Pilha do Fraile fases 03 e 04–
Casa de Pedra.

2.3.1.3 - Florística geral da Área de Estudo
Nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 contabilizaram-se
826 espécies, 394 gêneros e 116 famílias botânicas, amostrados a partir do levantamento florístico de todas
as fitofisionomias e todos os hábitos (Quadro 3). As famílias com maior representatividade em termos de
espécies foram: Asteraceae com 95 espécies (11,50%), Fabaceae com 80 espécies (9,69%), Myrtaceae com
52 espécies (6,30%), Melastomataceae com 40 espécies (4,84%), Rubiaceae com 40 espécies (4,84%),
Lauraceae com 33 espécies (4,00%), Poaceae com 20 espécies (2,42%), Malpighiaceae com 19 espécies
(2,30%), Apocynaceae com 18 espécies (2,18%) e Bignoniaceae com 18 espécies (2,18%). As demais famílias
apresentaram menos de 17 espécies e juntas correspondem a 49,76% da riqueza florística registrada (Figura
27). Quanto aos gêneros mais ricos em termos de espécies estão Myrcia com 21 espécies (2,54%), Ocotea
com 17 espécies (2,06%), Miconia com 16 espécies (1,94%), Solanum com 14 espécies (1,69%), Eugenia com
12 espécies (1,45%), Byrsonima com 11 espécies (1,33%), Mikania com 10 espécies (1,21%), Annona,
Aspidosperma, Baccharis, Casearia e Machaerium com 9 espécies cada (1,09% cada), Dalbergia,
Erythroxylum, Mimosa, Pleroma, Psychotria e Senna com 7 espécies cada (0,85% cada), Andira,
Campomanesia, Croton, Inga, Leandra e Lessingianthus com 6 espécies cada (0,73% cada), Aspilia,
Bulbostylis, Chromolaena, Handroanthus, Ilex, Myrsine, Nectandra, Psidium, Styrax, Trichilia, Vernonanthura
e Vochysia com 5 espécies cada (0,61% cada), . Os demais gêneros apresentaram 65,62% da diversidade da
área.
A contagem dos hábitos (formas de vida) por espécies (Figura 28) revelam o predomínio do hábito arbóreo,
com 437 espécies, seguido do hábito arbustivo com 172 espécies. Posteriormente apresentam-se os hábitos
herbáceos (138 espécies), trepadeiras (58 espécies) e epífitas (21 espécies). Tal distribuição de espécies por
hábito tem relação com as fitofisionomias que ocorrem na área de estudo. A maior riqueza florística
observada foi em Floresta Estacional Semidecidual, com 552 espécies, onde predomina o hábito arbóreo. Em
Campo Rupestre onde predominam os hábitos arbustivo e herbáceo foram observadas 218 espécies. Em
Cerrado Sentido Restrito foram constatadas 180 espécies. Vale ressaltar que ocorre compartilhamento de
espécies entre as classes fitofisionômicas da Área de Estudo.
No que se refere às síndromes de dispersão observou-se predomínio da Zoocoria caracterizada pela
dispersão por animais (378 espécies), seguida da Anemocoria caracterizada como dispersa pelo vento (331
espécies), Autocoria caracterizada pela dispersão a curtas distâncias (72 espécies) e Barocoria que é
caracterizada pela dispersão por gravidade com 45 espécies (Figura 29). Em fitofisionomias abertas, como é
o caso dos Campos Rupestres, a tendência é que se apresentem mais espécies anemocóricas (Oliveira &
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Moreira, 1992). Já em ambientes mais fechados, como é o caso da Floresta Estacional Semidecidual a
tendência é que se apresentem mais espécies Zoocóricas (Stefanello et al., 2010). No caso da Área de Estudo
o predomínio de Floresta Estacional Semidecidual corrobora o predomínio da síndrome de dispersão
zoocórica.

Figura 27: Número de espécies por família botânica registradas na Área de Estudo e Diretamente Afetada do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Árvore
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Figura 28: Porcentagem de espécies por hábito registradas nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 29: Percentagem de espécies por síndrome de dispersão registradas nas Áreas de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Quadro 3: Lista das espécies de todos os hábitos registradas nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, estando estas
ordenadas por ordem alfabética de família e espécie.
FAMÍLIA
ESPÉCIE
HABI
DISP
FESD
CESR
CRUP
REVE
Acanthaceae

Justicia sp1

Arb.

Ane

X

Acanthaceae

Lepidagathis sp1

Erv

Bar

X

Acanthaceae

Lepidaghatis sp2

Erv

Bar

X

X

Acanthaceae

Mendoncia puberula Mart.

Erv

Bar

X

Acanthaceae

Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

Trep.

Zoo

X

Acanthaceae

Ruellia geminiflora Kunth

Erv

Bar

X

X

Acanthaceae

Staurogyne flava Braz & R.Monteiro

Erv

Bar

X

X

Achariaceae

Carpotroche brasiliensis (Raddi) A Gray

Árv.

Bar

X

Alstroemeriaceae

Alstroemeria monticola Mart. ex Schult. & Schult.f.

Erv

Ane

Amaranthaceae

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

Erv

Bar

Amaranthaceae

Gomphrena celosioides Mart.

Erv

Ane

Amaranthaceae

Gomphrena globosa L.

Erv

Bar

X

X

Amaranthaceae

Gomphrena scapigera Mart.

Erv

Bar

X

X

Amaranthaceae

Pfaffia gnaphaloides (L.f.) Mart.

Erv

Bar

X

X

Amaryllidaceae

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

Erv

Bar

X

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium Schott

Árv.

Ane

X

Anacardiaceae

Astronium graveolens Jacq.

Árv.

Ane

X

Anacardiaceae

Lithrea molleoides (Vell.) Engl.

Árv.

Zoo

X

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius Raddi

Árv.

Zoo

X

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl.

Árv.

Zoo

X

Anacardiaceae

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.

Árv.

Zoo

X

Anemiaceae

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Erv

Ane

X

Annonaceae

Annona cacans Warm.

Árv.

Zoo

X
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

Annonaceae

Annona coriacea Mart.

Arb.

Zoo

X

Annonaceae

Annona dioica A.St.-Hil.

Arb.

Zoo

X

Annonaceae

Annona dolabripetala Raddi

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Annona glabra L.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Annona monticola Mart.

Arb.

Zoo

Annonaceae

Annona neosericea H.Rainer

Árv.

Zoo

Annonaceae

Annona sericea Dunal

Árv.

Zoo

Annonaceae

Annona sylvatica A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Cardiopetalum calophyllum Schltdl.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff.

Arb.

Zoo

Annonaceae

Guatteria australis A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Guatteria sellowiana Schltdl.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Guatteria villosissima A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

Árv.

Zoo

Annonaceae

Xylopia brasiliensis Spreng.

Árv.

Zoo

X

Annonaceae

Xylopia sericea A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Apiaceae

Eryngium eurycephalum Malme

Erv

Ane

Apiaceae

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance

Erv

Ane

Apocynaceae

Aspidosperma australe Müll.Arg.

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg.

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg.

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium A.DC.

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma sp2

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma sp3

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg.

Árv.

Ane

X
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

FESD

Apocynaceae

Aspidosperma subincanum Mart.

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc.

Árv.

Ane

X

Apocynaceae

Ditassa aequicymosa E.Fourn.

Trep.

Ane

X

Apocynaceae

Ditassa linearis Mart.

Trep.

Ane

X

Apocynaceae

Ditassa retusa Mart.

Trep.

Ane

X

Apocynaceae

Mandevilla velame (A.St.-Hil.) Pichon

Arb.

Ane

Apocynaceae

Minaria acerosa (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini

Erv

Bar

X

Apocynaceae

Minaria refractifolia (K.Schum.) T.U.P.Konno & Rapini

Erv

Bar

X

Apocynaceae

Odontadenia lutea (Vell.) Markgr.

Trep.

Ane

X

Apocynaceae

Prestonia erecta (Malme) J.F.Morales

Erv

Ane

X

CRUP

REVE

X

X

Apocynaceae

Stipecoma peltigera (Stadelm.) Müll.Arg.

Trep.

Ane

Aquifoliaceae

Ilex affinis Gardner

Árv.

Zoo

X

Aquifoliaceae

Ilex cerasifolia Reissek

Árv.

Zoo

X

Aquifoliaceae

Ilex conocarpa Reissek

Árv.

Zoo

X

Aquifoliaceae

Ilex grandis Reissek

Árv.

Zoo

X

Aquifoliaceae

Ilex paraguariensis A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

x

Araceae

Anthurium megapetiolatum E.G.Gonç.

Erv

Zoo

X

Araceae

Anthurium minarum Sakur. & Mayo

Erv

Zoo

X

X

X

Araceae

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

Erv

Zoo

X

Araceae

Philodendron bipinnatifidum Schott

Epí.

Zoo

X

Araceae

Philodendron minarum Engl.

Erv

Zoo

X

Araliaceae

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.

Árv.

Zoo

X

Araliaceae

Didymopanax calvus (Cham.) Decne. & Planch.

Árv.

Zoo

X

Araliaceae

Didymopanax macrocarpus (Cham. & Schltdl.) Seem.

Árv.

Zoo

X

Araliaceae

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav.

Erv

Ane

X

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

CESR

X

Página 61 de 467

FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

Araucariaceae

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Árv.

Zoo

Arecaceae

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Árv.

Zoo

Arecaceae

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

Arb.

Zoo

Arecaceae

Geonoma schottiana Mart.

Árv.

Zoo

X

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Árv.

Zoo

X

Aspleniaceae

Asplenium claussenii Hieron.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Acritopappus longifolius (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

Asteraceae

Ageratum conyzoides L.

Erv

Ane

Asteraceae

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Erv

Ane

Asteraceae

Aldama arenaria (Baker) E.E.Schill. & Panero

Erv

Ane

Asteraceae

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Aspilia fruticosa (Gardner) Baker

Erv

Ane

X

Asteraceae

Aspilia reflexa (Sch.Bip. ex Baker) Baker

Erv

Ane

X

Asteraceae

Aspilia reticulata Baker

Erv

Ane

x

Asteraceae

Aspilia subpetiolata Baker

Erv

Ane

X

Asteraceae

Austrocritonia velutina (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

Asteraceae

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob.

Erv

Ane

Asteraceae

Baccharis crispa Spreng.

Arb.

Ane

Asteraceae

Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Baccharis dracunculifolia DC.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Baccharis myricifolia DC.

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Baccharis retusa DC.

Arb.

Ane

Asteraceae

Baccharis rufidula (Spreng.) Joch.Müll.

Arb.

Ane

Asteraceae

Baccharis serrulata DC.

Arb.

Ane
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

Asteraceae

Baccharis subdentata DC.

Arb.

Ane

Asteraceae

Baccharis truncata Gardner

Arb.

Ane

FESD

CESR

CRUP
X

X

X

Asteraceae

Bidens pilosa L.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Bidens rubifolia Kunth

Trep.

Auto

X

Asteraceae

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart

Erv

Ane

X

Asteraceae

Chaptalia martii (Baker) Zardini

Erv

Ane

X

Asteraceae

Chionolaena arbuscula DC.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Chresta sphaerocephala DC.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Chromolaena decumbens Gardner

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Chromolaena horminoides DC.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob.

Arb.

Ane

Asteraceae

Chromolaena multiflosculosa (DC.) R.M. King & H. Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Chromolaena pedalis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Chrysolaena cognata (Less.) Dematt.

Erv

Ane

Asteraceae

Chrysolaena obovata (Less.) Dematt.

Árv.

Ane

Asteraceae

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.

Arb.

Ane

X

X

Asteraceae

Dasyphyllum donianium (Gardner) Cabrera

Arb.

Ane

X

X

X

Asteraceae

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera

Arb.

Ane

X

X

X

Asteraceae

Dimerostemma brasilianum Cass.

Arb.

Ane

Asteraceae

Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC.

Árv.

Ane

Asteraceae

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.

Erv

Ane

X

X

Asteraceae

Eremanthus crotonoides (DC.) Sch.Bip.

Árv.

Ane

X

X

Asteraceae

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish

Árv.

Ane

Asteraceae

Eremanthus glomerulatus Less.

Árv.

Ane

Asteraceae

Eremanthus incanus (Less.) Less.

Árv.

Ane
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ESPÉCIE

HABI

DISP

FESD

Asteraceae

Heterocondylus alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC.

Arb.

Ane

Asteraceae

Ichthyothere integrifolia (DC.) Baker

Erv

Ane

X

Asteraceae

Ichthyothere latifolia (Benth.) Gardner

Erv

Ane

X

Asteraceae

Ichthyothere terminalis (Spreng.) S.F.Blake

Arb.

Ane

Asteraceae

Inulopsis scaposa (DC.) O.Hoffm.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Koanophyllon adamantium (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Lepidaploa rufogrisea (A.St.-Hil.) H.Rob.

Arb.

Ane

X

X

Asteraceae

Lessingianthus bardanoides (Less.) H.Rob.

Arb.

Ane

X

X

Asteraceae

Lessingianthus laevigatus (Mart. ex DC.) H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Lessingianthus linearifolius (Less.) H.Rob.

Arb.

Ane

Asteraceae

Lessingianthus linearis (Spreng.) H.Rob.

Arb.

Ane

Asteraceae

Lessingianthus stoechas (Mart. ex Baker) H.Rob.

Erv

Ane

Asteraceae

Lessingianthus tomentellus (Mart. ex DC.) H.Rob.

Arb.

Ane

X

X

Asteraceae

Lucilia lycopodioides (Less.) S.E.Freire

Erv

Ane

X

X

Asteraceae

Lychnophora pinaster Mart.

Arb.

Ane

Asteraceae

Mikania argyreiae DC.

Trep.

Ane

X

Asteraceae

Mikania conferta Gardner

Trep.

Ane

X

Asteraceae

Mikania glauca Mart. ex Baker

Trep.

Ane

Asteraceae

Mikania hirsutissima DC.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Mikania ligustrifolia DC.

Trep.

Ane

X

Asteraceae

Mikania oblongifolia DC.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Mikania parvifolia Baker

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Mikania populifolia Gardner

Trep.

Ane

Asteraceae

Mikania reticulata Gardner

Arb.

Ane
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Asteraceae

Mikania sessilifolia DC.

Arb.

Ane

Asteraceae

Moquiniastrum floribundum (Cabrera) G. Sancho

Arb.

Ane

Asteraceae

Moquiniastrum paniculatum (Less.) G. Sancho

Arb.

Ane

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Piptocarpha axilaris (Less.) Baker

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Piptocarpha organensis Cabrera

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Pseudobrickellia angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Richterago radiata (Vell.) Roque

Erv

Ane

X

Asteraceae

Senecio icoglossus DC.

Trep.

Ane

X

Asteraceae

Stevia urticaefolia Thunb.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Symphyopappus brasiliensis (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Arb.

Ane

X

Asteraceae

Symphyopappus decussatus Turcz.

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Trichogonia salviifolia Gardner

Arb.

Ane

Asteraceae

Trichogonia villosa (Spreng.) Sch.Bip. ex Baker

Arb.

Ane

Asteraceae

Tridax procumbens L.

Erv

Ane

X

Asteraceae

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze

Erv

Ane

X

Asteraceae

Trixis nobilis (Vell.) Katinas

Arb.

Ane

Asteraceae

Trixis vauthieri DC.

Arb.

Ane

Asteraceae

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob.

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob.

Árv.

Ane

X

Asteraceae

Vernonanthura mariana (Mart. ex Baker) H.Rob.

Arb.

Ane

Asteraceae

Vernonanthura membranacea (Gardner) H.Rob.

Arb.

Ane
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Asteraceae

Vernonanthura polyanthes (Spreng.) A.J. Vega & M. Dematt.

Árv.

Ane

X

Begoniaceae

Begonia alchemilloides Meisn. ex A.DC.

Erv

Ane

Begoniaceae

Begonia angulata Vell.

Erv

Ane

X

Begoniaceae

Begonia grisea A.DC.

Erv

Bar

X

Begoniaceae

Begonia rufa Thunb.

Arb.

Ane

X

Bignoniaceae

Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G.Lohmann

Trep.

Ane

X

Bignoniaceae

Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann

Trep.

Ane

X

Bignoniaceae

Bignonia corymbosa (Vent.) L.G.Lohmann

Trep.

Ane

X

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Jacaranda caroba (Vell.) DC.

Arb.

Ane

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha Cham.

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Jacaranda micrantha Cham.

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Jacaranda puberula Cham.

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Trep.

Ane

X

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith

Árv.

Ane

X

Bignoniaceae

Zeyheria montana Mart.

Arb.

Ane

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.

Árv.

Ane

X

Blechnaceae

Blechnum austrobrasilianum de la Sota

Erv

Ane

X

Boraginaceae

Cordia ecalyculata Vell.

Árv.

Ane

X
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Boraginaceae

Cordia sellowiana Cham.

Árv.

Zoo

X

Boraginaceae

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Árv.

Zoo

X

Boraginaceae

Varronia curassavica Jacq.

Arb.

Zoo

Bromeliaceae

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Epí.

Ane

X

Bromeliaceae

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

Epí.

Ane

X

Bromeliaceae

Dyckia saxatilis Mez

Erv

Bar

Bromeliaceae

Tillandsia gardneri Lindl.

Epí.

Ane

X

Bromeliaceae

Tillandsia recurvata (L.) L.

Epí.

Ane

X

Bromeliaceae

Tillandsia stricta Sol.

Epí.

Ane

X

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides (L.) L.

Epí.

Ane

X

CRUP

REVE

X
X
X

Bromeliaceae

Vriesea minarum L.B.Sm.

Epí.

Ane

Burseraceae

Protium brasiliense (Spreng.) Engl.

Árv.

Zoo

X

Burseraceae

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Árv.

Zoo

X

Burseraceae

Protium spruceanum (Benth.) Engl.

Árv.

Zoo

X

Burseraceae

Protium widgrenii Engl.

Árv.

Zoo

X

Cactaceae

Arthrocereus glaziovii (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi

Arb.

Zoo

Cactaceae

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose

Arb.

Zoo

X

Cactaceae

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff.

Arb.

Zoo

X

Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense Cambess.

Árv.

Zoo

X

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Árv.

Ane

Calophyllaceae

Kielmeyera lathrophyton Saddi

Arb.

Ane

Calophyllaceae

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc.

Arb.

Ane

Campanulaceae

Siphocampylus imbricatus (Cham.) G.Don

Arb.

Ane

Campanulaceae

Wahlenbergia brasiliensis Cham.

Erv

Ane

Cannabaceae

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.

Árv.

Zoo
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Cannabaceae

Trema micrantha (L.) Blume

Árv.

Zoo

X

Celastraceae

Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral

Árv.

Zoo

X

Celastraceae

Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral

Árv.

Zoo

X

Celastraceae

Plenckia populnea Reissek

Árv.

Ane

Celastraceae

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don

Árv.

Zoo

X

Chloranthaceae

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.

Árv.

Zoo

X

Clethraceae

Clethra scabra Pers.

Árv.

Zoo

X

Clusiaceae

Garcinia gardneriana (G. Planch. & Triana) Zappi

Árv.

Zoo

X

Clusiaceae

Tovomitopsis saldanhae Engl.

Árv.

Zoo

X

Combretaceae

Terminalia glabrescens Mart.

Árv.

Ane

X

Commelinaceae

Commelina erecta L.

Erv

Zoo

X

Commelinaceae

Dichorisandra incurva Mart. ex Schult.f.

Erv

Zoo

X

Commelinaceae

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.

Erv

Bar

X

Commelinaceae

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

Erv

Bar

X

Connaraceae

Rourea induta Planch.

Arb.

Bar

Convolvulaceae

Cuscuta racemosa Mart.

Erv

Bar

Convolvulaceae

Evolvulus glomeratus Nees & Mart.

Erv

Convolvulaceae

Evolvulus lagopus Mart.

Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae

CESR

CRUP
X

X

X

X

X

Bar

X

X

Erv

Bar

X

X

Ipomoea aurifolia Dammer

Trep.

Bar

Ipomoea procumbens Mart. Ex Choisy

Trep.

Bar

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Trep.

Bar

Convolvulaceae

Jacquemontia fusca (Meisn.) Hallier f.

Erv

Bar

X

Convolvulaceae

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Trep.

Auto

X

Convolvulaceae

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.

Trep.

Bar

X

Convolvulaceae

Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f.

Arb.

Auto

X
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Convulvulaceae

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell

Trep.

Auto

X

Cucurbitaceae

Ceratosanthes tomentosa Cogn.

Trep.

Zoo

X

Cucurbitaceae

Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Mart.Crov.

Trep.

Zoo

X

Cucurbitaceae

Momordica charantia L.

Trep.

Zoo

X

Cucurbitaceae

Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn.

Trep.

Zoo

X

Cunoniaceae

Lamanonia grandistipularis (Taub.) Taub.

Árv.

Ane

X

Cunoniaceae

Lamanonia speciosa (Cambess.) L. B. Sm.

Árv.

Zoo

X

Cunoniaceae

Lamanonia ternata Vell.

Árv.

Ane

X

Cyatheaceae

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B.Clarke.

Erv

Ane

Cyatheaceae

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin

Árv.

Ane

X

Cyatheaceae

Cyathea delgadii Sternb.

Árv.

Ane

X

Cyatheaceae

Cyathea phalerata Mart.

Árv.

Ane

X

Cyatheaceae

Cyathea delgadii Sternb.

Árv.

Ane

X

Cyperaceae

Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke

Erv

Auto

X

Cyperaceae

Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke

Erv

Ane

X

Cyperaceae

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.

Erv

Ane

X

X

Cyperaceae

Bulbostylis scabra (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke

Erv

Ane

X

X

Cyperaceae

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Erv

Ane

X

X

Cyperaceae

Fuirena umbellata Rottb.

Erv

Ane

X

X

Cyperaceae

Lagenocarpus rigidus Nees

Erv

Ane

X

X

Cyperaceae

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeckeler

Erv

Ane

X

Cyperaceae

Rhynchospora loefgrenii Boeckeler

Erv

Bar

X

Cyperaceae

Rhynchospora sp1

Erv

Ane

X

Cyperaceae

Scleria sp1

Erv

Ane

X

X

X

Dennstaedtiaceae

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Erv

Ane

X

X

X
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Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

Arb.

Dilleniaceae

Davilla rugosa Poir.

Dioscoreaceae
Dioscoreaceae
Ebenaceae

FESD

CESR

CRUP

Bar

X

X

Trep.

Zoo

X

Dioscorea altissima Lam.

Trep.

Bar

X

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Trep.

Bar

X

Diospyros inconstans Jacq.

Árv.

Zoo

X

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana K.Schum.

Árv.

Zoo

X

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Árv.

Zoo

X

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.

Árv.

Zoo

X

Elaeocarpaceae

Sloanea lasiocoma K.Schum.

Árv.

Zoo

X

Ericaceae

Agarista coriifolia (Thunb.) Hook. ex Nied.

Arb.

Ane

X

Ericaceae

Gaylussacia chamissonis Meisn.

Arb.

Zoo

X

Eriocaulaceae

Actinocephalus bongardii (A. St._hil.) Sano

Erv

Ane

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus aequalis (Vell.) J.F.Macbr.

Erv

Ane

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus amoenus (Bong.) Körn.

Erv

Ane

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.

Erv

Ane

Erythroxylaceae

Erythroxylum daphnites Mart.

Árv.

Zoo

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum hamigerum O.E.Schulz

Árv.

Zoo

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum microphyllum A.St.-Hil.

Arb.

Zoo

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum rimosum O.E.Schulz

Árv.

Zoo

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

Arb.

Zoo

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum tortuosum Mart.

Arb.

Zoo

X

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Astraea comosa (Müll.Arg.) B.W.van Ee

Erv

Auto

X
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Euphorbiaceae

Bernardia similis Pax & K.Hoffm.

Arb.

Euphorbiaceae

Croton antisyphiliticus Mart.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

CESR

CRUP

Auto

X

X

Arb.

Auto

X

Croton campestris A.St.-Hil.

Arb.

Auto

Croton echinocarpus Müll. Arg.

Árv.

Auto

X

Croton floribundus Spreng.

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Croton splendidus Mart.

Erv

Auto

Euphorbiaceae

Croton urucurana Baill.

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera Mart.

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Maprounea guianensis Aubl.

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Microstachys daphnoides (Mart. & Zucc.) Müll.Arg.

Arb.

Auto

Euphorbiaceae

Microstachys hispida (Mart. & Zucc.) Govaerts

Arb.

Ane

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

Árv.

Auto

X

Euphorbiaceae

Sapium sp

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Albizia lebbeck (L.) Benth.

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Andira anthelmia (Vell.) Benth.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Andira humilis Mart. ex Benth.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Andira ormosioides Benth.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Andira sp1

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Andira sp2

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Bauhinia forficata Link

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.

Árv.

Auto

X
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Fabaceae

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Bowdichia virgilioides Kunth

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Calliandra dysantha Benth.

Arb.

Auto

Fabaceae

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Centrosema pubescens Benth.

Trep.

Auto

X

Fabaceae

Centrosema vexillatum Benth.

Trep.

Auto

X

Fabaceae

Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S.Irwin & Barneby

Arb.

Auto

X

Fabaceae

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip

Arb.

Auto

X

Fabaceae

Copaifera langsdorffii Desf.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Dalbergia brasiliensis Vogel

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Dalbergia foliolosa Benth.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Dalbergia glaucescens (Mart. ex Benth.) Benth.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Dalbergia miscolobium Benth.

Trep.

Auto

Fabaceae

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Dalbergia villosa (Benth.) Benth.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Deguelia hatschbachii A.M.G.Azevedo

Árv.

Bar

X

Fabaceae

Hymenaea courbaril L.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Inga cylindrica (Vell.) Mart.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Inga edulis Mart.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Inga marginata Willd.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Inga striata Benth.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Inga vera Willd.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Leptolobium elegans Vogel

Árv.

Ane

X
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Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Lonchocarpus guillemineanus (Tul.) Malme

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Machaerium aculeatum Raddi

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium acutifolium Vogel

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium brasiliense Vogel

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium debile (Vell.) Stellfeld

Trep.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium scleroxylon Tul.

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium stipitatum Vogel

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Machaerium villosum Vogel

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Melanoxylon brauna Schott

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Mimosa calodendron Mart. ex Benth.

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Mimosa claussenii Benth.

Arb.

Auto

X

Fabaceae

Mimosa cylindracea Benth.

Arb.

Bar

X

Fabaceae

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. Ex Willd.

Arb.

Bar

X

Fabaceae

Mimosa gemmulata Barneby

Arb.

Bar

X

Fabaceae

Mimosa micropteris Benth.

Arb.

Auto

Fabaceae

Mimosa pogocephala Benth.

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Ormosia fastigiata Tul.

Árv.

Bar

X

Fabaceae

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.

Arb.

Auto

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Plathymenia reticulata Benth.

Árv.

Ane

X

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

CESR

CRUP

REVE
X

X
X
X
X
X
X

Página 73 de 467

FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

FESD

Fabaceae

Platycyamus regnellii Benth.

Árv.

Bar

X

Fabaceae

Platypodium elegans Vogel

Árv.

Ane

X

Fabaceae

Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & Ebinger

Trep.

Auto

X

Fabaceae

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose

Árv.

Auto

X

Fabaceae

Senna cernua (Balb.) H.S.Irwin & Barneby

Arb.

Auto

X

Fabaceae

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Senna pilifera (Vogel) H.S.Irwin & Barneby

Arb.

Bar

Fabaceae

Senna reniformis (G.Don) H.S.Irwin & Barneby

Árv.

Auto

Fabaceae

Senna rugosa (G.Don) H.S.Irwin & Barneby

Arb.

Bar

X

Fabaceae

Senna silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby

Arb.

Bar

X

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum Mart.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Swartzia apetala Raddi

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Swartzia multijuga Vogel

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Swartzia oblata R.S.Cowan

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Swartzia pilulifera Benth.

Árv.

Zoo

X

Fabaceae

Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly

Árv.

Ane

X

Gentianaceae

Calolisianthus speciosus (Cham. & Schltdl.) Gilg

Arb.

Ane

Gesneriaceae

Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E.Moore

Erv

Ane

X

Gesneriaceae

Paliavana sericiflora Benth.

Erv

Ane

X

Gesneriaceae

Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler

Erv

Ane

X

Gesneriaceae

Sinningia rupicola (Mart.) Wiehler

Erv

Ane

X

Gleicheniaceae

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.

Erv

Ane

X

Humiriaceae

Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

CESR

CRUP

REVE

X
X

X

X
X
X

X
X

X

Página 74 de 467

FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

FESD

Hypericaceae

Vismia brasiliensis Choisy

Árv.

Zoo

X

Hypericaceae

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.

Árv.

Zoo

X

Iridaceae

Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague

Erv

Ane

X

Iridaceae

Pseudotrimezia truncata (Ravenna) Lovo & A.Gil

Erv

Bar

Iridaceae

Sisyrinchium vaginatum Spreng.

Erv

Ane

Iridaceae

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.

Erv

Auto

Lacistemataceae

Lacistema pubescens Mart.

Árv.

Zoo

X

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Árv.

Zoo

X

Lamiaceae

Cyanocephalus rugosus (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore.

Arb.

Ane

Lamiaceae

Eriope macrostachya Mart. ex Benth.

Arb.

Ane

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley

Árv.

Ane

Lamiaceae

Hyptis monticola Mart. ex Benth.

Árv.

Auto

Lamiaceae

Hyptis nudicaulis Benth.

Erv

Auto

X

Lamiaceae

Hyptis villosa Pohl ex Benth.

Erv

Ane

X

Lamiaceae

Vitex cymosa Bertero ex Spreng.

Árv.

Zoo

X

Lamiaceae

Vitex polygama Cham.

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Aiouea saligna Meisn.

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Cinnamomum erythropus (Nees & Mart.) Kosterm.

Árv.

Zoo

Lauraceae

Cryptocarya aschersoniana Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Endlicheria sp1

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Nectandra cuspidata Nees

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Nectandra lanceolata Nees

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

Árv.

Zoo

X
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Lauraceae

Nectandra nitidula Nees

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Nectandra oppositifolia Nees

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea bicolor Vattimo-Gil

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea indecora (Schott) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea lancifolia (Schott) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea laxa (Nees) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea sp1

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea sp2

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea sp3

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea spixiana (Nees) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez

Árv.

Zoo

Lauraceae

Ocotea velutina (Nees) Rohwer

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Persea major (Meisn.) L.E.Kopp

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Persea sp.

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Persea venosa Nees & Mart.

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Persea willdenovii Kosterm.

Árv.

Zoo

X

Lauraceae

Rhodostemonodaphne macrocalyx (Meisn.) Rohwer ex Madriñán

Árv.

Zoo

X

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Árv.

Ane

X
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Loganiaceae

Antonia ovata Pohl

Árv.

Loganiaceae

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.

FESD

CESR

CRUP

Zoo

X

X

Árv.

Zoo

X

Lythraceae

Cuphea thymoides Cham. & Schltdl.

Erv

Ane

Lythraceae

Diplusodon quintuplinervius (Nees) Koehne

Arb.

Ane

X

Lythraceae

Diplusodon virgatus Pohl

Arb.

Auto

X

Lythraceae

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Árv.

Ane

X

Lythraceae

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl.

Erv

Ane

X

Magnoliaceae

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng.

Árv.

Ane

X

Malpighiaceae

Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

Arb.

Ane

X

Malpighiaceae

Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

Trep.

Ane

X

Malpighiaceae

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Arb.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima coriacea (L.) Kunth

Arb.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Arb.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima crispa A.Juss.

Árv.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima dealbata Griseb.

Arb.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima intermedia A.Juss.

Arb.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima laxiflora Griseb.

Árv.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Árv.

Zoo

Malpighiaceae

Byrsonima sericea DC.

Árv.

Zoo

X

Malpighiaceae

Byrsonima sp1

Árv.

Zoo

X

Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Árv.

Zoo

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.

Árv.

Ane

Malpighiaceae

Heteropterys coleoptera A.Juss.

Trep.

Malpighiaceae

Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb.

Malpighiaceae

Peixotoa tomentosa A. Juss.
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Malpighiaceae

Tetrapterys microphylla (A.Juss.) Nied.

Arb.

Ane

Malpighiaceae

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Trep.

Ane

Malvaceae

Apeiba tibourbou Aubl.

Árv.

Bar

X

Malvaceae

Callianthe rufinErv (A. St.Hil.) Donnel

Árv.

Ane

X

Malvaceae

Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns

Árv.

Ane

X

Malvaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Árv.

Zoo

X

Malvaceae

Helicteres brevispira A.St.-Hil.

Árv.

Auto

X

Malvaceae

Helicteres ovata Lam.

Árv.

Bar

X

Malvaceae

Luehea candicans Mart. & Zucc.

Árv.

Ane

X

Malvaceae

Luehea divaricata Mart.

Árv.

Ane

X

CESR

CRUP
X

X

Malvaceae

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.

Árv.

Ane

X

Malvaceae

Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke

Arb.

Auto

X

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns

Arb.

Auto

X

Malvaceae

Sida glaziovii K. Schum.

Arb.

Auto

X

Melastomataceae

Cambessedesia corymbosa Mart. & Schrank ex DC.

Arb.

Ane

X

Melastomataceae

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.

Erv

Ane

X

Melastomataceae

Clidemia urceolata DC.

Arb.

Zoo

Melastomataceae

Lavoisiera alba Mart. & Schrank ex DC.

Arb.

Auto

Melastomataceae

Leandra aurea (Cham.) Cogn.

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Leandra hirtella Cogn.

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Leandra lacunosa Cogn.

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Leandra melastomoides Raddi

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Leandra reversa (DC.) Cogn.

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Leandra umbellata DC.

Arb.

Ane

X

Melastomataceae

Macairea radula (Bonpl.) DC.

Arb.

Ane
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Melastomataceae

Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC.

Arb.

Melastomataceae

Miconia albicans (Sw.) Triana

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

CESR

CRUP

Ane

X

X

Arb.

Zoo

X

Miconia brunnea DC.

Árv.

Zoo

X

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

Árv.

Zoo

X

Miconia eichleri Cogn.

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia elegans Cogn.

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia ferruginata DC.

Árv.

Zoo

Melastomataceae

Miconia flammea Casar.

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia holosericea (L.) DC.

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia latecrenata (DC.) Naudin

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia ligustroides (DC.) Naudin

Arb.

Zoo

Melastomataceae

Miconia pepericarpa DC.

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia sellowiana Naudin

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia sp1

Árv.

Auto

X

Melastomataceae

Miconia tristis Spring

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia urophylla DC.

Árv.

Zoo

X

Melastomataceae

Miconia valtheri Naudin

Arb.

Zoo

X

Melastomataceae

Microlicia crenulata (DC.) Mart.

Arb.

Ane

Melastomataceae

Microlicia isophylla DC.

Arb.

Ane

Melastomataceae

Pleroma candolleanum (Mart. ex DC.) Triana

Árv.

Ane

X

Melastomataceae

Pleroma estrellense (Raddi) P.J.F.Guim. & Michelang.

Árv.

Ane

X

Melastomataceae

Pleroma fothergillae (Schrank et Mat. ex DC.) Triana

Árv.

Ane

X

Melastomataceae

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don.

Árv.

Ane

X

Melastomataceae

Pleroma heteromallum D. Don (D.Don)

Arb.

Ane

X

Melastomataceae

Pleroma martiusianum (DC.) P.J.F.Guim. &Michelang.

Arb.

Ane

X
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Melastomataceae

Pleroma stenocarpum (Schrank et Mart. ex DC.) Triana

Arb.

Ane

Melastomataceae

Tibouchina sellowiana Cogn.

Árv.

Ane

Melastomataceae

Trembleya laniflora (D.Don) Cogn.

Arb.

Ane

Melastomataceae

Trembleya parviflora (D.Don) Cogn.

Arb.

Ane

Meliaceae

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Cedrela fissilis Vell.

Árv.

Ane

X

Meliaceae

Cedrela odorata L.

Árv.

Ane

x

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Árv.

Ane

X

Meliaceae

Guarea kunthiana A.Juss.

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Guarea macrophylla Vahl

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Guarea sp1

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Trichilia catigua A.Juss.

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Trichilia clausseni C.DC.

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Trichilia elegans A.Juss.

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC.

Árv.

Zoo

X

Meliaceae

Trichilia pallida Sw.

Árv.

Zoo

X

Menispermaceae

Cissampelos ovalifolia DC.

Arb.

Zoo

Metteniusaceae

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Árv.

Zoo

X

Monimiaceae

Mollinedia argyrogyna Perkins

Árv.

Zoo

X

Monimiaceae

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Árv.

Zoo

X

Monimiaceae

Mollinedia widgrenii A.DC.

Árv.

Zoo

X

Moraceae

Ficus insipida Willdenow

Árv.

Zoo

X

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Árv.

Zoo

X

Moraceae

Sorocea guilleminiana Gaudich.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg

Árv.

Zoo

X
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Myrtaceae

Calyptranthes clusiifolia O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Calyptranthes widgreniana O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg

Arb.

Zoo

Myrtaceae

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia Gardner

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Campomanesia sessiliflora (O. Berg) Mattos

Árv.

Zoo

Myrtaceae

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia acutata Miq.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia aurata O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia bimarginata DC.

Árv.

Zoo

Myrtaceae

Eugenia cerasiflora Miq.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia dodonaeifolia Cambess.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia florida DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia involucrata DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia nutans O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia sonderiana O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia sp1

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Eugenia sphenophylla O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia multipunctata Mazine

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Marlierea obscura O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia amazonica DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia clusiifolia (Kunth) DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia cuspidata (Mart. ex DC.) A.R.Lourenço & E.Lucas

Árv.

Zoo

X
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Myrtaceae

Myrcia fenzliana O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia hebepetala DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia mischophylla Kiaersk.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia neoclusiifolia A.R.Lourenço & E.Lucas

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia neoobscura E.Lucas & C.E.Wilson

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia oblongata DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia obovata (O. Berg) Nied.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia retorta Cambess.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia sp1

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia sp2

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia sp3

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia vellozoi Mazine

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrcia venulosa DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Myrciaria sp1

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Psidium cattleianum Sabine

Árv.

Zoo

Myrtaceae

Psidium laruotteanum Cambess.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Psidium nutans O.Berg

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Psidium rufum Mart. ex DC.

Árv.

Zoo

X

Myrtaceae

Psidium sp1

Árv.

Zoo

Myrtaceae

Siphoneugena crassifolia (DC.) Proença & Sobral

Árv.

Zoo
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Myrtaceae

Siphoneugena densiflora O.Berg

Árv.

Zoo

X

Nyctaginaceae

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell

Árv.

Zoo

X

Nyctaginaceae

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

Árv.

Zoo

X

Nyctaginaceae

Guapira noxia (Netto) Lundell

Arb.

Zoo

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Árv.

Zoo

Nyctaginaceae

Neea theifera Oerst.

Arb.

Zoo

Ochnaceae

Luxemburgia nobilis Eichler ex Engl.

Arb.

Ane

Ochnaceae

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.

Árv.

Zoo

X

Ochnaceae

Ouratea salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Árv.

Zoo

X

Ochnaceae

Ouratea semiserrata (Mart. & Nees) Engl.

Árv.

Zoo

X

Onagraceae

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara

Arb.

Ane

X

Onagraceae

Ludwigia nervosa (Poir.) H.Hara

Arb.

Ane

X

Opiliaceae

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.

Árv.

Zoo

X

Orchidaceae

Acianthera teres (Lindl.) Borba

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f.

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Bulbophyllum weddellii (Lindl.) Rchb.f.

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Coppensia blanchetii (Rchb.f.) Campacci

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Encyclia patens Hook.

Epí.

Ane

X

X

Orchidaceae

Epidendrum secundum Jacq.

Epí.

Ane

X

X

Orchidaceae

Gomesa gardneri (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Gomesa gracilis (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Gomesa ramosa (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Polystachya estrellensis Rchb.f.

Epí.

Ane

X

Orchidaceae

Prescottia montana Barb.Rodr.

Epí.

Ane

X
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Orchidaceae

Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins

Epí.

Ane

X

Orobanchaceae

Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.

Erv

Auto

X

Orobanchaceae

Esterhazya nanuzae V.C.Souza

Arb.

Bar

X

Orobanchaceae

Esterhazya splendida J.C.Mikan

Arb.

Ane

X

Orobanchaceae

Physocalyx major Mart.

Arb.

Ane

X

Oxalidaceae

Oxalis hirsutissima Mart. & Zucc.

Erv

Bar

Passifloraceae

Passiflora amethystina J.C.Mikan

Trep.

Zoo

X

Passifloraceae

Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.

Trep.

Zoo

X

Passifloraceae

Passiflora porophylla Vell.

Trep.

Zoo

X

Passifloraceae

Passiflora villosa Vell.

Trep.

Zoo

X

Peraceae

Pera glabrata (Schott) Baill.

Árv.

Zoo

X

Peraceae

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.

Árv.

Zoo

X

Phyllanthaceae

Hyeronima alchorneoides Allemão

Árv.

Zoo

X

Phyllanthaceae

Margaritaria nobilis L.f.

Árv.

Zoo

X

Phyllanthaceae

Phyllanthus rosellus (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Erv

Ane

Phytolaccaceae

Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt

Arb.

Zoo

X

Phytolaccaceae

Seguieria langsdorffii Moq.

Árv.

Ane

X

Picramniaceae

Picramnia ramiflora Planch.

Árv.

Zoo

X

Piperaceae

Piper aduncum L.

Arb.

Zoo

X

Piperaceae

Piper arboreum Aubl.

Arb.

Zoo

X

Piperaceae

Piper crassinervium Kunth

Arb.

Zoo

X

Pipperaceae

Peperomia augescens Miq.

Erv

Zoo

X

Pipperaceae

Peperomia decora Dahlst.

Erv

Zoo

Pipperaceae

Peperomia galioides Kunth

Erv

Zoo

X

Poaceae

Andropogon bicornis L.

Erv

Ane

X
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Poaceae

Andropogon sp1

Erv

Ane

Poaceae

Aristida setifolia Kunth

Erv

Ane

Poaceae

Aristida sp1

Erv

Ane

Poaceae

Axonopus aureus P.Beauv.

Erv

Ane

X

X

Poaceae

Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi

Erv

Ane

X

X

Poaceae

Cenchrus sp1

Erv

Ane

Poaceae

Cenchrus sp2

Erv

Ane

Poaceae

Chusquea meyeriana Rupr. ex Döll

Erv

Ane

Poaceae

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase

Erv

Ane

X

X

Poaceae

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

Erv

Ane

X

X

Poaceae

Eragrostis polytricha Nees

Erv

Ane

X

X

Poaceae

Homolepis isocalycia (G.Mey.) Chase

Erv

Ane

Poaceae

Melinis minutiflora P. Beauv.

Erv

Auto

X

X

Poaceae

Panicum sp1

Erv

Auto

X

X

Poaceae

Parodiolyra sp1

Erv

Ane

Poaceae

Paspalum lineare Trin.

Erv

Ane

Poaceae

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees

Erv

Ane

Poaceae

Sporobolus indicus (L.) R.Br.

Erv

Ane

CRUP

REVE
X

X

X

X
X

Poaceae

Urocchloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Erv

Bar

Polygalaceae

Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Arb.

Auto

X

Polygalaceae

Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore

Erv

Auto

X

Polygonaceae

Coccoloba mollis Casar.

Árv.

Zoo

X

Polygonaceae

Coccoloba scandens Casar.

Trep.

Zoo

X

Polypodiaceae

Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl

Erv

Ane

X

Polypodiaceae

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota

Erv

Ane

X
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Polypodiaceae

Phlebodium aureum (L.) J.Sm.

Erv

Ane

X

Polypodiaceae

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota

Erv

Ane

X

Primulaceae

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.

Árv.

Zoo

X

Primulaceae

Myrsine gardneriana A.DC.

Árv.

Zoo

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Árv.

Zoo

X

Primulaceae

Myrsine umbellata Mart.

Árv.

Zoo

X

Primulaceae

Myrsine venosa A.DC.

Árv.

Zoo

X

Proteaceae

Euplassa inaequalis (Pohl) Engl.

Árv.

Zoo

X

Proteaceae

Euplassa incana (Klotzsch) I.M.Johnst.

Árv.

Zoo

X

Proteaceae

Euplassa semicostata Plana

Árv.

Zoo

X
X

CRUP

REVE

X
X

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Árv.

Ane

Pteridaceae

Doryopteris ornithopus (Hook. & Baker) J.Sm.

Erv

Ane

Rhamnaceae

Rhamnidium elaeocarpum Reissek

Árv.

Zoo

X

Rosaceae

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Árv.

Zoo

X

Rosaceae

Rubus brasiliensis Mart.

Trep.

Zoo

Rosaceae

Rubus sellowii Cham. & Schltdl.

Trep.

Zoo

X

Rubiaceae

Amaioua guianensis Aubl.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.

Árv.

Ane

X

Rubiaceae

Bathysa nicholsonii K.Schum.

Árv.

Ane

X

Rubiaceae

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC.

Erv

Ane

Rubiaceae

Chiococca alba (L.) Hitchc.

Trep.

Zoo

X

Rubiaceae

Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze

Árv.

Zoo

X
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Rubiaceae

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

Árv.

Ane

X

Rubiaceae

Declieuxia gracilis J.H. Kirkbr.

Erv

Auto

Rubiaceae

Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum.

Trep.

Ane

X

Rubiaceae

Faramea hyacinthina Mart.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Faramea nigrescens Mart.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Faramea sp1

Árv.

Ane

X

Rubiaceae

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo

Erv

Auto

X

Rubiaceae

Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Ixora brevifolia Benth.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Ixora venulosa Benth.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Machaonia acuminata Bonpl.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Manettia cordifolia Mart.

Trep.

Auto

X

Rubiaceae

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

Trep.

Auto

X

Rubiaceae

Palicourea croceoides Ham.

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Palicourea malaneoides (Müll.Arg.) C.M.Taylor

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Palicourea rigida Kunth

Arb.

Zoo

Rubiaceae

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Psychotria capitata Ruiz & Pav.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Psychotria carthagenensis Jacq.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.

Arb.

Zoo

Rubiaceae

Psychotria lupulina Benth.

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Psychotria stachyoides Benth.

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Psychotria vellosiana Benth.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Psychotria velloziana Benth.

Árv.

Zoo

X
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Rubiaceae

Randia armata (Sw.) DC.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC.

Arb.

Auto

Rubiaceae

Rudgea sessilis (Vell.) Müll.Arg.

Arb.

Zoo

X

Rubiaceae

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.

Árv.

Zoo

X

Rubiaceae

Sabicea brasiliensis Wernham

Arb.

Zoo

Rubiaceae

Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl.

Arb.

Auto

X

Rutaceae

Dictyoloma vandellianum A.Juss.

Árv.

Ane

X

Rutaceae

Esenbeckia grandiflora Mart.

Árv.

Auto

X

Rutaceae

Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl.

Árv.

Ane

X

Rutaceae

Metrodorea nigra A.St.-Hil.

Árv.

Auto

X

Rutaceae

Metrodorea stipularis Mart.

Árv.

Ane

X

Rutaceae

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.

Árv.

Zoo

X

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Árv.

Zoo

X

Rutaceae

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Árv.

Zoo

X

Salicacaceae

Casearia sylvestris Sw.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia decandra Jacq.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia gossypiosperma Briq.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia grandiflora Cambess.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia lasiophylla Eichler

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia obliqua Spreng.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia rupestris Eichler

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.

Árv.

Zoo

X

Salicaceae

Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.

Árv.

Zoo

X
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Sapindaceae

Allophylus melanophloeus Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Cupania emarginata Cambess.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Cupania tenuivalvis Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Cupania vernalis Cambess.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Cupania zanthoxyloides Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Árv.

Auto

X

Sapindaceae

Matayba elaeagnoides Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Matayba guianensis Aubl.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapindaceae

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Trep.

Ane

X

Sapindaceae

Toulicia laevigata Radlk.

Árv.

Ane

X

Sapotaceae

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapotaceae

Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre

Árv.

Zoo

X

Sapotaceae

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Árv.

Zoo

X

Sapotaceae

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

Árv.

Zoo

X

Simaroubaceae

Simarouba amara Aubl.

Erv

Zoo

X

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.

Arb.

Zoo

X

Siparunaceae

Siparuna guianensis Aubl.

Árv.

Zoo

X

Smilacaceae

Smilax goyazana A.DC.

Trep.

Smilacaceae

Smilax lutescens Vell.

Trep.

Smilacaceae

Smilax remotinervis Hand.-Mazz.

Trep.

Zoo

Smilacaceae

Smilax stenophylla A.DC.

Trep.

Zoo

Solanaceae

Brunfelsia rupestris Plowman

Arb.

Ane

Solanaceae

Calibrachoa elegans (Miers) Stehmann & Semir

Erv

Ane

Solanaceae

Cestrum bracteatum Link & Otto

Arb.

Zoo
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Solanaceae

Solanum aculeatissimum Jacq.

Arb.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum atropurpureum Schrank

Arb.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum cernuum Vell.

Arb.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum didymum Dunal

Arb.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum leptostachys Dunal

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum leucodendron Sendtn.

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum lycocarpum A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum mauritianum Scop.

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum paniculatum L.

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum pseudoquina A.St.-Hil.

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum psilophyllum Stehmann & Giacomin

Arb.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum rufescens Sendtn.

Arb.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult.

Árv.

Zoo

X

Solanaceae

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

Árv.

Zoo

X

Styracaceae

Styrax acuminatus Pohl

Árv.

Zoo

X

Styracaceae

Styrax camporum Pohl

Árv.

Zoo

X

Styracaceae

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

Arb.

Zoo

Styracaceae

Styrax latifolius Pohl

Árv.

Zoo

X
X

Styracaceae

Styrax pohlii A.DC.

Árv.

Zoo

Symplocos glaberrima Gontsch.

Árv.

Zoo

Symplocaceae

Symplocos nitens (Pohl) Benth.

Árv.

Zoo

X

Symplocaceae

Symplocos oblongifolia Casar.

Árv.

Zoo

X

Symplocaceae

Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.

Árv.

Zoo

X

Theaceae

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski

Árv.

Ane

X

Thymelaeaceae

Daphnopsis brasiliensis Mart.

Árv.

Zoo

X

CRUP

REVE

X

X

X

Symplocaceae
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Thymelaeaceae

Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling

Árv.

Zoo

X

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

Erv

Ane

Urticaceae

Cecropia glaziovii Snethl.

Árv.

Zoo

X

Urticaceae

Cecropia hololeuca Miq.

Árv.

Zoo

X

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

Árv.

Zoo

X

Velloziaceae

Barbacenia flava Mart. ex Schult. & Schult.f.

Erv

Ane

X

Velloziaceae

Vellozia caruncularis Mart. ex Seub.

Erv

Ane

X

Velloziaceae

Vellozia compacta Mart. ex Schult. & Schult.f.

Arb.

Ane

X

Velloziaceae

Vellozia minima Pohl

Erv

Ane

X

Velloziaceae

Vellozia variabilis Mart. ex Schult. & Schult.f.

Arb.

Ane

X

Verbenaceae

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Erv

Auto

X

Verbenaceae

Lantana camara L.

Arb.

Zoo

X

Verbenaceae

Lippia hermannioides Cham.

Arb.

Ane

X

Verbenaceae

Lippia salviaefolia Cham.

Árv.

Auto

X

Vitaceae

Cissus erosa Rich.

Trep.

Ane

X

Vitaceae

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.

Trep.

Zoo

X

Vochysiaceae

Callisthene major Mart. & Zucc.

Árv.

Ane

X

Vochysiaceae

Callisthene minor Mart.

Árv.

Ane

Vochysiaceae

Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.

Árv.

Ane

Vochysiaceae

Qualea dichotoma (Mart.) Warm.

Árv.

Ane

X

Vochysiaceae

Qualea grandiflora Mart.

Árv.

Ane

X

Vochysiaceae

Qualea multiflora Mart.

Árv.

Ane

X

Vochysiaceae

Vochysia elliptica Mart.

Arb.

Ane

X

Vochysiaceae

Vochysia emarginata (Vahl) Poir.

Arb.

Ane

X

Vochysiaceae

Vochysia schwackeana Warm.

Árv.

Ane

X
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Vochysiaceae

Vochysia thyrsoidea Pohl

Árv.

Ane

Vochysiaceae

Vochysia tucanorum Mart.

Árv.

Ane

Xyridaceae

Xyris graminosa Pohl ex Mart.

Erv

Ane

FESD

CESR

CRUP

REVE

X
X

X
X

Legenda: HABI = Hábito da Espécie; DISP = Dispersão; FESD = Floresta Estacional Semidecidual; CESR = Cerrado Sentido Restrito; CRUP = Campo Rupestre; REVE = Revegetação; Arb. = Arbusto,
Árv. = Árvore; Epi. = Epífita; Erv. = Erva; Trep. = Trepadeira; Ane = Anemocoria; Auto = Autocoria; Bar = Barocoria, Zoo = Zoocoria.
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Figura 30: Indivíduo fértil de Mandevilla velame
(Apocynaceae) registrada em Campo Sujo na Área de
Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 31: Indivíduo fértil de Anthurium
megapetiolatum (Araceae) registrada em Campo
Rupestre na Área de Estudo do Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 32: Fruto de Metrodorea nigra (Rutaceae)
registrada em Floresta Estacional Semidecidual na Área
de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 33: Indivíduo de Guatteria sellowiana
(Annonaceae) registrada em Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 34: Indivíduo fértil de Arthrocereus glaziovii
(Cactaceae) registrada em Campo Rupestre na Área de
Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 35: Indivíduo fértil de Calibrachoa elegans
(Solanaceae) registrada em Campo Sujo na Área de
Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 36: Indivíduo de Handroanthus ochraceus
(Bignoniaceae) registrado em Cerrado Sentido Restrito
na Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 37: Indivíduo florido de Brunfelsia brasiliensis
(Solanaceae) registrado em Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 38: Indivíduo fértil de Paliavana sericiflora
(Gesneriaceae) registrada em Campo Sujo na Área de
Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

39: Indivíduo fértil de Sinningia rupicola
(Gesneriaceae) registrada em Campo Rupestre na Área
de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 40: Indivíduo de Pleroma granulosum
(Melastomataceae) registrado em Cerrado Sentido
Restrito na Área de Estudo do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 41: Indivíduo de Chromolaena horminoides
(Asteraceae) registrada em Cerrado Sentido Restrito na
Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 42: Indivíduo florido de Ichthyothere terminalis
(Asteraceae) registrado em Cerrado Sentido Restrito
na Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

43: Indivíduo fértil de Mikania glauca (Asteraceae)
registrada em Campo Sujo na Área de Estudo do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04.

Figura 44: Frutos de Cabralea canjerana (Meliaceae)
registrado em Floresta Estacional Semidecidual na
Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 45: Indivíduo florido e com frutos de Geonoma
schottiana (Arecaceae) registrada em Floresta
Estacional Semidecidual na Área de Estudo do Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 46: Indivíduo florido de Euplassa semicostata
(Proteaceae) registrado em Floresta Estacional
Semidecidual na Área de Estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 47: Fruto de Stryphnodendron adstringens
(Fabaceae) registrado em Cerrado Sentido Restrito na
Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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2.3.1.4 - Estrutura Horizontal Área de Estudo
2.3.1.4.1 - Floresta Estacional Semidecidual
A amostragem do componente arbóreo em Floresta Estacional Semidecidual nas Áreas de Estudo do Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 apontou a ocorrência de 3753 indivíduos
distribuídos em 322 espécies subordinadas a 171 gêneros incluídos em 63 famílias botânicas (Quadro 4).
As famílias do estrato arbóreo que se destacaram quanto à riqueza foram (Quadro 4 e Figura 48): Myrtaceae
com 48 espécies (14,9%), Fabaceae com 42 espécies (13%), Lauraceae com 24 espécies (7,5%), Rubiaceae
com 16 espécies (5%), Annonaceae com 11 espécies (3,4%), Meliaceae com 10 espécies (3,1%) e
Melastomataceae, Salicaceae e famílias indeterminadas com 9 espécies cada (2,8% cada). As demais 54
famílias apresentaram oito espécies cada ou menos. Os gêneros mais ricos foram: Myrcia com 17 espécies
(5,3%), Ocotea com 15 espécies (4,7%), Casearia com 9 espécies (2,8%), Aspidosperma, Eugenia e
Machaerium com 8 espécies cada (2,5% cada), Dalbergia e Trichilia com 6 espécies cada (1,9% cada), Annona,
Miconia, Myrsine e Nectandra com 5 espécies cada (1,6% cada), Pleroma, Protium, Qualea, Solanum e
Swartzia com 4 espécies cada (1,2%), Byrsonima, Campomanesia, Cecropia, Croton, Cupania, Guapira,
Handroanthus, Inga, Lamanonia, Matayba, Ouratea e Styrax com 3 espécies cada (0,9%) e Amaioua, Andira,
Bauhinia, Cordia, Faramea, Guarea, Guatteria, Ilex, Ixora, Lafoensia, Luehea, Metrodorea, Mollinedia,
Monteverdia, Moquiniastrum, Piptocarpha, Pseudobombax, Psidium, Psychotria, Siparuna, Siphoneugena,
Sloanea, Symplocos, Tapirira, Vochysia e Xylopia com 2 espécies cada (0,6% cada). Os demais 116 gêneros
apresentaram uma espécie. As espécies mais abundantes foram: Copaifera langsdorffii com 215 indivíduos
(5,8%), Tapirira obtusa com 170 indivíduos (4,5%), Tapirira guianensis com 125 indivíduos (3,3%), Myrcia
amazonica com 94 indivíduos (2,5%), Tachigali rugosa com 60 indivíduos (1,6%), Machaerium nyctitans com
59 indivíduos (1,6%), Myrcia splendens e Roupala Montana com 58 indivíduos cada (1,5% cada), Myrcia
tomentosa e Posoqueria latifolia com 53 indivíduos cada (1,4% cada), Machaerium villosum e Monteverdia
gonoclada com 51 indivíduos cada (1,4% cada), Machaerium brasiliense com 50 indivíduos (1,3%),
Aspidosperma australe, Cupania zanthoxyloides, Dalbergia foliolosa e Hyptidendron asperrimum com 48
indivíduos cada (1,3%), Casearia sylvestris e Luehea grandiflora com 45 indivíduos cada (1,2% cada),
Machaerium acutifolium com 43 indivíduos (1,1%), Cabralea canjerana, Lamanonia speciosa e Ocotea
corymbosa com 39 indivíduos cada (1% cada), Annona dolabripetala com 37 indivíduos (1%), Amaioua
intermedia e Myrsine gardneriana com 34 indivíduos cada (0,9% cada) e Aspidosperma parvifolium e Clethra
scabra com 32 indivíduos cada (0,9% cada). Foram encontrados 219 indivíduos mortos em pé
correspondendo a 5,8% dos indivíduos amostrados, ocupando o primeiro lugar na classificação do número
de indivíduos. Tal valor elevado de mortalidade do estrato arbóreo, no contexto da AE está relacionado a
incêndios frequentes e recorrentes.
Quadro 4: Lista das espécies arbóreas amostradas em Floresta Estacional Semidecidual nas Áreas de Estudo do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, ordenadas por ordem alfabética de família e
espécie.
Família

Espécie

NI

NI (%)

Morta

Morta

219

5,84

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

215

5,73

Anacardiaceae

Tapirira obtusa

170

4,53

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

125

3,33

Myrtaceae

Myrcia amazonica

94

2,50

Fabaceae

Tachigali rugosa

60

1,60

Fabaceae

Machaerium nyctitans

59

1,57
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Myrtaceae

Myrcia splendens

58

1,55

Proteaceae

Roupala montana

58

1,55

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

53

1,41

Rubiaceae

Posoqueria latifolia

53

1,41

Celastraceae

Monteverdia gonoclada

51

1,36

Fabaceae

Machaerium villosum

51

1,36

Fabaceae

Machaerium brasiliense

50

1,33

Apocynaceae

Aspidosperma australe

48

1,28

Fabaceae

Dalbergia foliolosa

48

1,28

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum

48

1,28

Sapindaceae

Cupania zanthoxyloides

48

1,28

Malvaceae

Luehea grandiflora

45

1,20

Salicaceae

Casearia sylvestris

45

1,20

Fabaceae

Machaerium acutifolium

43

1,15

Cunoniaceae

Lamanonia speciosa

39

1,04

Lauraceae

Ocotea corymbosa

39

1,04

Meliaceae

Cabralea canjerana

39

1,04

Annonaceae

Annona dolabripetala

37

0,99

Primulaceae

Myrsine gardneriana

34

0,91

Rubiaceae

Amaioua intermedia

34

0,91

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium

32

0,85

Clethraceae

Clethra scabra

32

0,85

Salicaceae

Casearia decandra

31

0,83

Combretaceae

Terminalia glabrescens

30

0,80

Lauraceae

Nectandra oppositifolia

30

0,80

Myrtaceae

Eugenia florida

30

0,80

Fabaceae

Platypodium elegans

28

0,75

Fabaceae

Bowdichia virgilioides

27

0,72

Rubiaceae

Guettarda viburnoides

27

0,72

Myrtaceae

Myrcia sp1

25

0,67

Myrtaceae

Pimenta pseudocaryophyllus

25

0,67

Ochnaceae

Ouratea castaneifolia

25

0,67

Vochysiaceae

Vochysia tucanorum

24

0,64

Fabaceae

Leucochloron incuriale

23

0,61

Polygonaceae

Coccoloba mollis

23

0,61

Rubiaceae

Ixora brevifolia

23

0,61

Salicaceae

Casearia obliqua

23

0,61

Burseraceae

Protium heptaphyllum

22

0,59

Fabaceae

Machaerium hirtum

22

0,59

Rubiaceae

Ixora venulosa

22

0,59
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Sapindaceae

Matayba jugandifolia

22

0,59

Siparunaceae

Siparuna guianensis

22

0,59

Myrtaceae

Siphoneugena densiflora

21

0,56

Salicaceae

Casearia arborea

21

0,56

Melastomataceae

Pleroma candolleanum

20

0,53

Sapindaceae

Cupania tenuivalvis

20

0,53

Lauraceae

Ocotea sp1

19

0,51

Urticaceae

Cecropia hololeuca

18

0,48

Asteraceae

Eremanthus erythropappus

17

0,45

Fabaceae

Andira fraxinifolia

17

0,45

Nyctaginaceae

Guapira opposita

17

0,45

Salicaceae

Casearia gossypiosperma

17

0,45

Annonaceae

Guatteria sellowiana

16

0,43

Cunoniaceae

Lamanonia grandistipularis

16

0,43

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha

16

0,43

Lauraceae

Nectandra megapotamica

16

0,43

Rosaceae

Prunus myrtifolia

16

0,43

Melastomataceae

Miconia holosericea

15

0,40

Meliaceae

Trichilia pallida

15

0,40

Rubiaceae

Faramea sp1

15

0,40

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa

14

0,37

Primulaceae

Myrsine umbellata

14

0,37

Rubiaceae

Faramea nigrescens

14

0,37

Sapindaceae

Matayba guianensis

14

0,37

Annonaceae

Annona sylvatica

12

0,32

Burseraceae

Protium spruceanum

12

0,32

Lauraceae

Ocotea diospyrifolia

12

0,32

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia

12

0,32

Myrtaceae

Eugenia punicifolia

12

0,32

Annonaceae

Xylopia brasiliensis

11

0,29

Apocynaceae

Aspidosperma subincanum

11

0,29

Cunoniaceae

Lamanonia ternata

11

0,29

Fabaceae

Platycyamus regnellii

11

0,29

Lauraceae

Cryptocarya aschersoniana

11

0,29

Melastomataceae

Pleroma granulosum

11

0,29

Myrtaceae

Myrcia cuspidata

11

0,29

Primulaceae

Myrsine venosa

11

0,29

Styracaceae

Styrax pohlii

11

0,29

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

10

0,27

Fabaceae

Bauhinia sp.

10

0,27
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Lauraceae

Ocotea spixiana

10

0,27

Peraceae

Pera glabrata

10

0,27

Vochysiaceae

Vochysia shwackeana

10

0,27

Boraginaceae

Cordia sellowiana

9

0,24

Euphorbiaceae

Croton echinocarpus

9

0,24

Hypericaceae

Vismia brasiliensis

9

0,24

Lauraceae

Ocotea sp2

9

0,24

Myrtaceae

Myrcia mischophylla

9

0,24

Myrtaceae

Myrcia neoobscura

9

0,24

Ochnaceae

Ouratea salicifolia

9

0,24

Salicaceae

Casearia lasiophylla

9

0,24

Asteraceae

Moquiniastrum sp1

8

0,21

Clusiaceae

Tovomitopsis saldanhae

8

0,21

Fabaceae

Dalbergia nigra

8

0,21

Vochysiaceae

Callisthene major

8

0,21

Vochysiaceae

Qualea cryptantha

8

0,21

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

7

0,19

Malvaceae

Guazuma ulmifolia

7

0,19

Malvaceae

Luehea divaricata

7

0,19

Myrtaceae

Campomanesia sp1

7

0,19

Myrtaceae

NI18

7

0,19

Myrtaceae

Siphoneugena crassifolia

7

0,19

Primulaceae

Myrsine coriacea

7

0,19

Rubiaceae

Cordiera sessilis

7

0,19

Rubiaceae

Psychotria velloziana

7

0,19

Sapindaceae

Cupania vernalis

7

0,19

Styracaceae

Styrax sp1

7

0,19

Anacardiaceae

Astronium graveolens

6

0,16

Annonaceae

Annona cacans

6

0,16

Aquifoliaceae

Ilex conocarpa

6

0,16

Asteraceae

Piptocarpa macropoda

6

0,16

Asteraceae

Vernonanthura discolor

6

0,16

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius

6

0,16

Celastraceae

Monteverdia evonymoides

6

0,16

Lauraceae

Ocotea laxa

6

0,16

Lauraceae

Persea major

6

0,16

Meliaceae

Cedrela fissilis

6

0,16

Monimiaceae

Mollinedia argyrogyna

6

0,16

Myrtaceae

Eugenia involucrata

6

0,16

Myrtaceae

Myrcia guianensis

6

0,16
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Nyctaginaceae

Guapira graciliflora

6

0,16

Anacardiaceae

Lithraea molleoides

5

0,13

Annonaceae

Xylopia sericea

5

0,13

Araliaceae

Dendropanax cuneatus

5

0,13

Bignoniaceae

Jacaranda puberula

5

0,13

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis

5

0,13

Fabaceae

Bauhinia forficata

5

0,13

Fabaceae

Inga sp1

5

0,13

Fabaceae

Leptolobium elegans

5

0,13

Fabaceae

Senna macranthera

5

0,13

Fabaceae

Swartzia apetala

5

0,13

Fabaceae

Swartzia sp2

5

0,13

Lamiaceae

Vitex polygama

5

0,13

Malpighiaceae

Byrsonima laxiflora

5

0,13

Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia

5

0,13

Meliaceae

Trichilia catigua

5

0,13

Meliaceae

Trichilia clausseni

5

0,13

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius

5

0,13

Myrtaceae

Calyptranthes clusiifolia

5

0,13

Myrtaceae

Campomanesia xanthocarpa

5

0,13

Myrtaceae

Eugenia sp1

5

0,13

Myrtaceae

Myrcia sp2

5

0,13

Proteaceae

Euplassa semicostata

5

0,13

Rutaceae

Zanthoxylum fagara

5

0,13

Theaceae

Laplacea fruticosa

5

0,13

Verbenaceae

Aloysia virgata

5

0,13

Apocynaceae

Aspidosperma cylindrocarpon

4

0,11

Araliaceae

Didymopanax calvus

4

0,11

Burseraceae

Protium sp1

4

0,11

Ebenaceae

Dyospiros inconstans

4

0,11

Euphorbiaceae

Croton floribundus

4

0,11

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera

4

0,11

Fabaceae

Andira sp1

4

0,11

Fabaceae

Melanoxylon brauna

4

0,11

Fabaceae

Swartzia pilulifera

4

0,11

Indeterminada

NI29

4

0,11

Indeterminada

NI8

4

0,11

Indeterminada

NI9

4

0,11

Lacistemataceae

Lacistema pubescens

4

0,11

Lauraceae

Ocotea sp3

4

0,11
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Lauraceae

Ocotea velutina

4

0,11

Lythraceae

Lafoensia pacari

4

0,11

Malvaceae

Eriotheca candolleana

4

0,11

Myrtaceae

NI15

4

0,11

Phyllanthaceae

Hyeronima alchornioides

4

0,11

Rubiaceae

Psychotria carthagenensis

4

0,11

Rubiaceae

Rudgea sp1

4

0,11

Rutaceae

Dictyoloma vandellianum

4

0,11

Thymelaeaceae

Daphnopsis fasciculata

4

0,11

Urticaceae

Cecropia glaziovii

4

0,11

Annonaceae

Annona neosericea

3

0,08

Annonaceae

Cardiopetalum calophyllum

3

0,08

Apocynaceae

Aspidosperma olivaceum

3

0,08

Apocynaceae

Aspidosperma sp3

3

0,08

Asteraceae

Piptocarpha axillaris

3

0,08

Bignoniaceae

Tabebuia roseoalba

3

0,08

Boraginaceae

Cordia trichotoma

3

0,08

Elaeocarpaceae

Sloanea lasiocoma

3

0,08

Euphorbiaceae

Croton urucurana

3

0,08

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

3

0,08

Fabaceae

Cassia ferruginea

3

0,08

Fabaceae

Machaerium stipitatum

3

0,08

Humiriaceae

Humiria balsamifera

3

0,08

Indeterminada

NI10

3

0,08

Indeterminada

NI6

3

0,08

Indeterminada

NI7

3

0,08

Lauraceae

Ocotea pulchella

3

0,08

Malpighiaceae

Byrsonima sericea

3

0,08

Myrtaceae

Campomanesia guazumifolia

3

0,08

Myrtaceae

Eugenia dodonaeifolia

3

0,08

Myrtaceae

Marlieria racemosa

3

0,08

Myrtaceae

Myrcia mutabilis

3

0,08

Myrtaceae

Myrciaria sp1

3

0,08

Myrtaceae

NI21

3

0,08

Myrtaceae

Siphoneugenia sp.

3

0,08

Rubiaceae

Amaioua guianensis

3

0,08

Rutaceae

Metrodorea stipularis

3

0,08

Sapindaceae

Allophylus edulis

3

0,08

Sapindaceae

Matayba elagnoides

3

0,08

Solanaceae

Solanum pseudoquina

3

0,08
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Solanaceae

Solanum sp2

3

0,08

Vochysiaceae

Qualea dichotoma

3

0,08

Vochysiaceae

Qualea sp1

3

0,08

Annonaceae

Annona sericea

2

0,05

Annonaceae

NI28

2

0,05

Apocynaceae

Aspidosperma sp1

2

0,05

Aquifoliaceae

Ilex paraguariensis

2

0,05

Arecaceae

Geonoma schottiana

2

0,05

Bignoniaceae

Handroanthus albus

2

0,05

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum

2

0,05

Fabaceae

Dalbergia miscolobium

2

0,05

Fabaceae

Deguelia hatschbachii

2

0,05

Fabaceae

Machaerium brasiliensis

2

0,05

Fabaceae

Stryphnodendron polyphylum

2

0,05

Indeterminada

NI26

2

0,05

Lauraceae

Nectandra lanceolata

2

0,05

Lauraceae

Nectandra sp1

2

0,05

Lauraceae

Ocotea odorifera

2

0,05

Malpighiaceae

Byrsonima sp1

2

0,05

Melastomataceae

Miconia flammea

2

0,05

Melastomataceae

Miconia pepericarpa

2

0,05

Melastomataceae

Pleroma estrellense

2

0,05

Melastomataceae

Pleroma stenocarpum

2

0,05

Meliaceae

Guarea guidonia

2

0,05

Meliaceae

Trichilia elegans

2

0,05

Metteniusaceae

Emmotum nitens

2

0,05

Myrtaceae

Eugenia sp5

2

0,05

Myrtaceae

Myrcia venulosa

2

0,05

Myrtaceae

NI16

2

0,05

Myrtaceae

NI20

2

0,05

Myrtaceae

NI22

2

0,05

Myrtaceae

NI23

2

0,05

Myrtaceae

Psidium rufum

2

0,05

Ochnaceae

Ouratea sp1

2

0,05

Rutaceae

Metrodorea nigra

2

0,05

Salicaceae

Casearia grandiflora

2

0,05

Salicaceae

Casearia sp1

2

0,05

Sapotaceae

Micropholis sp1

2

0,05

Sapotaceae

Pouteria gardneri

2

0,05

Simaroubaceae

Simarouba amara

2

0,05
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Solanaceae

Solanum cernuum

2

0,05

Symplocaceae

Symplocos pubescens

2

0,05

Achariaceae

Carpotroche brasiliensis

1

0,03

Annonaceae

Guatteria vilosissima

1

0,03

Apocynaceae

Aspidosperma sp2

1

0,03

Bignoniaceae

Cybistax antisiphilitica

1

0,03

Bignoniaceae

Handroanthus sp.

1

0,03

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum

1

0,03

Burseraceae

Protium widgreni

1

0,03

Calophyllaceae

Kielmeyera sp1

1

0,03

Cannabaceae

Celtis brasiliensis

1

0,03

Cyatheaceae

Cyathea phalerata

1

0,03

Cyatheaceae

Cyathea delgadii

1

0,03

Fabaceae

Albizia polycephala

1

0,03

Fabaceae

Dalbergia frutescens

1

0,03

Fabaceae

Dalbergia sp1

1

0,03

Fabaceae

Dalbergia vilosa

1

0,03

Fabaceae

Inga cylindrica

1

0,03

Fabaceae

Inga sessilis

1

0,03

Fabaceae

Machaerium debile

1

0,03

Fabaceae

NI4

1

0,03

Fabaceae

NI5

1

0,03

Fabaceae

Ormosia fastigiata

1

0,03

Fabaceae

Swartzia sp1

1

0,03

Indeterminada

NI11

1

0,03

Indeterminada

NI12

1

0,03

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia

1

0,03

Lauraceae

Nectandra cuspidata

1

0,03

Lauraceae

NI13

1

0,03

Lauraceae

NI14

1

0,03

Lauraceae

Ocotea lancifolia

1

0,03

Lauraceae

Ocotea puberula

1

0,03

Lauraceae

Ocotea sp4

1

0,03

Lauraceae

Ocotea sp5

1

0,03

Lauraceae

Ocotea sp6

1

0,03

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis

1

0,03

Lythraceae

Lafoensia vandelliana

1

0,03

Malvaceae

Apeiba tibourbou

1

0,03

Malvaceae

Helicteres ovata

1

0,03

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum

1

0,03
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Família

Espécie

NI

NI (%)

Malvaceae

Pseudobombax sp1

1

0,03

Melastomataceae

Miconia sp1

1

0,03

Meliaceae

Guarea kunthiana

1

0,03

Meliaceae

Trichilia emarginata

1

0,03

Meliaceae

Trichilia sp1

1

0,03

Monimiaceae

Mollinedia widgreni

1

0,03

Myrtaceae

Eugenia acutata

1

0,03

Myrtaceae

Eugenia aurata

1

0,03

Myrtaceae

Myrcia hebepetala

1

0,03

Myrtaceae

Myrcia neoclusiifolia

1

0,03

Myrtaceae

Myrcia oblongata

1

0,03

Myrtaceae

Myrcia obovata

1

0,03

Myrtaceae

Myrcia sp3

1

0,03

Myrtaceae

Myrcia sp4

1

0,03

Myrtaceae

NI17

1

0,03

Myrtaceae

NI19

1

0,03

Myrtaceae

NI30

1

0,03

Myrtaceae

Psidium sp1

1

0,03

NI

NI24

1

0,03

NI1

NI1

1

0,03

Nyctaginaceae

Guapira hirsuta

1

0,03

Primulaceae

Myrsine sp1

1

0,03

Proteaceae

NI27

1

0,03

Rubiaceae

Coutarea hexandra

1

0,03

Rubiaceae

Machaonia acuminata

1

0,03

Rubiaceae

NI25

1

0,03

Rubiaceae

Palicourea sp1

1

0,03

Rutaceae

Galipea jasminiflora

1

0,03

Salicaceae

Casearia rupestris

1

0,03

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum

1

0,03

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis

1

0,03

Solanaceae

Solanum leptostachys

1

0,03

Styracaceae

Styrax camporum

1

0,03

Symplocaceae

Symplocos oblongifolia

1

0,03

Urticaceae

Cecropia pachystachya

1

0,03

Vochysiaceae

Qualea multiflora

1

0,03

Legenda: NI = número de indivíduos; NI (%) = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao total de
indivíduos.
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Figura 48: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em Floresta
Estacional Semidecidual na Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

A espécie Copaifera langsdorffii apresentou o maior valor de importância (5,47 IVI), registradas em 52% das
parcelas, apresentando o maior número de indivíduos e a maior área basal. As árvores mortas em conjunto
das espécies Copaifera langsdorffii, Tapirira obtusa, Tachigali rugosa, Tapirira guianensis, Myrcia amazônica,
Machaerium nyctitans, Machaerium villosum, Myrcia splendens, Ocotea corymbosa, Aspidosperma australe,
Machaerium acutifolium, Roupala montana, Hyptidendron asperrimum, Luehea grandiflora, Annona
dolabripetala, Dalbergia foliolosa, Monteverdia gonoclada, Machaerium brasiliense, Posoqueria latifólia,
Casearia sylvestris, Myrcia tomentosa, Bowdichia virgilioides, Aspidosperma parvifolium, Vochysia
tucanorum, Cupania zanthoxyloides, Platypodium elegans, Amaoiua intermedia, Cabralea canjerana e
Lamanonia speciosa foram responsáveis em conjunto por um IVI de 50,1% (Quadro 5 e Figura 49). As demais
295 espécies foram responsáveis pelos 49,9% de IVI restantes, o que se justifica pela menor frequência das
mesmas e pelos seus baixos valores de densidade e área basal. Os valores de densidade e área basal por
hectares encontrados para a amostragem foram respectivamente 2625 indivíduos/ha e 44,5 m²/ha.
Quadro 5: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

IVC

IVI

Copaifera langsdorffii

52,3810

2,9826

177,9281

5,7288

4,0670

7,7114

6,7201

5,4743

Morta

82,8571

4,7180

181,2384

5,8353

2,5019

4,7438

5,2896

5,0991

Tapirira obtusa

35,2381

2,0065

140,6873

4,5297

3,4422

6,5267

5,5282

4,3543

Tachigali rugosa

29,5238

1,6811

49,6544

1,5987

3,7008

7,0172

4,3079

3,4323

Tapirira guianensis

36,1905

2,0607

103,4466

3,3307

1,9487

3,6948

3,5128

3,0287

Myrcia amazonica

41,9048

2,3861

77,7918

2,5047

0,8192

1,5532

2,0289

2,1480

Machaerium nyctitans

28,5714

1,6269

48,8268

1,5721

1,2661

2,4006

1,9863

1,8665

Machaerium villosum

19,0476

1,0846

42,2062

1,3589

1,0876

2,0622

1,7106

1,5019

Myrcia splendens

30,4762

1,7354

47,9992

1,5454

0,4336

0,8221

1,1838

1,3676

Ocotea corymbosa

20,9524

1,1931

32,2753

1,0392

0,9751

1,8488

1,4440

1,3604

Aspidosperma australe

13,3333

0,7592

39,7235

1,2790

1,0213

1,9366

1,6078

1,3249
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Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

IVC

IVI

Machaerium acutifolium

15,2381

0,8677

35,5856

1,1458

1,0249

1,9433

1,5445

1,3189

Roupala montana

22,8571

1,3015

47,9992

1,5454

0,5586

1,0591

1,3023

1,3020

Hyptidendron asperrimum

20,9524

1,1931

39,7235

1,2790

0,7367

1,3968

1,3379

1,2896

Luehea grandiflora

17,1429

0,9761

37,2408

1,1990

0,8932

1,6936

1,4463

1,2896

Annona dolabripetala

22,8571

1,3015

30,6202

0,9859

0,7585

1,4382

1,2120

1,2419

Dalbergia foliolosa

23,8095

1,3557

39,7235

1,2790

0,3592

0,6811

0,9800

1,1053

Monteverdia gonoclada

24,7619

1,4100

42,2062

1,3589

0,2626

0,4980

0,9285

1,0890

Machaerium brasiliense

17,1429

0,9761

41,3786

1,3323

0,4617

0,8754

1,1038

1,0613

Posoqueria latifolia

14,2857

0,8134

43,8613

1,4122

0,4784

0,9071

1,1596

1,0442

Casearia sylvestris

20,9524

1,1931

37,2408

1,1990

0,3715

0,7045

0,9518

1,0322

Myrcia tomentosa

16,1905

0,9219

43,8613

1,4122

0,2805

0,5319

0,9721

0,9553

Bowdichia virgilioides

11,4286

0,6508

22,3445

0,7194

0,6255

1,1860

0,9527

0,8521

Aspidosperma parvifolium

10,4762

0,5965

26,4823

0,8527

0,5504

1,0436

0,9481

0,8309

Vochysia tucanorum

16,1905

0,9219

19,8617

0,6395

0,4766

0,9036

0,7716

0,8217

Cupania zanthoxyloides

12,3810

0,7050

39,7235

1,2790

0,2127

0,4033

0,8411

0,7958

Platypodium elegans

11,4286

0,6508

23,1720

0,7461

0,5173

0,9809

0,8635

0,7926

Amaoiua intermedia

20,0000

1,1388

28,1375

0,9059

0,1651

0,3131

0,6095

0,7860

Cabralea canjerana

18,0952

1,0304

32,2753

1,0392

0,1489

0,2823

0,6608

0,7840

Lamanonia speciosa

8,5714

0,4881

32,2753

1,0392

0,4329

0,8208

0,9300

0,7827

Nectandra oppositifolia

16,1905

0,9219

24,8272

0,7994

0,3305

0,6267

0,7130

0,7827

Terminalia glabrescens

11,4286

0,6508

24,8272

0,7994

0,4534

0,8598

0,8296

0,7700

Casearia decandra

21,9048

1,2473

25,6547

0,8260

0,1218

0,2310

0,5285

0,7681

Eremanthus erythropappus

6,6667

0,3796

14,0687

0,4530

0,7633

1,4472

0,9501

0,7599

Clethra scabra

12,3810

0,7050

26,4823

0,8527

0,3247

0,6157

0,7342

0,7244

Leucochloron incuriale

14,2857

0,8134

19,0342

0,6128

0,3927

0,7446

0,6787

0,7236

Eugenia florida

14,2857

0,8134

24,8272

0,7994

0,2443

0,4633

0,6313

0,6920

Myrsine gardneriana

9,5238

0,5423

28,1375

0,9059

0,2723

0,5163

0,7111

0,6548

Pimenta pseudocaryophyllus

11,4286

0,6508

20,6893

0,6661

0,3045

0,5774

0,6218

0,6314

Protium heptaphyllum

14,2857

0,8134

18,2066

0,5862

0,2495

0,4732

0,5297

0,6243

Siphoneugena densiflora

12,3810

0,7050

17,3790

0,5596

0,2664

0,5051

0,5323

0,5899

Ocotea sp1

12,3810

0,7050

14,0687

0,4530

0,3098

0,5875

0,5202

0,5818

Pleroma candolleanum

9,5238

0,5423

16,5515

0,5329

0,3333

0,6320

0,5824

0,5691

Myrcia sp1

8,5714

0,4881

20,6893

0,6661

0,2895

0,5488

0,6075

0,5677

Machaerium hirtum

7,6190

0,4338

18,2066

0,5862

0,3479

0,6597

0,6230

0,5599

Guettarda viburnoides

11,4286

0,6508

22,3445

0,7194

0,1368

0,2594

0,4894

0,5432

Ixora brevifolia

11,4286

0,6508

19,0342

0,6128

0,1745

0,3310

0,4719

0,5315

Casearia arborea

7,6190

0,4338

17,3790

0,5596

0,2728

0,5172

0,5384

0,5035

Prunus myrtifolia

11,4286

0,6508

13,2412

0,4263

0,2247

0,4261

0,4262

0,5011

Coccoloba mollis

7,6190

0,4338

19,0342

0,6128

0,2286

0,4334

0,5231

0,4934

Cecropia hololeuca

8,5714

0,4881

14,8963

0,4796

0,2652

0,5029

0,4912

0,4902
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Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

IVC

IVI

Guatteria sellowiana

10,4762

0,5965

13,2412

0,4263

0,2263

0,4291

0,4277

0,4840

Siparuna guianensis

13,3333

0,7592

18,2066

0,5862

0,0556

0,1055

0,3458

0,4836

Matayba jugandifolia

9,5238

0,5423

18,2066

0,5862

0,1590

0,3015

0,4439

0,4767

Piptadenia gonoacantha

1,9048

0,1085

13,2412

0,4263

0,4540

0,8609

0,6436

0,4652

Ixora venulosa

6,6667

0,3796

18,2066

0,5862

0,2019

0,3828

0,4845

0,4495

Ouratea castaneifolia

7,6190

0,4338

20,6893

0,6661

0,1291

0,2448

0,4555

0,4483

Casearia gossypiosperma

13,3333

0,7592

14,0687

0,4530

0,0618

0,1171

0,2851

0,4431

Nectandra megapotamica

11,4286

0,6508

13,2412

0,4263

0,1322

0,2507

0,3385

0,4426

Lamanonia grandistipularis

8,5714

0,4881

13,2412

0,4263

0,2127

0,4033

0,4148

0,4392

Casearia obliqua

8,5714

0,4881

19,0342

0,6128

0,1096

0,2079

0,4104

0,4363

Moquiniastrum sp1

6,6667

0,3796

6,6206

0,2132

0,3511

0,6657

0,4394

0,4195

Cupania tenuivalvis

10,4762

0,5965

16,5515

0,5329

0,0665

0,1261

0,3295

0,4185

Platycyamus regnellii

2,8571

0,1627

9,1033

0,2931

0,4155

0,7878

0,5405

0,4145

Matayba guianensis

11,4286

0,6508

11,5860

0,3730

0,1125

0,2132

0,2931

0,4123

Stryphnodendron polyphylum
Moquiniastrum
polymorphum
Guapira opposita

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,5556

1,0534

0,5534

0,4051

5,7143

0,3254

8,2757

0,2665

0,3244

0,6152

0,4408

0,4023

8,5714

0,4881

14,0687

0,4530

0,1210

0,2295

0,3412

0,3902

Ocotea diospyrifolia

6,6667

0,3796

9,9309

0,3197

0,2327

0,4413

0,3805

0,3802

Callisthene major

2,8571

0,1627

6,6206

0,2132

0,4021

0,7625

0,4878

0,3794

Andira fraxinifolia

9,5238

0,5423

14,0687

0,4530

0,0671

0,1273

0,2901

0,3742

Zeyheria tuberculosa

6,6667

0,3796

11,5860

0,3730

0,1881

0,3567

0,3649

0,3698

Trichilia pallida

10,4762

0,5965

12,4136

0,3997

0,0492

0,0933

0,2465

0,3632

Styrax pohlii

6,6667

0,3796

9,1033

0,2931

0,1997

0,3787

0,3359

0,3505

Myrsine umbellata

7,6190

0,4338

11,5860

0,3730

0,1263

0,2394

0,3062

0,3488

Aspidosperma subincanum

7,6190

0,4338

9,1033

0,2931

0,1593

0,3020

0,2975

0,3430

Ocotea spixiana

7,6190

0,4338

8,2757

0,2665

0,1676

0,3178

0,2921

0,3394

Faramea sp1

5,7143

0,3254

12,4136

0,3997

0,1505

0,2854

0,3426

0,3368

Pleroma granulosum

4,7619

0,2711

9,1033

0,2931

0,2155

0,4087

0,3509

0,3243

Eugenia punicifolia

7,6190

0,4338

9,9309

0,3197

0,1114

0,2112

0,2655

0,3216

Pera glabrata

7,6190

0,4338

8,2757

0,2665

0,1250

0,2370

0,2517

0,3124

Lamanonia ternata

6,6667

0,3796

9,1033

0,2931

0,1384

0,2624

0,2777

0,3117

Vismia brasiliensis

6,6667

0,3796

7,4482

0,2398

0,1650

0,3129

0,2764

0,3108

Persea major

4,7619

0,2711

4,9654

0,1599

0,2615

0,4959

0,3279

0,3090

Qualea cryptantha

5,7143

0,3254

6,6206

0,2132

0,1948

0,3693

0,2912

0,3026

Miconia holosericea

4,7619

0,2711

12,4136

0,3997

0,1222

0,2318

0,3157

0,3009

Croton echinocarpus

3,8095

0,2169

7,4482

0,2398

0,2270

0,4305

0,3351

0,2957

Faramea nigrescens

4,7619

0,2711

11,5860

0,3730

0,1163

0,2205

0,2968

0,2882

Protium spruceanum

6,6667

0,3796

9,9309

0,3197

0,0834

0,1581

0,2389

0,2858

Annona sylvatica

5,7143

0,3254

9,9309

0,3197

0,1088

0,2062

0,2630

0,2838

Cryptocarya aschersoniana

5,7143

0,3254

9,1033

0,2931

0,0944

0,1791

0,2361

0,2659
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Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

IVC

IVI

Ocotea sp2

6,6667

0,3796

5,7930

0,1865

0,1152

0,2185

0,2025

0,2615

Myrcia neoobscura

7,6190

0,4338

7,4482

0,2398

0,0578

0,1095

0,1747

0,2611

Melanoxylon brauna

0,9524

0,0542

3,3103

0,1066

0,3214

0,6095

0,3580

0,2568

Ilex conocarpa

4,7619

0,2711

4,9654

0,1599

0,1713

0,3248

0,2423

0,2519

Cordia sellowiana

3,8095

0,2169

7,4482

0,2398

0,1508

0,2860

0,2629

0,2476

Didymopanax calvus

3,8095

0,2169

3,3103

0,1066

0,2137

0,4052

0,2559

0,2429

Xylopia brasiliensis

5,7143

0,3254

9,1033

0,2931

0,0520

0,0987

0,1959

0,2391

Trichilia clausseni

1,9048

0,1085

4,1379

0,1332

0,2502

0,4745

0,3039

0,2387

Guazuma ulmifolia

4,7619

0,2711

5,7930

0,1865

0,1309

0,2482

0,2174

0,2353

Myrcia cuspidata

5,7143

0,3254

9,1033

0,2931

0,0438

0,0831

0,1881

0,2338

Dalbergia nigra

7,6190

0,4338

6,6206

0,2132

0,0278

0,0528

0,1330

0,2333

Calyptranthes clusiifolia

3,8095

0,2169

4,1379

0,1332

0,1821

0,3454

0,2393

0,2318

Vochysia shwackeana

5,7143

0,3254

8,2757

0,2665

0,0483

0,0916

0,1790

0,2278

Myrcia mischophylla

5,7143

0,3254

7,4482

0,2398

0,0514

0,0974

0,1686

0,2209

Bauhinia sp.

4,7619

0,2711

8,2757

0,2665

0,0630

0,1195

0,1930

0,2190

Alchornea triplinervia

5,7143

0,3254

5,7930

0,1865

0,0681

0,1291

0,1578

0,2137

Myrsine venosa

3,8095

0,2169

9,1033

0,2931

0,0615

0,1167

0,2049

0,2089

Ouratea salicifolia

4,7619

0,2711

7,4482

0,2398

0,0589

0,1118

0,1758

0,2076

Heteropterys byrsonimifolia

2,8571

0,1627

9,9309

0,3197

0,0681

0,1292

0,2245

0,2039

Casearia lasiophylla

4,7619

0,2711

7,4482

0,2398

0,0396

0,0750

0,1574

0,1953

Handroanthus serratifolius

5,7143

0,3254

4,9654

0,1599

0,0462

0,0876

0,1237

0,1909

Inga sp1

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,1363

0,2585

0,1959

0,1848

Luehea divaricata

3,8095

0,2169

5,7930

0,1865

0,0791

0,1499

0,1682

0,1845

Myrcia guianensis

5,7143

0,3254

4,9654

0,1599

0,0283

0,0537

0,1068

0,1796

Siphoneugena crassifolia

4,7619

0,2711

5,7930

0,1865

0,0409

0,0775

0,1320

0,1784

Cupania vernalis

4,7619

0,2711

5,7930

0,1865

0,0371

0,0704

0,1285

0,1760

Myrsine coriacea

4,7619

0,2711

5,7930

0,1865

0,0325

0,0616

0,1241

0,1731

Leptolobium elegans

4,7619

0,2711

4,1379

0,1332

0,0540

0,1025

0,1179

0,1690

Xylopia sericea

4,7619

0,2711

4,1379

0,1332

0,0515

0,0976

0,1154

0,1673

Piptocarpha axillaris

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,1361

0,2580

0,1690

0,1669

Tovomitopsis saldanhae

2,8571

0,1627

6,6206

0,2132

0,0650

0,1232

0,1682

0,1664

Blepharocalyx salicifolius

4,7619

0,2711

4,1379

0,1332

0,0433

0,0820

0,1076

0,1621

Monteverdia evonymoides

4,7619

0,2711

4,9654

0,1599

0,0284

0,0539

0,1069

0,1616

NI29

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0971

0,1842

0,1587

0,1600

Vernonanthura discolor

2,8571

0,1627

4,9654

0,1599

0,0823

0,1560

0,1579

0,1595

Campomanesia sp1

3,8095

0,2169

5,7930

0,1865

0,0380

0,0721

0,1293

0,1585

Byrsonima laxiflora

3,8095

0,2169

4,1379

0,1332

0,0582

0,1104

0,1218

0,1535

Swartzia sp2

4,7619

0,2711

4,1379

0,1332

0,0295

0,0560

0,0946

0,1535

Astronium graveolens

3,8095

0,2169

4,9654

0,1599

0,0426

0,0807

0,1203

0,1525

Croton floribundus

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0965

0,1831

0,1448

0,1508
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Zanthoxylum fagara

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0804

0,1524

0,1428

0,1494

Vitex polygama

4,7619

0,2711

4,1379

0,1332

0,0181

0,0344

0,0838

0,1462

Laplacea fruticosa

3,8095

0,2169

4,1379

0,1332

0,0448

0,0850

0,1091

0,1450

Piptocarpa macropoda

1,9048

0,1085

4,9654

0,1599

0,0849

0,1610

0,1605

0,1431

Ocotea velutina

3,8095

0,2169

3,3103

0,1066

0,0558

0,1057

0,1062

0,1431

Mollinedia argyrogyna

3,8095

0,2169

4,9654

0,1599

0,0268

0,0509

0,1054

0,1426

Symplocos oblongifolia

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,1793

0,3400

0,1833

0,1403

Swartzia apetala

3,8095

0,2169

4,1379

0,1332

0,0368

0,0698

0,1015

0,1400

Guapira graciliflora

2,8571

0,1627

4,9654

0,1599

0,0478

0,0906

0,1252

0,1377

Ocotea laxa

3,8095

0,2169

4,9654

0,1599

0,0160

0,0304

0,0951

0,1357

Sloanea guianensis

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0522

0,0989

0,1161

0,1316

Nectandra sp1

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,1229

0,2331

0,1432

0,1316

Aspidosperma sp3

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,1079

0,2045

0,1422

0,1310

Cordiera sessilis

2,8571

0,1627

5,7930

0,1865

0,0221

0,0420

0,1142

0,1304

Senna macranthera

3,8095

0,2169

4,1379

0,1332

0,0213

0,0405

0,0868

0,1302

NI18

1,9048

0,1085

5,7930

0,1865

0,0496

0,0940

0,1403

0,1297

Psychotria carthagenensis

3,8095

0,2169

3,3103

0,1066

0,0321

0,0608

0,0837

0,1281

Myrcia sp2

3,8095

0,2169

4,1379

0,1332

0,0173

0,0329

0,0830

0,1277

Dendropanax cuneatus

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0440

0,0833

0,1083

0,1264

Psychotria velloziana

2,8571

0,1627

5,7930

0,1865

0,0150

0,0284

0,1075

0,1259

Mabea fistulifera

3,8095

0,2169

3,3103

0,1066

0,0285

0,0540

0,0803

0,1258

Ocotea odorifera

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,1129

0,2141

0,1337

0,1253

Aspidosperma cylindrocarpon

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0548

0,1040

0,1053

0,1244

Solanum pseudoquina

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0686

0,1300

0,1050

0,1242

Rudgea sp1

3,8095

0,2169

3,3103

0,1066

0,0240

0,0454

0,0760

0,1230

NI8

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0524

0,0994

0,1030

0,1229

Marlieria racemosa

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0655

0,1242

0,1021

0,1223

Metrodorea stipularis

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0643

0,1218

0,1009

0,1215

Byrsonima sericea

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0606

0,1150

0,0975

0,1192

Daphnopsis fasciculata

3,8095

0,2169

3,3103

0,1066

0,0167

0,0318

0,0692

0,1184

Sloanea lasiocoma

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0557

0,1056

0,0928

0,1161

Lafoensia pacari

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0389

0,0738

0,0902

0,1143

Aloysia virgata

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0226

0,0428

0,0880

0,1129

Styrax sp1

1,9048

0,1085

5,7930

0,1865

0,0225

0,0427

0,1146

0,1126

Cordia trichotoma

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0764

0,1448

0,1124

0,1111

Eugenia involucrata

1,9048

0,1085

4,9654

0,1599

0,0331

0,0628

0,1114

0,1104

Eugenia sp1

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0185

0,0352

0,0842

0,1104

Miconia cinnamomifolia

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0185

0,0350

0,0841

0,1103

Trichilia catigua

1,9048

0,1085

4,1379

0,1332

0,0466

0,0883

0,1108

0,1100

Euplassa semicostata

2,8571

0,1627

4,1379

0,1332

0,0167

0,0317

0,0825

0,1092
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Dictyoloma vandellianum

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0303

0,0574

0,0820

0,1089

Hyeronima alchornioides

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0285

0,0540

0,0803

0,1078

Cecropia glaziovii

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0281

0,0532

0,0799

0,1075

Protium sp1

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0279

0,0528

0,0797

0,1074

Annona cacans

1,9048

0,1085

4,9654

0,1599

0,0258

0,0489

0,1044

0,1057

Tabebuia roseoalba

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0663

0,1258

0,1029

0,1047

NI9

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0235

0,0445

0,0756

0,1046

Eriotheca candolleana

1,9048

0,1085

3,3103

0,1066

0,0480

0,0911

0,0988

0,1020

Swartzia pilulifera

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0149

0,0283

0,0674

0,0992

Andira sp1

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0149

0,0283

0,0674

0,0992

Myrcia mutabilis

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0281

0,0534

0,0667

0,0987

Qualea dichotoma

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0559

0,1061

0,0930

0,0982

Aspidosperma olivaceum

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0556

0,1054

0,0927

0,0979

Jacaranda puberula

0,9524

0,0542

4,1379

0,1332

0,0560

0,1062

0,1197

0,0979

Campomanesia guazumifolia

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0251

0,0475

0,0637

0,0967

Sapium glandulosum

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0533

0,1010

0,0905

0,0965

NI6

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0532

0,1009

0,0904

0,0964

NI10

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0532

0,1009

0,0904

0,0964

Deguelia hatschbachii

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0954

0,1809

0,1171

0,0961

Lacistema pubescens

2,8571

0,1627

3,3103

0,1066

0,0089

0,0168

0,0617

0,0954

Allophylus edulis

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0228

0,0433

0,0616

0,0953

Pseudobombax grandiflorum

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,1062

0,2014

0,1140

0,0941

Myrciaria sp1

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0493

0,0936

0,0868

0,0940

Casearia sp1

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0600

0,1138

0,0836

0,0919

Bauhinia forficata

1,9048

0,1085

4,1379

0,1332

0,0168

0,0318

0,0825

0,0912

Cassia ferruginea

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0121

0,0230

0,0515

0,0885

NI21

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0406

0,0769

0,0784

0,0884

NI7

0,9524

0,0542

2,4827

0,0799

0,0690

0,1307

0,1053

0,0883

Albizia polycephala

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0964

0,1828

0,1047

0,0879

Croton urucurana

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0376

0,0714

0,0757

0,0866

Cardiopetalum calophyllum

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0089

0,0168

0,0484

0,0865

Siphoneugenia sp.

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0088

0,0167

0,0483

0,0864

Ocotea pulchella

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0086

0,0164

0,0482

0,0863

Solanum sp2

2,8571

0,1627

2,4827

0,0799

0,0075

0,0142

0,0471

0,0856

Cedrela fissilis

0,9524

0,0542

4,9654

0,1599

0,0176

0,0333

0,0966

0,0825

Dyospiros inconstans

1,9048

0,1085

3,3103

0,1066

0,0124

0,0236

0,0651

0,0795

Machaerium brasiliensis

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0387

0,0733

0,0633

0,0784

NI13

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0798

0,1514

0,0890

0,0774

Byrsonima sp1

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0654

0,1240

0,0886

0,0772

Humiria balsamifera

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0227

0,0430

0,0615

0,0771
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Pleroma stenocarpum

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0646

0,1226

0,0879

0,0767

Metrodorea nigra

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0347

0,0658

0,0596

0,0759

NI12

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0768

0,1456

0,0861

0,0755

Annona neosericea

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0176

0,0335

0,0567

0,0740

Ocotea sp3

0,9524

0,0542

2,4827

0,0799

0,0462

0,0875

0,0837

0,0739

ocotea sp1

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0302

0,0573

0,0553

0,0730

Aspidosperma sp1

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0300

0,0569

0,0551

0,0729

Amaioua guianensis

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0149

0,0283

0,0541

0,0722

Lithraea molleoides

0,9524

0,0542

4,1379

0,1332

0,0139

0,0264

0,0798

0,0713

Myrcia obovata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0699

0,1325

0,0796

0,0711

Eugenia dodonaeifolia

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0124

0,0235

0,0517

0,0706

Machaerium stipitatum

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0111

0,0210

0,0505

0,0698

Campomanesia xanthocarpa

0,9524

0,0542

4,1379

0,1332

0,0114

0,0216

0,0774

0,0697

Matayba elagnoides

1,9048

0,1085

2,4827

0,0799

0,0108

0,0205

0,0502

0,0696

Qualea sp1

0,9524

0,0542

2,4827

0,0799

0,0379

0,0719

0,0759

0,0687

NI26

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0232

0,0440

0,0486

0,0686

Pleroma estrellense

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0227

0,0431

0,0482

0,0683

NI15

0,9524

0,0542

3,3103

0,1066

0,0163

0,0310

0,0688

0,0639

Emmotum nitens

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0136

0,0258

0,0395

0,0625

ocotea sp2

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0135

0,0256

0,0394

0,0625

Ocotea sp6

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0557

0,1057

0,0662

0,0622

NI20

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0130

0,0247

0,0390

0,0622

Nectandra lanceolata

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0114

0,0215

0,0374

0,0611

Miconia flammea

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0109

0,0206

0,0370

0,0608

Handroanthus albus

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0107

0,0204

0,0368

0,0607

Symplocos pubescens

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0100

0,0189

0,0361

0,0602

Eugenia sp5

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0091

0,0172

0,0352

0,0596

NI22

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0372

0,0705

0,0619

0,0593

Trichilia elegans

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0082

0,0156

0,0344

0,0591

Dalbergia miscolobium

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0076

0,0144

0,0338

0,0587

Miconia pepericarpa

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0072

0,0136

0,0334

0,0584

Micropholis sp1

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0071

0,0135

0,0334

0,0584

Erythroxylum pelleterianum

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0066

0,0125

0,0329

0,0581

Ouratea sp1

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0062

0,0118

0,0325

0,0578

NI16

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0055

0,0105

0,0319

0,0574

Pouteria gardneri

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0051

0,0097

0,0315

0,0571

Myrcia venulosa

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0049

0,0093

0,0313

0,0570

Solanum cernuum

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0048

0,0091

0,0312

0,0569

Psidium rufum

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0046

0,0086

0,0310

0,0568

Guarea guidonia

1,9048

0,1085

1,6551

0,0533

0,0045

0,0085

0,0309

0,0567
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Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

IVC

IVI

Dilodendron bipinnatum

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0430

0,0815

0,0541

0,0541

Solanum leptostachys

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0369

0,0701

0,0483

0,0503

Ocotea puberula

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0355

0,0673

0,0470

0,0494

Sparattosperma leucanthum

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0334

0,0633

0,0450

0,0481

Machaerium debile

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0314

0,0595

0,0430

0,0468

Simarouba amara

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0154

0,0292

0,0413

0,0456

Dalbergia frutescens

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0292

0,0554

0,0410

0,0454

NI24

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0288

0,0546

0,0406

0,0451

Pseudobombax sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0283

0,0536

0,0401

0,0448

Miconia sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0260

0,0492

0,0379

0,0434

Casearia grandiflora

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0117

0,0222

0,0377

0,0432

NI14

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0212

0,0403

0,0335

0,0404

Ilex paraguariensis

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0071

0,0135

0,0334

0,0403

NI27

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0208

0,0394

0,0330

0,0401

NI28

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0062

0,0118

0,0326

0,0398

Annona sericea

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0060

0,0113

0,0323

0,0396

Trichilia sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0194

0,0368

0,0317

0,0392

NI23

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0052

0,0099

0,0316

0,0391

Geonoma schottiana

0,9524

0,0542

1,6551

0,0533

0,0036

0,0068

0,0300

0,0381

Myrcia hebepetala

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0161

0,0306

0,0286

0,0372

NI25

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0155

0,0294

0,0280

0,0367

NI4

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0149

0,0282

0,0274

0,0364

Apeiba tibourbou

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0144

0,0272

0,0269

0,0360

NI17

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0127

0,0241

0,0254

0,0350

Ormosia fastigiata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0105

0,0199

0,0233

0,0336

Casearia rupestris

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0102

0,0193

0,0230

0,0334

Galipea jasminiflora

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0100

0,0190

0,0228

0,0333

Cyathea phalerata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0098

0,0185

0,0226

0,0331

Guapira hirsuta

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0095

0,0180

0,0223

0,0330

NI19

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0087

0,0165

0,0216

0,0325

Lafoensia vandelliana

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0083

0,0157

0,0212

0,0322

Eugenia aurata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0078

0,0149

0,0208

0,0319

Guarea kunthiana

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0073

0,0138

0,0202

0,0316

Qualea multiflora

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0066

0,0125

0,0196

0,0311

Aegiphila integrifolia

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0065

0,0124

0,0195

0,0311

Handroanthus sp.

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0065

0,0124

0,0195

0,0311

NI11

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0064

0,0121

0,0194

0,0310

Dalbergia sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0057

0,0109

0,0188

0,0306

Cybistax antisiphilitica

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0056

0,0106

0,0186

0,0305

Cyathea delgadii

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0055

0,0104

0,0185

0,0304
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Espécie

FA

FR

DA

DR

DoA

DoR

IVC

IVI

Myrcia sp3

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0052

0,0098

0,0182

0,0302

Inga sessilis

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0050

0,0095

0,0181

0,0301

Cariniana estrellensis

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0048

0,0092

0,0179

0,0300

Ocotea sp5

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0046

0,0086

0,0176

0,0298

Psidium sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0045

0,0086

0,0176

0,0298

Kielmeyera sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0045

0,0084

0,0175

0,0298

Inga cylindrica

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0043

0,0081

0,0174

0,0297

Ocotea sp4

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0041

0,0079

0,0173

0,0296

NI1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0038

0,0072

0,0169

0,0294

Carpotroche brasiliensis

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0036

0,0069

0,0168

0,0293

NI5

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0036

0,0069

0,0168

0,0293

Nectandra cuspidata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0035

0,0067

0,0167

0,0292

Protium widgreni

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0035

0,0067

0,0167

0,0292

Styrax camporum

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0034

0,0064

0,0165

0,0291

ocotea sp3

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0032

0,0062

0,0164

0,0290

Aspidosperma sp2

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0031

0,0059

0,0163

0,0289

Helicteres ovata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0030

0,0056

0,0161

0,0288

Myrcia sp4

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0028

0,0053

0,0160

0,0287

Myrcia oblongata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0026

0,0049

0,0158

0,0286

Cecropia pachystachya

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0025

0,0047

0,0157

0,0285

Machaonia acuminata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0024

0,0046

0,0156

0,0285

Eugenia acutata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0024

0,0045

0,0156

0,0284

Celtis brasiliensis

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0023

0,0043

0,0155

0,0284

Dalbergia vilosa

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0021

0,0040

0,0153

0,0283

Swartzia sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0021

0,0040

0,0153

0,0283

Mollinedia widgreni

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0020

0,0037

0,0152

0,0282

Ocotea lancifolia

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0019

0,0036

0,0151

0,0282

Siparuna brasiliensis

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0019

0,0036

0,0151

0,0281

Myrsine sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0019

0,0035

0,0151

0,0281

Trichilia emarginata

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0019

0,0035

0,0151

0,0281

Coutarea hexandra

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0018

0,0034

0,0150

0,0281

Myrcia neoclusiifolia

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0017

0,0033

0,0150

0,0281

Palicourea sp1

0,9524

0,0542

0,8276

0,0266

0,0017

0,0033

0,0150

0,0281

Guatteria vilosissima

0,9524
1756,192
3

0,0542
99,998
5

0,8276
3105,879
7

0,0266
99,995
9

0,0017
52,739
9

0,0032
100,000
0

0,0149
100,000
0

0,0280
100,000
0

Total

Legenda: DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência
Relativa DoR = dominância relativa; IVC = índice de valor de cobertura em porcentagem; IVI = índice de valor de importância em
porcentagem.
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Figura 49: Espécies com maior valor de importância, incluindo as árvores mortas em pé em Floresta Estacional
Semidecidual nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 (DR =
Densidade Relativa; FR = Frequência Relativa; DoR = Dominância Relativa).

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observouse um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 50). O padrão
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais
inequiâneas (Cavalcante et al. 2000). O decréscimo gradual no número de indivíduos encontrados em direção
às classes superiores de diâmetro, segundo Araújo et al. (2006), indica que possivelmente a fitofisionomia
em questão é composta, em sua maioria, por populações de indivíduos jovens aptos a substituírem os
indivíduos mais velhos que venham a senescer.
Considerando a análise de distribuição diamétrica da área basal, foi observado um padrão sigmoidal com
acréscimo da área basal até 15 cm de DAP, subsequente decréscimo na classe seguinte em diante (Figura
51). Nesse caso, a área basal é maior nas duas primeiras classes, o que se sustenta pelo elevado número de
indivíduos registrados nas mesmas (92,6% dos fustes amostrados). No que se refere à área basal, as três
primeiras classes de diâmetro acumulam 78,9% dos indivíduos. Essa informação corrobora com a presençaa
expressiva de indivíduos de pequeno e médio diâmetro entremeados por poucos indivíduos de maior
diâmetro.
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Figura 50: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 51: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual nas Áreas de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.1.5 - Índices de Diversidade
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual apresentou o valor 4,85 nats.Ind-1 para o índice de
diversidade de Shannon Weaver (H’). Estes resultados indicam que a fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual apresentou um elevado valor de diversidade, uma vez que valores acima de 3 no índice de
diversidade de Shannon-Wiener são considerados elevados (Magurran, 1988; Kent & Coker, 1992). O valor
de equabilidade (J) máximo é igual a 1 e demonstra contribuição proporcional das espécies para a
comunidade. Os valores de equabilidade encontrado para FESD foram 0,84 e indicaram que todas as espécies
possuem abundâncias equivalentes com pouca concentração de abundâncias relativas pelas espécies
dominantes. Além disso, estes valores de diversidade estão próximos ao esperado para Florestas Estacionais
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Semideciduais em regeneração, conforme demonstrados por Higuchi et al. (2006) para um Trecho de Floresta
Estacional Semidecídua secundária, em Viçosa, MG.
Quadro 6: Índices de diversidade calculados para a Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha do Fraile Fases
03 e 04.
FITOFISIONOMIA

Shannon

Simpson

EqMaxima

Pielou

Jentsch

FESD

4,85

0,98

5,77

0,84

0,09

2.3.1.6 - Espécies Endêmicas, Ameaçadas de Extinção, Raras, Valor Medicinal, Valor Comercial, Valor
Alimentícios e Imunes ao Corte
Apresentam-se aqui as espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, raras, de valor medicinal, de valor
comercial, valor alimentícios e imunes ao corte, para todas as fitofisionomias ocorrentes na Área de Estudo
do empreendimento.
Espécies endêmicas: foram registradas 122 espécies endêmicas do Brasil, o que corresponde a 14,77% das
espécies da área de estudo (Quadro 7). Em relação a menores graus de endemismo, 29 são endêmicas do
estado de Minas Gerais, sendo 25 endêmicas dos Campos Rupestres de Minas Gerais. Das 25 espécies
endêmicas dos Campos Rupestres de Minas Gerais, três são endêmicas do Quadrilátero Ferrífero segundo
BORSALI, 2012).
Quadro 7: Espécies endêmicas registradas nas Áreas de Estudo de Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

ENDE

Acanthaceae

Ruellia geminiflora Kunth

Br

Achariaceae

Alstroemeria monticola Mart. ex Schult. & Schult.f.

Br

Alstroemeriaceae

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

Br

Amaranthaceae

Gomphrena globosa L.

Br

Amaranthaceae

Gomphrena scapigera Mart.

Br

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium Schott

Br

Annonaceae

Annona coriacea Mart.

Br

Annonaceae

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff.

Br

Annonaceae

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

Br

Apiaceae

Eryngium eurycephalum Malme

Br

Apiaceae

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance

Br

Apocynaceae

Mandevilla velame (A.St.-Hil.) Pichon

Br

Apocynaceae

Minaria refractifolia (K.Schum.) T.U.P.Konno & Rapini

MG/Rup

Apocynaceae

Prestonia erecta (Malme) J.F.Morales

Br

Aquifoliaceae

Ilex conocarpa Reissek

Br

Araceae

Anthurium megapetiolatum E.G.Gonç.

Br

Araceae

Anthurium minarum Sakur. & Mayo

Br

Araceae

Philodendron minarum Engl.

Br

Araliaceae

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.

Br

Asteraceae

Acritopappus longifolius (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Br

Asteraceae

Aspilia reflexa (Sch.Bip. ex Baker) Baker

Br
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

ENDE

Asteraceae

Aspilia reticulata Baker

MG/Rup

Asteraceae

Aspilia subpetiolata Baker

Br

Asteraceae

Chionolaena arbuscula DC.

MG

Asteraceae

Chromolaena horminoides DC.

Br

Asteraceae

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob.

Br

Asteraceae

Chromolaena pedalis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.

Br

Asteraceae

Dimerostemma brasilianum Cass.

Br

Asteraceae

Eremanthus crotonoides (DC.) Sch.Bip.

Br

Asteraceae

Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC.

Br

Asteraceae

Ichthyothere terminalis (Spreng.) S.F.Blake

Br

Asteraceae

Lepidaploa rufogrisea (A.St.-Hil.) H.Rob.

Br

Asteraceae

Lessingianthus stoechas (Mart. ex Baker) H.Rob.

Br

Asteraceae

Lychnophora pinaster Mart.

MG/Rup

Asteraceae

Mikania glauca Mart. ex Baker

MG/Rup

Asteraceae

Mikania reticulata Gardner

Br

Asteraceae

Mikania sessilifolia DC.

MG/Rup

Asteraceae

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

Br

Asteraceae

Pseudobrickellia angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob.

Br

Asteraceae

Richterago radiata (Vell.) Roque

Br

Asteraceae

Symphyopappus brasiliensis (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Br

Asteraceae

Symphyopappus decussatus Turcz.

Br

Asteraceae

Trixis vauthieri DC.

Br

Begoniaceae

Begonia grisea A.DC.

Br

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha Cham.

Br

Bignoniaceae

Jacaranda puberula Cham.

Br

Bromeliaceae

Dyckia saxatilis Mez

Br

Bromeliaceae

Tillandsia stricta Sol.

Br

Bromeliaceae

Vriesea minarum L.B.Sm.

MG/Rup

Cactaceae

Arthrocereus glaziovii (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi

MG/Rup

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Br

Calophyllaceae

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc.

Br

Celastraceae

Plenckia populnea Reissek

Br

Celastraceae

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don

Br

Connaraceae

Rourea induta Planch.

Br

Convolvulaceae

Evolvulus lagopus Mart.

Br

Convolvulaceae

Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f.

Br

Convulvulaceae

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell

Br

Cyperaceae

Lagenocarpus rigidus Nees

Br

Cyperaceae

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeckeler

Br

Dilleniaceae

Davilla rugosa Poir.

Br

Dioscoreaceae

Dioscorea altissima Lam.

Br
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

ENDE

Dioscoreaceae

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Br

Ebenaceae

Diospyros inconstans Jacq.

Br

Ericaceae

Agarista coriifolia (Thunb.) Hook. ex Nied.

Br

Eriocaulaceae

Actinocephalus bongardii (A. St._hil.) Sano

MG/Rup

Eriocaulaceae

Paepalanthus aequalis (Vell.) J.F.Macbr.

MG/Rup

Eriocaulaceae

Paepalanthus amoenus (Bong.) Körn.

Br

Eriocaulaceae

Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.

Br

Euphorbiaceae

Bernardia similis Pax & K.Hoffm.

MG/Rup

Euphorbiaceae

Croton echinocarpus Müll. Arg.

Br

Fabaceae

Deguelia hatschbachii A.M.G.Azevedo

Br

Fabaceae

Machaerium debile (Vell.) Stellfeld

Br

Fabaceae

Melanoxylon brauna Schott

Br

Fabaceae

Mimosa claussenii Benth.

Br

Fabaceae

Mimosa cylindracea Benth.

Br

Fabaceae

Ormosia fastigiata Tul.

Br

Fabaceae

Plathymenia reticulata Benth.

Br

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Br

Fabaceae

Swartzia pilulifera Benth.

MG

Gesneriaceae

Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E.Moore

MG/Rup

Gesneriaceae

Paliavana sericiflora Benth.

MG/Rup

Gesneriaceae

Sinningia rupicola (Mart.) Wiehler

MG/Rup

Iridaceae

Pseudotrimezia truncata (Ravenna) Lovo & A.Gil

MG/Rup

Iridaceae

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.

Br

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley

Br

Lamiaceae

Hyptis monticola Mart. ex Benth.

Br

Lamiaceae

Hyptis nudicaulis Benth.

Br

Lauraceae

Ocotea laxa (Nees) Mez

Br

Lauraceae

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Br

Lauraceae

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez

Br

Lauraceae

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez

Br

Malpighiaceae

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Br

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Br

Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Br

Malpighiaceae

Peixotoa tomentosa A. Juss.

Br

Malvaceae

Helicteres ovata Lam.

Br

Melastomataceae

Cambessedesia corymbosa Mart. & Schrank ex DC.

Br

Melastomataceae

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.

Br

Melastomataceae

Lavoisiera alba Mart. & Schrank ex DC.

Br

Melastomataceae

Macairea radula (Bonpl.) DC.

Br

Melastomataceae

Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC.

Br

Melastomataceae

Pleroma estrellense (Raddi) P.J.F.Guim. & Michelang.

Br
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

ENDE

Melastomataceae

Pleroma heteromallum D. Don (D.Don)

MG/Rup

Melastomataceae

Pleroma martiusianum (DC.) P.J.F.Guim. &Michelang.

Br

Melastomataceae

Trembleya laniflora (D.Don) Cogn.

MG/Rup

Meliaceae

Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC.

Br

Moraceae

Sorocea guilleminiana Gaudich.

Br

Myrtaceae

Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg

Br

Myrtaceae

Eugenia aurata O.Berg

Br

Myrtaceae

Eugenia dodonaeifolia Cambess.

Br

Myrtaceae

Myrcia multipunctata Mazine

Br

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Br

Myrtaceae

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

Br

Myrtaceae

Myrcia vellozoi Mazine

Br

Nyctaginaceae

Guapira noxia (Netto) Lundell

Br

Nyctaginaceae

Neea theifera Oerst.

Br

Orchidaceae

Acianthera teres (Lindl.) Borba

MG/Rup

Orchidaceae

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f.

Br

Orchidaceae

Bulbophyllum weddellii (Lindl.) Rchb.f.

MG/Rup

Orchidaceae

Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg

MG/Rup

Orobanchaceae

Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.

Br

Orobanchaceae

Esterhazya nanuzae V.C.Souza

MG/Rup

Orobanchaceae

Esterhazya splendida J.C.Mikan

Br

Pipperaceae

Peperomia decora Dahlst.

Br

Poaceae

Eragrostis polytricha Nees

Br

Poaceae

Melinis minutiflora P. Beauv.

Exótica

Poaceae

Urocchloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Exótica

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Br

Proteaceae

Euplassa inaequalis (Pohl) Engl.

Br

Proteaceae

Euplassa incana (Klotzsch) I.M.Johnst.

MG

Rubiaceae

Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze

Br

Rubiaceae

Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze

Br

Rubiaceae

Ixora brevifolia Benth.

Br

Rubiaceae

Ixora venulosa Benth.

Br

Rubiaceae

Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC.

Br

Sapindaceae

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.

Br

Sapindaceae

Cupania zanthoxyloides Radlk.

Br

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.

Br

Smilacaceae

Smilax goyazana A.DC.

Br

Solanaceae

Brunfelsia rupestris Plowman

MG/Rup

Solanaceae

Calibrachoa elegans (Miers) Stehmann & Semir

MG

Solanaceae

Solanum cernuum Vell.

Br

Symplocaceae

Symplocos glaberrima Gontsch.

Br
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

ENDE

Urticaceae

Cecropia hololeuca Miq.

Br

Velloziaceae

Barbacenia flava Mart. ex Schult. & Schult.f.

MG/Rup

Velloziaceae

Vellozia caruncularis Mart. ex Seub.

MG/Rup

Velloziaceae

Vellozia compacta Mart. ex Schult. & Schult.f.

MG/Rup

Velloziaceae

Vellozia minima Pohl

MG/Rup

Verbenaceae

Lippia salviaefolia Cham.

Br

Vochysiaceae

Vochysia elliptica Mart.

Br

Vochysiaceae

Vochysia schwackeana Warm.

Br

Vochysiaceae

Vochysia thyrsoidea Pohl

Br

Legenda: BR = Endêmica do Brasil; MG = Endemica de Minas Gerais; MG/Rup = Endêmica dos Campos RupesTres de Minas Gerais.

Espécies ameaçadas de extinção (AE e ADA): Das espécies listadas em toda a Área de Estudo do
empreendimento, foram registradas 19 espécies em risco de extinção, sendo 8 constantes na categoria ‘’EN’’
(Em perigo) e 11 constantes na categoria ‘’VU’’ (Vulnerável) (Quadro 9).
Quadro 8: Espécies ameaçadas segundo a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção
(Portaria MMA443/2014) registradas na Área de Estudo do Projeto de Expansão de Lavra do Pilha do Fraile Fases 03
e 04.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

MMA 443/2014

Apocynaceae

Minaria refractifolia

VU

Asteraceae

Aspilia reticulata

VU

Asteraceae

Lessingianthus stoechas

VU

Asteraceae

Mikania argyreiae

VU

Asteraceae

Mikania glauca

EN

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa

VU

Cactaceae

Arthrocereus glaziovii

EN

Fabaceae

Apuleia leiocarpa

VU

Fabaceae

Dalbergia nigra

VU

Fabaceae

Melanoxylon brauna

VU

Gesneriaceae

Sinningia rupicola

EN

Lauraceae

Cinnamomum erythropus

EN

Lauraceae

Ocotea odorifera

EN

Meliaceae

Cedrela fissilis

VU

Meliaceae

Cedrela odorata

VU

Proteaceae

Euplassa incana

VU

Proteaceae

Euplassa semicostata

EN

Smilacaceae

Smilax lutescens

EN

Solanaceae

Calibrachoa elegans

EN

Espécies raras: Considerando as espécies raras da categoria “Raras I”, que são as espécies que possuem
distribuição geográfica restrita a uma área menor ou igual a 10 km2, foram registradas quatro espécies:
Anthurium megapetiolatum E.G. Gonç., Arthrocereus glaziovii (K. Schum.) N.P. Taylor & Zappi, Minaria cf.
refractifolia (K. Schum.) T.U.P. Konno & Rapini e Brunfelsia rupestris Plowman.
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Não foram encontradas espécies “Raras II”, ou seja, aquelas espécies que ocorrem com 1 (um) único
indivíduo por hectare na amostragem.
Espécies de valor medicinal: Na área pretendida pelo empreendimento foram amostradas 33 espécies com
valor medicinal. Sendo estas: Achyrocline satureioides, Acritopappus longifolius, Ageratum conyzoides,
Ageratum fastigiatum, Ayapana amygdalina, Baccharis crispa, Baccharis dentata, Baccharis dracunculifolia,
Baccharis myricifolia, Baccharis retusa, Baccharis rufidula, Baccharis serrulata, Baccharis subdentata,
Baccharis truncata, Bidens pilosa, Bidens rubifolia, Copaifera langsdorffii, Handroanthus chrysotrichus,
Handroanthus impetiginosus, Handroanthus serratifolius, Hyptidendron asperrimum, Hyptis monticola,
Hyptis nudicaulis, Hyptis villosa, Lafoensia pacari, Lafoensia vandelliana, Mandevilla velame, Pseudobrickellia
angustissima, Strychnos pseudoquina, Stryphnodendron adstringens, Stryphnodendron polyphyllum, Xylopia
aromática e Xylopia brasiliensis (Quadro 26).
Espécies de valor comercial: Considerando as espécies de valor comercial foram amostradas na Área de
Estudo do empreendimento um total de 18 espécies. São elas: Aspidosperma australe, Aspidosperma
cylindrocarpon, Aspidosperma olivaceum, Aspidosperma parvifolium, Aspidosperma sp2, Aspidosperma sp3,
Aspidosperma spruceanum, Aspidosperma subincanum, Ilex paraguariensis, Araucaria angustifólia,
Handroanthus chrysotrichus, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus serratifolius, Platycyamus regnellii,
Antonia ovata, Cedrela fissilis, Trichilia elegans e Urocchloa decumbens (Quadro 26).
Espécies de valor alimentício: Para a Área de Estudo do empreendimento foram amostradas um total de 8
espécies com potencial alimentício, sendo estas: Annona cacans, Annona coriácea, Annona sylvatica,
Araucaria angustifólia, Syagrus romanzoffiana, Garcinia gardneriana, Campomanesia xanthocarpa e
Cordiera sessilis (Quadro 26).
Quadro 9: Espécies Alimetícias, Medicinais e de Valor comercial na Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
ESPÉCIE

ALIMIMENTICIA

MEDICINAL

V. COMERCIAL

Annona cacans

x

-

-

Annona coriacea

x

-

-

Annona sylvatica

x

-

-

Xylopia aromatica

-

x

-

Xylopia brasiliensis

-

x

-

Aspidosperma australe

-

-

x

Aspidosperma cylindrocarpon

-

-

x

Aspidosperma olivaceum

-

-

x

Aspidosperma parvifolium

-

-

x

Aspidosperma sp2

-

-

x

Aspidosperma sp3

-

-

x

Aspidosperma spruceanum

-

-

x

Aspidosperma subincanum

-

-

x

Mandevilla velame

-

x

-

Ilex paraguariensis

-

-

x

Araucaria angustifolia

x

-

x

Syagrus romanzoffiana

x

-

-

Achyrocline satureioides

-

x

-
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ESPÉCIE

ALIMIMENTICIA

MEDICINAL

V. COMERCIAL

Acritopappus longifolius

-

x

-

Ageratum conyzoides

-

x

-

Ageratum fastigiatum

-

x

-

Ayapana amygdalina

-

x

-

Baccharis crispa

-

x

-

Baccharis dentata

-

x

-

Baccharis dracunculifolia

-

x

-

Baccharis myricifolia

-

x

-

Baccharis retusa

-

x

-

Baccharis rufidula

-

x

-

Baccharis serrulata

-

x

-

Baccharis subdentata

-

x

-

Baccharis truncata

-

x

-

Bidens pilosa

-

x

-

Bidens rubifolia

-

x

-

Pseudobrickellia angustissima

-

x

-

Handroanthus chrysotrichus

-

x

x

Handroanthus impetiginosus

-

x

x

Handroanthus serratifolius

-

x

x

Garcinia gardneriana

x

-

-

Copaifera langsdorffii

-

x

-

Platycyamus regnellii

-

-

x

Stryphnodendron adstringens

-

x

-

Stryphnodendron polyphyllum

-

x

-

Hyptidendron asperrimum

-

x

-

Hyptis monticola

-

x

-

Hyptis nudicaulis

-

x

-

Hyptis villosa

-

x

-

Antonia ovata

-

-

x

Strychnos pseudoquina

-

x

-

Lafoensia pacari

-

x

-

Lafoensia vandelliana

-

x

-

Cedrela fissilis

-

-

x

Trichilia elegans

-

-

x

Campomanesia xanthocarpa

x

-

-

Urocchloa decumbens

-

-

x

Cordiera sessilis

x

-

-

Espécies imunes ao corte: Considerando a Lei nº 20.308, de 27 de julho de 2012, do Estado de Minas Gerais
(que alterou as Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 e Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988), para
classificação das espécies imunes ao corte na AE do empreendimento foram encontradas as seguintes
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espécies da família Bignoniaceae: Handroanthus albus, Handroanthus chrysotrichus, Handronathus
serratifolius e Handroanthus ochraceus. Também foram encontrados indivíduos das espécies Araucaria
angustifólia, no entanto se tratam de indivíduos introduzidos e que não são naturais no local.
2.3.2 - Área Diretamente Afetada
2.3.2.1 - Enquadramento Fitogeográfico da Vegetação
De acordo com a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e o Decreto Nº 6.660, de 21 de novembro de
2008, a vegetação da Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04 está inserida no bioma da Mata Atlântica (Figura 52).
Em termos do enquadramento fitogeográfico, o “Manual Técnico de Classificação da Vegetação Brasileira”,
classifica os remanescentes florestais desta região como sendo de Floresta Estacional Semidecidual - FESD
(IBGE, 2012). Segundo está classificação, os fragmentos estudados podem ser classificados quanto à unidade
fisionômica como FESD Montana, por estarem localizados em cotas altimétricas que variam de 500 a 1.500
m (Figura 53 e Figura 54). A localização da Área de Estudo (AE) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04 encontra-se no limite ocidental da Mata Atlântica e dessa forma é tida como área
de tensão ecológica entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica (Werneck et al., 2010). Áreas de tensão
ecológica como a que se refere, em geral apresentam mosaicos vegetacionais que podem ter cortes abruptos
ou graduais entre diferentes classes fitofisionômicas. No caso da AE observam-se tanto fitofisionomias
claramente relacionadas com o bioma Mata Atlântica, como é o caso de FESD Montana, quanto
fitofisionomias relacionadas ao bioma Cerrado. Ressalta-se que no contexto de tal tensão ecológica merecem
destaque os Campos Rupestres que são formações herbáceo-arbustivas associadas a solos litólicos. Tal
fitofisionomia está associada localmente ao bioma Cerrado e na parte do norte da Cadeia do Espinhaço (norte
de Minas Gerais e Bahia) ao bioma Caatinga (Rapini et al., 2008).
No que se refere à conservação de biomas e fitofisionomias é importante mencionar que Mata Atlântica,
Cerrado e Campos Rupestres são considerados hotspots da biodiversidade e estão sob intensa ameaça pela
degradação antrópica (Tabarelli et al., 2005; Klink & Machado, 2005; Viana & Lombardi, 2007). Ressalta-se a
partir do mesmo referencial que a Mata Atlântica resta em menos de 15% de sua cobertura original (SOS
Mata Atlântica, 2018). Já o Cerrado resta em menos da metade de sua cobertura, com o agravante de um
declínio acentuado de sua cobertura original nos últimos 70 anos (Klink & Machado, 2005). Quanto aos
Campos Rupestres, são áreas naturalmente reduzidas que ocorrem sobre terrenos alvo de mineração, e em
virtude de seus enormes endemismos e presença de espécies raras requer atenção especial (Conceição &
Pirani, 2005). Nesse sentido a conservação de áreas já estabelecidas de tais fitofisionomias associadas ao
bioma Mata Atlântica, especialmente em contexto de tensão ecológica é de grande importância. Vale
destaque a conservação de Campos Rupestres, que são fitofisionomias relíquia das quais até o momento não
se conhecem técnicas efetivas de restauração, impossibilitando realizar reposição florestal adequada
(Rezende, 2013).
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Figura 52: Localização fitogeográfica da Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 53: Aspecto da Floresta Estacional Semidecidual
Montana na ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 54: Aspecto do Interior de Floresta Estacional
Semidecidual Montana na ADA do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 55: Fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito na ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.2 - Uso e Ocupação - Fitofisionomias da Área Diretamente Afetada (ADA)
A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
tem 358,076 ha (Quadro 10,Figura 56). O somatório em área com ocupação antrópica perfaz 152,11ha, o que
corresponde a 41,48% da ADA. Dentro desse total de uso e ocupação antrópico, 131,36ha não possui
cobertura vegetal alguma, sendo ocupadas por acessos, estruturas da mineração e cavas. O restante do uso
e ocupação antrópico refere-se a áreas com cobertura vegetal, sendo 0,06ha relativos à Silvicultura, 2,95 ha
relativos a áreas revegetadas e 17,74ha de pastagem com árvores isoladas.
Os restantes 57,52% da ADA possuem cobertura vegetal natural, sendo que 45,73 ha (12,77% da ADA) se
referem à Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial. A cobertura de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na ADA corresponde a 97,57ha perfazendo 27,25% da
mesma. A cobertura de Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração na ADA
corresponde a 11,29ha perfazendo 3,15% da área. O Cerrado Sentido Restrito corresponde a 51,38 ha
(14,35%) da ADA.
No que se refere às APPs de cursos d’água e nascentes, as quais foram computadas em conjunto, foi mapeada
a demanda por intervenção em 25,116 ha, o que corresponde a 7,07% da ADA. As intervenções pretendidas
em APP na ADA vão incidir nas classes de uso e ocupação cobertas por vegetação natural. As interveções em
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Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração ocorrerão em 4,738 ha (1,32% da
ADA), em Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração ocorrerão em 11,811 ha (3,30%
da ADA), enquanto em Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração ocorrerão em
2,112 ha (0,59% da ADA). Ressalta-se que o mapeamento utilizando modelos digitais de elevação não
detectou outros tipos de APP na ADA do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
A seguir descreve-se brevemente a caracterização das fitofisionomias referentes à cobertura vegetal natural
ocorrente na Área Diretamente Afetada.
Quadro 10: Área ocupada por cada classe de uso e ocupação do solo e fitofisionomias na Área Diretamente Afetada
(ADA) do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Dentro de APP Dentro de APP Fora de APP Fora de APP Subtotal Subtotal
CLASSES
(ha)
(%)
(ha)
(%)
(ha)
(%)
Cerrado Sentido restrito
1,661
0,46%
49,715
13,88%
51,38
14,35%
FESD em estágio inicial

2,112

0,59%

43,623

12,18%

45,73

12,77%

FESD em estágio médio

11,811

3,30%

85,756

23,95%

97,57

27,25%

FESD em estágio avançado

4,738

1,32%

6,553

1,83%

11,29

3,15%

0,573

0,16%

17,164

4,79%

17,74

4,95%

0,935

0,26%

2,014

0,56%

2,95

0,82%

Silvicultura

0,000

0,00%

0,062

0,02%

0,06

0,02%

Uso
Antrópico/Acessos/Mineraç
ão

3,286

0,92%

128,075

35,77%

131,36

36,68%

Total

25,116

7,01%

332,960

92,99%

358,076

100,00%

Pastagem com árvores
isoladas
Revegetação
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Figura 56: Figura representando a vegetação a ser suprimida e das classes de uso e ocupação do solo na Área Diretamente Afetada do empreendimento Pilha do Fraile Fases 03 e 04.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Página 127 de 467

2.3.2.2.1 - Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração (45,73 ha)
O estágio sucessional deste tipo fitofisionomico foi classificado de acordo com a Resolução CONAMA n° 392
de 2007, que descreve os parâmetros para classificação da sucessão ecológica em Fitofisionomia Floresta
Estacional Semidecidual. Dentro deste estágio de sucessão da regeneração foram consideradas duas
formações distintas, na qual se diferenciam principalmente pela presença e ausência de material lenhoso
(ausência de árvores). Portanto as áreas de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de
regeneração onde não há presença de material lenhoso, frequentemente são cobertas por espécies de
samambaias e outras espécies da família poaceae, assim como cipós e arbustos. Por outro lado, a floresta
Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração com rendimento lenhoso, além das espécies de
samambaias, cipós e arbustos, também apresenta árvores (Figura 57 e Figura 58).
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração com rendimento
lenhoso é caracterizada por apresentar indivíduos arbustivos/arbóreos que não formam um dossel e não
possuem estratificação vertical. Trata-se de vegetação adensada de indivíduos arbóreos jovens entremados
com espécies arbustivas e com trepadeiras herbáceas. Tal fitofisionomia recobre áreas anteriormente
exploradas, onde a mesma cessou por tempo suficiente para que ocorresse a colonização vegetal. A
serrapilheira apresenta uma camada fina e pouco decomposta.
A composição florística da Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração pode ser
representada pelas seguintes espécies: Heteropterys byrsonimifolia (Malpighiaceae), Hyptidendron
asperrimum (Lamiaceae), Copaifera langsdorffii (Fabaceae), Aspidosperma subincanum (Apocynaceae),
Cordiera sessilis (Rubiaceae), Myrcia amazonica (Myrtaceae), Leucochloron incuriale (Fabaceae), Bowdichia
virgilioides (Fabaceae), Myrcia tomentosa (Myrtaceae), Eremanthus erythropappus (Asteraceae), Guettarda
viburnoides (Rubiaceae), Inga cylindrica (Fabaceae), Lamanonia ternata (Cunoniaceae), Myrcia guianensis
(Myrtaceae), Myrcia neoobscura (Myrtaceae), Myrsine gardneriana (Primulaceae), Roupala montana
(Proteaceae), Tapirira guianensis (Anacardiaceae), Annona sericea (Annonaceae), Cecropia pachystachya
(Urticaceae), Dalbergia miscolobium (Fabaceae), Myrcia splendens (Myrtaceae), Qualea dichotoma
(Vochysiaceae), dentre outras.

Figura 57: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual com rendimento lenhoso em estágio
inicial de regeneração na Área Diretamente Afetada
pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 58: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual com rendimento lenhoso em estágio
inicial de regeneração na Área Diretamente Afetada
pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04.
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2.3.2.2.2 - Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração (97,57 ha)
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração é caracterizada por
apresentar indivíduos arbustivos/arbóreos formando um dossel, estratificação vertical com a presença de
dois estratos (dossel, sub-dossel e sub-bosque), ocorrência de espécies herbáceas no sub-bosque e uma
camada de serapilheira variando de espessura com as estações do ano (Figura 59 e Figura 62 ). Apresenta
também trepadeiras herbácease lenhosas, assim como epífitas que incluem orquídeas, Bromélias e
Samambaias. A Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio na área pretendida pelo projeto
apresenta uma altura média de 8,32±3,09 metros e diâmetro médio dos troncos de 10,73 cm.
A composição florística da Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração pode ser
representada pelas seguintes espécies: Copaifera langsdorffii (Fabaceae), Tapirira guianensis
(Anacardiaceae), Myrcia amazonica (Myrtaceae), Machaerium brasiliense (Fabaceae), Aspidosperma
subincanum (Apocynaceae), Tapirira obtusa (Anacardiaceae), Tachigali rugosa (Fabaceae), Machaerium
nyctitans (Fabaceae), Hyptidendron asperrimum (Lamiaceae), Casearia obliqua (Salicaceae), Vochysia
tucanorum (Vochysiaceae), Ocotea corymbosa (Lauraceae), Casearia gossypiosperma (Salicaceae), Roupala
montana (Proteaceae), Casearia decandra (Salicaceae), Dalbergia foliolosa (Fabaceae), Myrcia neoobscura
(Myrtaceae), Amaioua intermedia (Rubiaceae), Nectandra megapotamica (Lauraceae), Prunus myrtifolia
(Rosaceae), Annona dolabripetala (Annonaceae), Protium heptaphyllum (Burseraceae), Myrcia cuspidata
(Myrtaceae), Eugenia florida (Myrtaceae), Monteverdia gonoclada (Celastraceae), Croton urucurana
(Euphorbiaceae), Pleroma candolleanum (Melastomataceae), Euplassa semicostata (Proteaceae), Callisthene
major (Vochysiaceae), Ocotea odorifera (Lauraceae), Ocotea velutina (Lauraceae), Trichilia clausseni
(Meliaceae), Xylopia sericea (Annonaceae), Handroanthus impetiginosus (Bignoniaceae), Zanthoxylum
fagara (Rutaceae), Handroanthus albus (Bignoniaceae), Cedrela fissilis (Meliaceae), Aspidosperma
spruceanum (Apocynaceae), Handroanthus serratifolius (Bignoniaceae), dentre outras.

Figura 59: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na
Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 60: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na
Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 61: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na
Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 62: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na
Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.2.3 - Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração (11,29 ha)
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração é caracterizada
por apresentar indivíduos arbustivos/arbóreos formando um dossel, estratificação vertical com a presença
de três estratos (dossel, sub-dossel e sub-bosque), ocorrência de espécies herbáceas no sub-bosque e uma
camada de serapilheira variando de espessura com as estações do ano (Figura 63 e Figura 64). Além disso, o
dossel é superior a 12 (doze) metros de altura e com ocorrência frequente de árvores emergentes. Apresenta
também trepadeiras herbácease lenhosas, assim como epífitas, Bromélias e Samambaias. A serapilheira
presente varia em função da localização e composição de espécies. Trepadeiras geralmente lenhosas, com
maior frequência, assim como espécies indicadoras de Floresta Estacional Semidecidual.
Dentro desta fitofisionomia e estágio de regeneração destacam-se as seguintes espécies arbóreas: Copaifera
langsdorffii (Fabaceae), Tapirira guianensis (Anacardiaceae), Machaerium acutifolium (Fabaceae), Protium
heptaphyllum (Burseraceae), Aspidosperma subincanum (Apocynaceae), Dalbergia frutescens (Fabaceae),
Tachigali rugosa (Fabaceae), Dalbergia foliolosa (Fabaceae), Machaerium nyctitans (Fabaceae), Matayba
guianensis (Sapindaceae), Casearia gossypiosperma (Salicaceae), Eugenia florida (Myrtaceae), Cupania
vernalis (Sapindaceae), Amaioua intermedia (Rubiaceae), Nectandra megapotamica (Lauraceae), Trichilia
clausseni (Meliaceae), Hyptidendron asperrimum (Lamiaceae), Clethra scabra (Clethraceae), Pleroma
candolleanum (Melastomataceae), Aspidosperma spruceanum (Apocynaceae), Guatteria sellowiana
(Annonaceae), Lonchocarpus cultratus (Fabaceae), Leucochloron incuriale (Fabaceae), Mabea fistulifera
(Euphorbiaceae), Ocotea odorifera (Lauraceae), Vochysia tucanorum (Vochysiaceae), Zanthoxylum fagara
(Rutaceae), Annona dolabripetala (Annonaceae), Astronium graveolens (Anacardiaceae), Dalbergia nigra
(Fabaceae), Cyathea delgadii (Cyatheaceae), Margaritaria nobilis (Phyllanthaceae).

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Página 130 de 467

Figura 63: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio avançado de regeneração na
Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 64: Fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio avançado de regeneração na
Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.2.4 - Cerrado Sentido Restrito em estágio médio de regeneração (51,38 ha)
O Cerrado Sentido Restrito é representado pela presença de árvores tortuosas com casca corticenta ou
esclerificada de porte médio a pequeno com densidade ligeiramente esparsada. Ocorre sobre matriz
herbácea com predomínio eventual de gramíneas. Pode apresentar deciduidade quando a estação seca é
pronunciada. Nesta fitofisionomia nunca ocorre formação de dossel (Figura 65 e Figura 66). Uma
característica marcante é a grande acumulação de biomassa subterrânea, com a formação de xilopódios e
raízes tuberosas geminíferas. Neste sentido é notável que a maior parte da biomassa lenhosa do Cerrado
Sentido Restrito ocorre no subsolo. A fisionomia existente na área é equivalente ao escrube e ao arbustal
latifoliado segundo Oliveira-Filho (2009). O último autor caracteriza a fitofisionomia como uma massa vegetal
de aparência mais ou menos contínuo e uniforme de arbustos e subarbustos
No que se refere à composição florística observam-se espécies arbóreas em tamanho anão, dentre as
espécies arbóreas destacam-se Xylopia aromatica (Annonaceae), Schefflera macrocarpa (Araliaceae),
Kielmeyera coriacea (Calophyllaceae), Plenckia populnea (Celastraceae), Stryphnodendron adstringens
(Fabaceae), Byrsonima verbascifolia (Malpichiaceae), Miconia ferruginata (Melastomataceae), Qualea
grandiflora, Qualea multiflora e Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae). Já no estrato herbáceo podem ser
citadas Fuirena umbellata (Cyperaceae), Hyptis nudicaulis (Lamiaceae), além das gramíneas Andropogon
bicornis, Axonopus aureus, Axonopus pressus e Echinolaena inflexa.
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Figura 65: Fitofisionomia Cerrado Sentido Restrito na
Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 66: Fitofisionomia Cerrado Sentido Restrito na
Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.2.5 - Pastagem com árvores isoladas (17,74 ha)
Esta cobertura vegetacional se trata de uma matriz composta por pastagem onde foram reservados alguns
indivíduos arbóreos nativos, dado que as copas das árvores não se tocam e a densidade de indivíduos por
hectare esteja abaixo de 30 (Figura 67 e Figura 68).

Figura 67: Pastagem com árvores isoladas na Área
Diretamente Afetada Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 68: Pastagem com árvores isoladas na Área
Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.2.6 - Silvicultura (0,06 ha)
Esta fisionomia vegetacional é caracterizada pelo plantio de Eucalipto utilizado como barreira contra ventos
(Figura 69 e Figura 70).
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Figura 69: Silvicultura na Área Diretamente Afetada do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 - Casa de Pedra.

Figura 70: Silvicultura na Área Diretamente Afetada do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 - Casa de Pedra.

2.3.2.2.7 - Revegetação (2,95 ha)
A cobertura vegetal das áreas revegetadas é predominantemente composta por Capim meloso – Melinis
minutiflora (Poaceae) entremeada por espécies metalófilas (vegetais com afinidade por solos ricos em
metais) oriundas dos Campos Rupestres adjacentes, além de outras espécies de leguminosas (Fabaceae)
especialmente Crotalaria spp., feijão guandú (Cajanus cajan) e calopogônio (Calopogonium mucunoides).
Trata-se de cobertura vegetal antrópica destinada a uma reabilitação ambiental preliminar de taludes
formados por estéril de mineração. Observa-se uma boa cobertura vegetal das referidas espécies
supracitadas, eventualmente formando um depósito inicial de matéria orgânica em decomposição pela
morte das touceiras mais velhas das mesmas.
2.3.2.3 - Florística Geral
Na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Projeto da Pilha do Fraile Fases 03 e 04 contabilizaram-se 676
espécies, 336 gêneros e 108 famílias botânicas, amostrados a partir do levantamento florístico de todas as
fitofisionomias (Quadro 11). As famílias com maior representatividade em termos de espécies foram:
Fabaceae com 70 espécies (10,3%), Asteraceae com 64 espécies (9,5%), Myrtaceae com 49 espécies (7,2%),
Rubiaceae com 37 espécies (5,5%), Lauraceae com 32 espécies (4,7%), Melastomataceae com 29 espécies
(4,3%), Annonaceae com 16 espécies (2,4%), Malpighiaceae com 16 espécies (2,4%), Poaceae com 16
espécies (2,4%), Bignoniaceae com 15 espécies (2,2%), Solanaceae com 15 espécies (2,2%), Apocynaceae
com 13 espécies (1,9%), Euphorbiaceae com 12 espécies (1,8%) e Malvaceae com 11 espécies (1,6%). As
demais 94 famílias apresentaram dez ou menos espécies e juntas correspondem a 39,8% da riqueza florística
registrada (Figura 71).
A contagem dos hábitos (formas de vida) por espécies revela o predomínio do hábito arbóreo com 399
espécies, seguido do hábito arbustivo e do herbáceo com 126 e 92 espécies respectivamente (Figura 72). As
trepadeiras (47 espécies) e epífitas (12 espécies) foram as que apresentaram menor quantidade de espécies.
Tal distribuição de espécies por hábito tem relação com as fitofisionomias que ocorrem na área pretendida.
A maior riqueza florística observada foi em Floresta Estacional Semidecidual, com 513 espécies, onde
predomina o hábito arbóreo. No Cerrado Sentido Restrito foram observadas 181 espécies. Na revegetação
observou-se menor riqueza florística, onde foram registradas 23 espécies, predominantemente arbustivas e
herbáceas. Vale ressaltar que ocorre compartilhamento de espécies entre as classes fitofisionômicas da área
pretendida.
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No que se refere às síndromes de dispersão observou-se 348 espécies Zoocóricas (dispersão por animais),
233 espécies Anemocóricas (dispersão pelo vento), 57 espécies Autocóricas (dispersão a curtas distâncias) e
38 espécies Barocóricas (dispersão por gravidade) (Figura 73). Tal distribuição relaciona-se com as diferentes
fitofisionomias presentes na área (Batalha e Mantovani 2001). Em fitofisionomias mais abertas, como é o
caso do Cerrado Sentido Restrito, a tendência é que se apresentem mais espécies anemocóricas (Oliveira &
Moreira 1992). Já em ambientes mais fechados, como é o caso da Floresta Estacional Semidecidual a
tendência é que se apresentem mais espécies Zoocóricas (Stefanello et al., 2010).
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Quadro 11: Lista das espécies de todos os hábitos registrados na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, estando
estas ordenadas por ordem alfabética de família e espécie.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

ENDE

Acanthaceae

Justicia spx

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Acanthaceae

Lepidagathis spx

Erva

Baro

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Acanthaceae

Lepidaghatis sp2

Erva

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Acanthaceae

Mendoncia puberula Mart.

Erva

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Acanthaceae

Ruellia asperula (Mart. ex Nees) Lindau

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Acanthaceae

Ruellia geminiflora Kunth

Erva

Baro

Br

-

x

-

x

-

-

-

-

Acanthaceae

Staurogyne flava Braz & R.Monteiro

Erva

Baro

nBr

-

x

-

x

x

-

-

-

Acanthaceae

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Amaranthaceae

Gomphrena globosa L.

Erva

Baro

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Amaranthaceae

Gomphrena scapigera Mart.

Erva

Baro

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Amaranthaceae

Pfaffia gnaphaloides (L.f.) Mart.

Erva

Baro

-

-

-

-

x

x

-

-

-

Amaryllidaceae

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

Erva

Baro

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium Schott

Árvore

Ane

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Anacardiaceae

Astronium graveolens Jacq.

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Anacardiaceae

Lithrea molleoides (Vell.) Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Anacardiaceae

Mangifera indica L.

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

x

-

x

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius Raddi

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Anacardiaceae

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Anemiaceae

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Annona coriacea Mart.

Arbusto

Zoo

Br

-

-

-

x

-

x

-

-
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Annonaceae

Annona dioica A.St.-Hil.

Arbusto

Zoo

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Annonaceae

Annona dolabripetala Raddi

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Annona glabra L.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Annona monticola Mart.

Arbusto

Zoo

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Annonaceae

Annona neosericea H.Rainer

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Annona sericea Dunal

Árvore

Zoo

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Annonaceae

Annona sylvatica A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

x

-

-

Annonaceae

Cardiopetalum calophyllum Schltdl.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff.

Arbusto

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Annonaceae

Guatteria australis A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Guatteria sellowiana Schltdl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Guatteria villosissima A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Annonaceae

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

Árvore

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

x

-

Annonaceae

Xylopia brasiliensis Spreng.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

x

-

Annonaceae

Xylopia sericea A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Apiaceae

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance

Erva

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Apocynaceae

Aspidosperma australe Müll.Arg.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium A.DC.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma sp2

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma sp3

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg.

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

x
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Apocynaceae

Aspidosperma subincanum Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

x

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum Mart. & Zucc.

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Apocynaceae

Mandevilla velame (A.St.-Hil.) Pichon

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

x

-

Apocynaceae

Odontadenia lutea (Vell.) Markgr.

Trepadeira Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Apocynaceae

Prestonia erecta (Malme) J.F.Morales

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Apocynaceae

Stipecoma peltigera (Stadelm.) Müll.Arg.

Trepadeira Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex affinis Gardner

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex cerasifolia Reissek

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex conocarpa Reissek

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Aquifoliaceae

Ilex grandis Reissek

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Araceae

Anthurium megapetiolatum E.G.Gonç.

Erva

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Araceae

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

Erva

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Araceae

Philodendron bipinnatifidum Schott

Epífita

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Araceae

Philodendron minarum Engl.

Erva

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Araliaceae

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Araliaceae

Didymopanax calvus (Cham.) Decne. & Planch.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Araliaceae

Didymopanax macrocarpus (Cham. & Schltdl.) Seem.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Araliaceae

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Araucariaceae

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Árvore

Zoo

nBr

x

-

x

-

x

x

-

x

Arecaceae

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Arecaceae

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

Arbusto

Zoo

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Arecaceae

Geonoma schottiana Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

x

-

-
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Aspleniaceae

Asplenium claussenii Hieron.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

x

-

Asteraceae

Ageratum conyzoides L.

Erva

Ane

-

-

-

-

x

x

-

x

-

Asteraceae

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

x

x

-

x

-

Asteraceae

Aldama arenaria (Baker) E.E.Schill. & Panero

Erva

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Austrocritonia velutina (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob.

Erva

Ane

-

-

-

-

x

-

-

x

-

Asteraceae

Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-

Asteraceae

Baccharis dracunculifolia DC.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

x

x

-

x

-

Asteraceae

Baccharis myricifolia DC.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-

Asteraceae

Baccharis retusa DC.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

x

-

Asteraceae

Baccharis rufidula (Spreng.) Joch.Müll.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-

Asteraceae

Baccharis truncata Gardner

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

x

-

Asteraceae

Bidens pilosa L.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

x

-

x

-

Asteraceae

Bidens rubifolia Kunth

Trepadeira Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-

Asteraceae

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

x

-

-

-

Asteraceae

Chaptalia martii (Baker) Zardini

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Chresta sphaerocephala DC.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Chromolaena decumbens Gardner

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Chromolaena horminoides DC.

Erva

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto

Ane

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Chromolaena multiflosculosa (DC.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Chrysolaena cognata (Less.) Dematt.

Erva

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-
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Asteraceae

Chrysolaena obovata (Less.) Dematt.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

x

x

-

-

-

Asteraceae

Dasyphyllum donianium (Gardner) Cabrera

Arbusto

Ane

-

-

x

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Dimerostemma brasilianum Cass.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.

Erva

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Eremanthus crotonoides (DC.) Sch.Bip.

Árvore

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Eremanthus glomerulatus Less.

Árvore

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Eremanthus incanus (Less.) Less.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Heterocondylus alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Ichthyothere integrifolia (DC.) Baker

Erva

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Ichthyothere latifolia (Benth.) Gardner

Erva

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Ichthyothere terminalis (Spreng.) S.F.Blake

Arbusto

Ane

Br

-

x

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Inulopsis scaposa (DC.) O.Hoffm.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Koanophyllon adamantium (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Lepidaploa rufogrisea (A.St.-Hil.) H.Rob.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Lessingianthus bardanoides (Less.) H.Rob.

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Lessingianthus laevigatus (Mart. ex DC.) H.Rob.

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Lessingianthus linearis (Spreng.) H.Rob.

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Lessingianthus tomentellus (Mart. ex DC.) H.Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Mikania argyreiae DC.

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Asteraceae

Mikania conferta Gardner

Asteraceae

Mikania hirsutissima DC.

Asteraceae

HABI

DISP

I.COR FESD PAIS CESR REVE ALIM MEDI ECON

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Mikania ligustrifolia DC.

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Mikania populifolia Gardner

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Mikania sessilifolia DC.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Moquiniastrum floribundum (Cabrera) G. Sancho

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Moquiniastrum paniculatum (Less.) G. Sancho

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Piptocarpha organensis Cabrera

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Symphyopappus decussatus Turcz.

Árvore

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Trichogonia salviifolia Gardner

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Tridax procumbens L.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Trixis nobilis (Vell.) Katinas

Arbusto

Ane

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura membranacea (Gardner) H.Rob.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Asteraceae

Vernonanthura polyanthes (Spreng.) A.J. Vega & M. Dematt.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Begoniaceae

Begonia angulata Vell.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Begoniaceae

Begonia grisea A.DC.

Erva

Baro

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Begoniaceae

Begonia rufa Thunb.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Bignoniaceae

Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G.Lohmann

-

-

x

-

-

-

-

-

-
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Bignoniaceae

Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann

Trepadeira Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Bignonia corymbosa (Vent.) L.G.Lohmann

Trepadeira Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

Árvore

Ane

nBr

x

x

-

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

x

x

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Árvore

Ane

nBr

x

x

x

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose

Árvore

Ane

-

x

x

x

-

-

-

x

x

Bignoniaceae

Jacaranda caroba (Vell.) DC.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha Cham.

Árvore

Ane

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Jacaranda micrantha Cham.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

-

x

-

-

-

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Bignoniaceae

Zeyheria montana Mart.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Bixaceae

Bixa orellana L.

Árvore

Baro

nBr

-

-

x

-

-

x

x

x

Blechnaceae

Blechnum austrobrasilianum de la Sota

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Boraginaceae

Cordia ecalyculata Vell.

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Boraginaceae

Cordia sellowiana Cham.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Boraginaceae

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Boraginaceae

Varronia curassavica Jacq.

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Bromeliaceae

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Bromeliaceae

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Bromeliaceae

Tillandsia gardneri Lindl.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Bromeliaceae

Tillandsia recurvata (L.) L.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Bromeliaceae

Tillandsia stricta Sol.

Epífita

Ane

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides (L.) L.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Burseraceae

Protium brasiliense (Spreng.) Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Burseraceae

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cactaceae

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cactaceae

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense Cambess.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.

Árvore

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Calophyllaceae

Kielmeyera lathrophyton Saddi

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Calophyllaceae

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Campanulaceae

Wahlenbergia brasiliensis Cham.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Cannabaceae

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Cannabaceae

Trema micrantha (L.) Blume

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Celastraceae

Monteverdia gonoclada (Mart.) Biral

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Celastraceae

Plenckia populnea Reissek

Árvore

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Celastraceae

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Chloranthaceae

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Clethraceae

Clethra scabra Pers.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Clusiaceae

Garcinia gardneriana (G. Planch. & Triana) Zappi

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

x

-

-

Clusiaceae

Tovomitopsis saldanhae Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Combretaceae

Terminalia glabrescens Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Commelinaceae

Commelina erecta L.

Erva

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-
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Commelinaceae

Dichorisandra incurva Mart. ex Schult.f.

Erva

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Commelinaceae

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.

erva

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Commelinaceae

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

erva

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Connaraceae

Rourea induta Planch.

arbusto

Baro

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Cuscuta racemosa Mart.

erva

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Convolvulaceae

Evolvulus glomeratus Nees & Mart.

Erva

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Evolvulus lagopus Mart.

Erva

Baro

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Ipomoea aurifolia Dammer

Trepadeira Baro

-

-

x

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Ipomoea procumbens Mart. Ex Choisy

Trepadeira Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Trepadeira Baro

nBr

-

x

-

x

x

-

-

-

Convolvulaceae

Jacquemontia fusca (Meisn.) Hallier f.

-

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Trepadeira Auto

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.

Trepadeira Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Convolvulaceae

Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f.

Auto

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Convulvulaceae

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell

Trepadeira Auto

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Cucurbitaceae

Ceratosanthes tomentosa Cogn.

Trepadeira Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Cucurbitaceae

Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Mart.Crov.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cucurbitaceae

Momordica charantia L.

Trepadeira Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Cucurbitaceae

Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cunoniaceae

Lamanonia grandistipularis (Taub.) Taub.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

x

-

-

-

Cunoniaceae

Lamanonia speciosa (Cambess.) L. B. Sm.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cunoniaceae

Lamanonia ternata Vell.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Cyatheaceae

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Cyatheaceae

Cyathea delgadii Sternb.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cyatheaceae

Cyathea phalerata Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Cyperaceae

Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Cyperaceae

Bulbostylis scabra (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Cyperaceae

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Cyperaceae

Fuirena umbellata Rottb.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Cyperaceae

Lagenocarpus rigidus Nees

Erva

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Cyperaceae

Scleria spx

Erva

Ane

-

-

x

-

x

-

-

-

-

Dennstaedtiaceae

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon

Erva

Ane

nBr

-

x

-

x

x

-

-

-

Dilleniaceae

Davilla elliptica A.St.-Hil.

Arbusto

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Dilleniaceae

Davilla rugosa Poir.

Trepadeira Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Dioscoreaceae

Dioscorea altissima Lam.

Trepadeira Baro

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Dioscoreaceae

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Trepadeira Baro

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Ebenaceae

Diospyros inconstans Jacq.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana K.Schum.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Eriocaulaceae

Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.

Erva

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum daphnites Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum hamigerum O.E.Schulz

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum rimosum O.E.Schulz

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Erythroxylaceae

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-
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Erythroxylaceae

Erythroxylum tortuosum Mart.

arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Astraea comosa (Müll.Arg.) B.W.van Ee

Erva

Auto

nBr

-

x

-

-

x

-

-

-

Euphorbiaceae

Bernardia similis Pax & K.Hoffm.

Arbusto

Auto

MG/Rup

-

-

-

x

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Croton antisyphiliticus Mart.

Arbusto

Auto

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Croton campestris A.St.-Hil.

Arbusto

Auto

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Croton urucurana Baill.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera Mart.

Árvore

Auto

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Maprounea guianensis Aubl.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

Árvore

Auto

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Euphorbiaceae

Sapium sp

Árvore

Auto

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Albizia lebbeck (L.) Benth.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Andira anthelmia (Vell.) Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Andira humilis Mart. ex Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Andira ormosioides Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Andira spx

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Andira sp2

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Bauhinia forficata Link

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Fabaceae

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Bowdichia virgilioides Kunth

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P.Lewis

Árvore

Auto

Br

-

-

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Centrosema pubescens Benth.

Arbusto

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Copaifera langsdorffii Desf.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

x

-

Fabaceae

Dalbergia brasiliensis Vogel

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia foliolosa Benth.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia glaucescens (Mart. ex Benth.) Benth.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia miscolobium Benth.

Árvore

Auto

nBr

-

-

x

x

-

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Dalbergia villosa (Benth.) Benth.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Árvore

Baro

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Hymenaea courbaril L.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Inga cylindrica (Vell.) Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Inga edulis Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Inga marginata Willd.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Inga striata Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Inga vera Willd.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

x

-

-

-
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Fabaceae

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W.Grimes

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Lonchocarpus guillemineanus (Tul.) Malme

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium aculeatum Raddi

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium acutifolium Vogel

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium brasiliense Vogel

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Árvore

Ane

-

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium scleroxylon Tul.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium stipitatum Vogel

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Machaerium villosum Vogel

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Mimosa calodendron Mart. ex Benth.

Árvore

Auto MG/Rup/QF

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Mimosa claussenii Benth.

Arbusto

Auto

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Fabaceae

Mimosa cylindracea Benth.

Arbusto

Baro

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Fabaceae

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. Ex Willd.

Arbusto

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Fabaceae

Mimosa gemmulata Barneby

Arbusto

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Fabaceae

Mimosa pogocephala Benth.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Plathymenia reticulata Benth.

Árvore

Ane

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Platycyamus regnellii Benth.

Árvore

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

x

Fabaceae

Platypodium elegans Vogel

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake

Árvore

Ane

nBr

-

-

x

x

x

-

-

-

Fabaceae

Senegalia martiusiana (Steud.) Seigler & Ebinger

Trepadeira Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Fabaceae

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose

Árvore

Auto

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Fabaceae

Senna cernua (Balb.) H.S.Irwin & Barneby

Arbusto

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

x

-

-

-

Fabaceae

Senna pilifera (Vogel) H.S.Irwin & Barneby

Arbusto

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Fabaceae

Senna reniformis (G.Don) H.S.Irwin & Barneby

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Senna rugosa (G.Don) H.S.Irwin & Barneby

Arbusto

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Fabaceae

Senna silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby

Arbusto

Baro

nBr

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Árvore

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

x

-

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-

Fabaceae

Swartzia apetala Raddi

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Swartzia multijuga Vogel

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Swartzia oblata R.S.Cowan

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Fabaceae

Tachigali rugosa (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Gentianaceae

Calolisianthus speciosus (Cham. & Schltdl.) Gilg

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Gleicheniaceae

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Humiriaceae

Humiria balsamifera (Aubl.) A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Hypericaceae

Vismia brasiliensis Choisy

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Hypericaceae

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Iridaceae

Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Iridaceae

Pseudotrimezia truncata (Ravenna) Lovo & A.Gil

Erva

Baro

MG/Rup

-

-

-

x

-

-

-

-

Iridaceae

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.

Erva

Auto

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Lacistemataceae

Lacistema pubescens Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lamiaceae

Eriope macrostachya Mart. ex Benth.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley

Árvore

Ane

Br

-

x

-

-

-

-

x

-

Lamiaceae

Hyptis nudicaulis Benth.

Erva

Auto

Br

-

-

-

x

-

-

x

-

Lamiaceae

Hyptis villosa Pohl ex Benth.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

x

-

Lamiaceae

Vitex cymosa Bertero ex Spreng.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lamiaceae

Vitex polygama Cham.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Aiouea saligna Meisn.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Cinnamomum verum J.Presl

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

x

x

x

Lauraceae

Cryptocarya aschersoniana Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Lauraceae

Endlicheria spx

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Nectandra cuspidata Nees

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Nectandra lanceolata Nees

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Nectandra nitidula Nees

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Nectandra oppositifolia Nees

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea bicolor Vattimo-Gil

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea indecora (Schott) Mez

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-
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Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea spx

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea sp2

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea sp3

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea spixiana (Nees) Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez

Árvore

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Lauraceae

Ocotea velutina (Nees) Rohwer

Árvore

Zoo

-

-

x

x

-

-

-

-

-

Lauraceae

Persea americana C.Bauh.

Árvore

Baro

nBr

-

-

x

-

-

x

-

x

Lauraceae

Persea major (Meisn.) L.E.Kopp

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Lauraceae

Persea sp.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Persea venosa Nees & Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Persea willdenovii Kosterm.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lauraceae

Rhodostemonodaphne macrocalyx (Meisn.) Rohwer ex Madriñán

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Loganiaceae

Antonia ovata Pohl

Árvore

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

x

Loganiaceae

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

x

-

Lythraceae

Diplusodon quintuplinervius (Nees) Koehne

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Lythraceae

Diplusodon virgatus Pohl

Arbusto

Auto

nBr

-

-

-

x

x

-

-

-

Lythraceae

Lafoensia pacari A.St.-Hil.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-

Lythraceae

Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

x

-
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Magnoliaceae

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malpighiaceae

Banisteriopsis campestris (A.Juss.) Little

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

x

-

-

-

Malpighiaceae

Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates

Trepadeira Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima coccolobifolia Kunth

Arbusto

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima coriacea (L.) Kunth

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima crispa A.Juss.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima intermedia A.Juss.

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima laxiflora Griseb.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla A.Juss.

Árvore

Zoo

Br

-

-

x

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima sericea DC.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima spx

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia (L.) DC.

Árvore

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia A. Juss.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Heteropterys coleoptera A.Juss.

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Heteropterys intermedia (A.Juss.) Griseb.

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Malpighiaceae

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Trepadeira Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Malvaceae

Apeiba tibourbou Aubl.

Árvore

Baro

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Callianthe rufinerva (A. St.Hil.) Donnel

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Guazuma ulmifolia Lam.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Helicteres brevispira A.St.-Hil.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Luehea candicans Mart. & Zucc.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Malvaceae

Luehea divaricata Mart.

Árvore

Ane

-

-

x

x

-

-

-

-

-

Malvaceae

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke

Arbusto

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns

Arbusto

Auto

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Malvaceae

Sida glaziovii K. Schum.

Arbusto

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Clidemia urceolata DC.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Leandra aurea (Cham.) Cogn.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Leandra hirtella Cogn.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Leandra lacunosa Cogn.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Leandra melastomoides Raddi

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Leandra reversa (DC.) Cogn.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Leandra umbellata DC.

Arbusto

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Macairea radula (Bonpl.) DC.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia albicans (Sw.) Triana

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia brunnea DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia eichleri Cogn.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia elegans Cogn.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia ferruginata DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

x

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia flammea Casar.

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia latecrenata (DC.) Naudin

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia ligustroides (DC.) Naudin

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-
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Melastomataceae

Miconia pepericarpa DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia sellowiana Naudin

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia spx

Árvore

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia tristis Spring

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia urophylla DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Miconia valtheri Naudin

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Pleroma candolleanum (Mart. ex DC.) Triana

Árvore

Ane

-

-

x

x

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Pleroma fothergillae (Schrank et Mat. ex DC.) Triana

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Tibouchina sellowiana Cogn.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Melastomataceae

Trembleya parviflora (D.Don) Cogn.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

x

x

-

-

-

-

Meliaceae

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Meliaceae

Cedrela fissilis Vell.

Árvore

Ane

-

-

x

x

-

-

-

-

x

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Meliaceae

Guarea kunthiana A.Juss.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Meliaceae

Guarea macrophylla Vahl

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Meliaceae

Guarea spx

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Meliaceae

Trichilia catigua A.Juss.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Meliaceae

Trichilia clausseni C.DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Meliaceae

Trichilia elegans A.Juss.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

x

Meliaceae

Trichilia pallida Sw.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Menispermaceae

Cissampelos ovalifolia DC.

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Metteniusaceae

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Árvore

Zoo

-

-

x

-

x

-

-

-

-
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Monimiaceae

Mollinedia argyrogyna Perkins

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Monimiaceae

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Monimiaceae

Mollinedia widgrenii A.DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Moraceae

Ficus insipida Willdenow

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Moraceae

Sorocea guilleminiana Gaudich.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Myrtaceae

Calyptranthes clusiifolia O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Calyptranthes widgreniana O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg

Arbusto

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia Gardner

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

x

-

-

Myrtaceae

Eugenia acutata Miq.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia cerasiflora Miq.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia florida DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia involucrata DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia nutans O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

x

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia sonderiana O.Berg

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia spx

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Eugenia sphenophylla O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

x

x

x

Myrtaceae

Marlierea clausseniana (O.Berg) Kiaersk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Marlierea obscura O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia amazonica DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia clusiifolia (Kunth) DC.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia cuspidata (Mart. ex DC.) A.R.Lourenço & E.Lucas

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia fenzliana O.Berg

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia mischophylla Kiaersk.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia mutabilis (O.Berg) N.Silveira

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia neoclusiifolia A.R.Lourenço & E.Lucas

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia neoobscura E.Lucas & C.E.Wilson

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia oblongata DC.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia obovata (O. Berg) Nied.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia retorta Cambess.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia spx

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia sp2

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia sp3

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Árvore

Zoo

Br

-

x

x

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

Árvore

Zoo

Br

-

x

x

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrcia venulosa DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Myrciaria spx

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Myrtaceae

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

x

-

x

Myrtaceae

Psidium cattleianum Sabine

Árvore

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Myrtaceae

Psidium guajava L.

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Psidium laruotteanum Cambess.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Psidium nutans O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Psidium rufum Mart. ex DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Siphoneugena crassifolia (DC.) Proença & Sobral

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Siphoneugena densiflora O.Berg

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Myrtaceae

Syzygium jambos (L.) Alston

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

x

-

x

Nyctaginaceae

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Nyctaginaceae

Guapira noxia (Netto) Lundell

Arbusto

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Nyctaginaceae

Neea theifera Oerst.

Arbusto

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Ochnaceae

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Ochnaceae

Ouratea salicifolia (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Ochnaceae

Ouratea semiserrata (Mart. & Nees) Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Onagraceae

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Onagraceae

Ludwigia nervosa (Poir.) H.Hara

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Orchidaceae

Encyclia patens Hook.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Orchidaceae

Epidendrum secundum Jacq.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Orchidaceae

Gomesa gardneri (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Orchidaceae

Polystachya estrellensis Rchb.f.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Orchidaceae

Prescottia montana Barb.Rodr.

Epífita

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Oxalidaceae

Oxalis hirsutissima Mart. & Zucc.

Erva

Baro

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Passifloraceae

Passiflora amethystina J.C.Mikan

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Passifloraceae

Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Passifloraceae

Passiflora porophylla Vell.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Passifloraceae

Passiflora villosa Vell.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Peraceae

Pera glabrata (Schott) Baill.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Peraceae

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Phyllanthaceae

Hyeronima alchorneoides Allemão

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Phyllanthaceae

Margaritaria nobilis L.f.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Phytolaccaceae

Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Phytolaccaceae

Seguieria langsdorffii Moq.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Picramniaceae

Picramnia ramiflora Planch.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Piperaceae

Piper aduncum L.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Piperaceae

Piper arboreum Aubl.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Piperaceae

Piper crassinervium Kunth

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Pipperaceae

Peperomia augescens Miq.

Erva

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Pipperaceae

Peperomia galioides Kunth

Erva

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Andropogon bicornis L.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Poaceae

Andropogon spx

Erva

Ane

-

-

-

-

-

x

-

-

-

Poaceae

Aristida setifolia Kunth

Erva

Ane

nBr

-

-

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Aristida spx

Erva

Ane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Axonopus aureus P.Beauv.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Poaceae

Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-
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Poaceae

Cenchrus spx

Erva

Ane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Cenchrus sp2

Erva

Ane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Chusquea meyeriana Rupr. ex Döll

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Poaceae

Homolepis isocalycia (G.Mey.) Chase

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Parodiolyra spx

Erva

Ane

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Paspalum lineare Trin.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Poaceae

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees

Erva

Ane

nBr

-

-

-

-

-

-

-

-

Poaceae

Sporobolus indicus (L.) R.Br.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Poaceae

Urocchloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Erva

Baro

Exótica

-

-

-

-

x

-

-

x

Polygalaceae

Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B. Pastore & J.R. Abbott

Arbusto

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polygalaceae

Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore

Erva

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polygonaceae

Coccoloba mollis Casar.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polygonaceae

Coccoloba scandens Casar.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polypodiaceae

Campyloneurum phyllitidis (L.) C.Presl

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polypodiaceae

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polypodiaceae

Phlebodium aureum (L.) J.Sm.

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Polypodiaceae

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota

Erva

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Primulaceae

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Primulaceae

Myrsine gardneriana A.DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Primulaceae

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Primulaceae

Myrsine umbellata Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Primulaceae

Myrsine venosa A.DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

I.COR FESD PAIS CESR REVE ALIM MEDI ECON

Página 158 de 467

FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

DISP

ENDE

Proteaceae

Euplassa inaequalis (Pohl) Engl.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Proteaceae

Euplassa semicostata Plana

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Árvore

Ane

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Rhamnaceae

Rhamnidium elaeocarpum Reissek

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rosaceae

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rosaceae

Rubus brasiliensis Mart.

Trepadeira Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Rosaceae

Rubus sellowii Cham. & Schltdl.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Amaioua guianensis Aubl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Bathysa nicholsonii K.Schum.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Rubiaceae

Chiococca alba (L.) Hitchc.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze

Arbusto

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze

Arbusto

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

x

-

-

Rubiaceae

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K.Schum.

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Faramea hyacinthina Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Faramea nigrescens Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Faramea spx

Árvore

Ane

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo

Erva

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Rubiaceae

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Ixora brevifolia Benth.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Ixora venulosa Benth.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Manettia cordifolia Mart.

Trepadeira Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

Trepadeira Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Palicourea croceoides Ham.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Palicourea malaneoides (Müll.Arg.) C.M.Taylor

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Palicourea rigida Kunth

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Rubiaceae

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Psychotria capitata Ruiz & Pav.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Psychotria carthagenensis Jacq.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Rubiaceae

Psychotria lupulina Benth.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Psychotria stachyoides Benth.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Psychotria vellosiana Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Randia armata (Sw.) DC.

Árvore

Zoo

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Remijia ferruginea (A.St.-Hil.) DC.

Arbusto

Auto

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Rubiaceae

Rudgea sessilis (Vell.) Müll.Arg.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rubiaceae

Sabicea brasiliensis Wernham

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Rubiaceae

Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl.

Arbusto

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rutaceae

Citrus sp

Árvore

Zoo

nBr

-

-

x

-

-

x

x

x

Rutaceae

Dictyoloma vandellianum A.Juss.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Rutaceae

Esenbeckia grandiflora Mart.

Árvore

Auto

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rutaceae

Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rutaceae

Metrodorea nigra A.St.-Hil.

Árvore

Auto

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Rutaceae

Metrodorea stipularis Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rutaceae

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Rutaceae

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicacaceae

Casearia sylvestris Sw.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia decandra Jacq.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia gossypiosperma Briq.

Árvore

Zoo

-

-

x

x

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia grandiflora Cambess.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia lasiophylla Eichler

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia obliqua Spreng.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicaceae

Casearia ulmifolia Vahl ex Vent.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Salicaceae

Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.

Árvore

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Allophylus melanophloeus Radlk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Cupania emarginata Cambess.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Cupania tenuivalvis Radlk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Cupania vernalis Cambess.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum Radlk.

Árvore

Auto

-

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Matayba elaeagnoides Radlk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-
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Sapindaceae

Matayba guianensis Aubl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapindaceae

Toulicia laevigata Radlk.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapotaceae

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapotaceae

Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapotaceae

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Sapotaceae

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Simaroubaceae

Simarouba amara Aubl.

Erva

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.

Arbusto

Zoo

Br

-

x

-

-

-

-

-

-

Siparunaceae

Siparuna guianensis Aubl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Smilacaceae

Smilax goyazana A.DC.

Trepadeira Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Smilacaceae

Smilax lutescens Vell.

Trepadeira Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Smilacaceae

Smilax remotinervis Hand.-Mazz.

Trepadeira Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Smilax stenophylla A.DC.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs

Arbusto

Ane

MG/Rup

-

x

-

x

-

-

-

-

Solanaceae

Cestrum bracteatum Link & Otto

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum aculeatissimum Jacq.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum atropurpureum Schrank

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum didymum Dunal

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum leptostachys Dunal

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum leucodendron Sendtn.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum lycocarpum A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

x

x

-

-

-

Solanaceae

Solanum mauritianum Scop.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-
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Solanaceae

Solanum paniculatum L.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum pseudoquina A.St.-Hil.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum psilophyllum Stehmann & Giacomin

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum rufescens Sendtn.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. & Schult.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Solanaceae

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Styracaceae

Styrax acuminatus Pohl

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Styracaceae

Styrax camporum Pohl

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Styracaceae

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

Arbusto

Zoo

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Styracaceae

Styrax latifolius Pohl

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Styracaceae

Styrax pohlii A.DC.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Symplocaceae

Symplocos glaberrima Gontsch.

Árvore

Zoo

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Symplocaceae

Symplocos nitens (Pohl) Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Symplocaceae

Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Theaceae

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Thymelaeaceae

Daphnopsis brasiliensis Mart.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Thymelaeaceae

Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

Erva

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Urticaceae

Cecropia glaziovii Snethl.

Árvore

Zoo

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

Árvore

Zoo

nBr

-

x

x

-

-

-

-

-

Verbenaceae

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss.

Erva

Auto

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Verbenaceae

Lantana camara L.

Arbusto

Zoo

nBr

-

x

-

x

x

-

-

-

Vitaceae

Cissus erosa Rich.

Trepadeira Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

HABI

Vitaceae

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.

Vochysiaceae

Callisthene major Mart. & Zucc.

Árvore

Vochysiaceae

Callisthene minor Mart.

Vochysiaceae

DISP

Trepadeira Zoo

ENDE

I.COR FESD PAIS CESR REVE ALIM MEDI ECON

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Árvore

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

-

-

-

-

-

Vochysiaceae

Qualea dichotoma (Mart.) Warm.

Árvore

Ane

nBr

-

-

x

x

-

-

-

-

Vochysiaceae

Qualea grandiflora Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Vochysiaceae

Qualea multiflora Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Vochysiaceae

Vochysia elliptica Mart.

Arbusto

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Vochysiaceae

Vochysia emarginata (Vahl) Poir.

Arbusto

Ane

nBr

-

-

-

x

-

-

-

-

Vochysiaceae

Vochysia thyrsoidea Pohl

Árvore

Ane

Br

-

-

-

x

-

-

-

-

Vochysiaceae

Vochysia tucanorum Mart.

Árvore

Ane

nBr

-

x

-

x

-

-

-

-

Legenda: HABI = Hábito; DISP = Dispersão; Ane = Anemocoria; Zoo = Zoocoria; Auto = Autocoria; Baro = Barocoria; ENDE = Endemismo; CNCF = espécies ameaçadas de acordo com
CNCFlora; I.COR = Imune de Corte; FESD = Floresta Estacional Semidecidual; CESR = Cerrado Sentido Restrito; PAIS = Pastagem com Árvores Isoladas; REVE = Revegetação; ALIM =
Valor Alimentícia; MEDI = Valor Medicinal; ECON = Valor Econômico.
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Figura 71: Número de espécies por família botânica registradas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Árvore

Arbusto

7%

Erva

Trepadeira

Epífita

2%

14%

59%
18%

Figura 72: Porcentagem de espécies por hábito registradas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 73: Percentagem de espécies por síndrome de dispersão registradas na Área Diretamente Afetada pelo
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 74: Fruto de Metrodorea nigra (Rutaceae)
registrada em Floresta Estacional Semidecidual na Área
Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 75: Indivíduo de Guatteria sellowiana
(Annonaceae) registrada em Floresta Estacional
Semidecidual na Área Diretamente Afetada do Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 76: Indivíduo de Pleroma granulosum
(Melastomataceae) registrado em Cerrado Sentido
Restrito na área Área Diretamente Afetada Projeto de

Figura 77: Indivíduo de Chromolaena horminoides
(Asteraceae) registrada em Cerrado Sentido Restrito na
Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 78: Indivíduo florido de Byrsonima verbascifolia
(Malpighiaceae) registrado em Cerrado Sentido
Restrito na Área Diretamente Afetada do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 79: Indivíduo florido de Ichthyothere terminalis
(Asteraceae) registrado em Cerrado Sentido Restrito
na Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 80: Frutos de Cabralea canjerana (Meliaceae)
registrado em Floresta Estacional Semidecidual na
Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Figura 81: Indivíduo florido e com frutos de Geonoma
schottiana (Arecaceae) registrada em Floresta
Estacional Semidecidual na Área Diretamente Afetada
do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04.

Figura 82: Indivíduo florido de Euplassa semicostata
(Proteaceae) registrado em Floresta Estacional
Semidecidual na Área Diretamente Afetada do Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Figura 83: Fruto de Stryphnodendron adstringens
(Fabaceae) registrado em Cerrado Sentido Restrito na
Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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2.3.2.4 - Estrutura Horizontal
2.3.2.4.1 - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Avançado de Regeneração
A amostragem do componente arbóreo em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de
regeneração na Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03
e 04, amostrou 184 indivíduos, distribuídos em 66 espécies, pertencentes a 43 gêneros de 30 famílias
botânicas, sendo que duas espécies não foram identificadas e foram consideradas como morfoespécies
(Quadro 12). As famílias que se destacaram quanto à riqueza foram (Figura 84): Fabaceae com 10 espécies
(15,1%), Myrtaceae com oito espécies (12,1%), Lauraceae com seis espécies (9%), Meliaceae com cinco
espécies (7,5%), Salicaceae com quatro espécies (6%). As demais 25 famílias apresentaram 50% da riqueza
da área. As espécies mais abundantes foram: Protium hepataphyllum e Machaerium acutifolium com 12
indivíduos cada, Tapirira guianensis e Copaifera langsdorffii com 11 indivíduos cada. Foram encontrados oito
indivíduos mortos em pé, correspondendo a 4% dos indivíduos amostrados, ocupando o quinto lugar na
classificação do número de indivíduos. Tal situação de mortalidade elevada refere-se a eventos de incêndios
que ocorreram na área pretendida, onde observaram-se várias evidências de troncos queimados.
Quadro 12: Lista das espécies arbóreas amostradas em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de
regeneração na Área Diretamente Afetada Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Família

Nome Científico

N

%

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

11

5,98

Anacardiaceae

Tapirira obtusa

4

2,17

Annonaceae

Annona sylvatica

2

1,09

Annonaceae

Cardiopetalum calophyllum

1

0,54

Annonaceae

Guatteria sellowiana

2

1,09

Apocynaceae

Aspidosperma sp3

1

0,54

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius

1

0,54

Burseraceae

Protium heptaphyllum

12

6,52

Cannabaceae

Celtis brasiliensis

1

0,54

Combretaceae

Terminalia glabrescens

1

0,54

Cyatheaceae

Cyathea delgadii Sternb.

1

0,54

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum

1

0,54

Euphorbiaceae

Croton urucurana

2

1,09

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera

3

1,63

Fabaceae

Andira sp1

3

1,63

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

11

5,98

Fabaceae

Dalbergia foliolosa

1

0,54

Fabaceae

Dalbergia frutescens

1

0,54

Fabaceae

Leucochloron incuriale

2

1,09

Fabaceae

Machaerium acutifolium

12

6,52

Fabaceae

Machaerium brasiliense

1

0,54

Fabaceae

Machaerium nyctitans

7

3,8

Fabaceae

Platypodium elegans

1

0,54

Fabaceae

Tachigali rugosa

4

2,17
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Família

Nome Científico

N

%

Hypericaceae

Vismia brasiliensis

3

1,63

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum

1

0,54

Lauraceae

Nectandra cuspidata

1

0,54

Lauraceae

Nectandra megapotamica

4

2,17

Lauraceae

Ocotea corymbosa

2

1,09

Lauraceae

Ocotea odorifera

1

0,54

Lauraceae

Ocotea sp1

4

2,17

Lauraceae

Ocotea velutina

1

0,54

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis

1

0,54

Malpighiaceae

Byrsonima sericea

1

0,54

Malpighiaceae

Byrsonima sp1

2

1,09

Malvaceae

Luehea divaricata

2

1,09

Melastomataceae

Pleroma candolleanum

2

1,09

Meliaceae

Cabralea canjerana

3

1,63

Meliaceae

Guarea kunthiana

1

0,54

Meliaceae

Trichilia clausseni

4

2,17

Meliaceae

Trichilia elegans

1

0,54

Meliaceae

Trichilia sp1

1

0,54

Morta

Morta

8

4,35

Myrtaceae

Eugenia florida

2

1,09

Myrtaceae

Myrcia amazonica

2

1,09

Myrtaceae

Myrcia cuspidata

2

1,09

Myrtaceae

Myrcia mischophylla

2

1,09

Myrtaceae

Myrcia neoobscura

1

0,54

Myrtaceae

Myrcia splendens

4

2,17

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

2

1,09

Myrtaceae

Myrciaria sp1

1

0,54

NI1

NI1

1

0,54

Nyctaginaceae

Guapira opposita

1

0,54

Rosaceae

Prunus myrtifolia

5

2,72

Rubiaceae

Amaioua intermedia

4

2,17

Rubiaceae

Faramea sp1

2

1,09

Rubiaceae

NI

1

0,54

Rutaceae

Metrodorea nigra

2

1,09

Rutaceae

Zanthoxylum fagara

2

1,09

Salicaceae

Casearia decandra

2

1,09

Salicaceae

Casearia gossypiosperma

7

3,8

Salicaceae

Casearia sp1

2

1,09

Salicaceae

Casearia sylvestris

1

0,54

Sapindaceae

Matayba guianensis

6

3,26
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Família

Nome Científico

N

%

Siparunaceae

Siparuna guianensis

2

1,09

Vochysiaceae

Vochysia tucanorum

1

0,54

Legenda: NI = número de indivíduos; NI % = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao
total de indivíduos.
40
35
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20
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Demais Famílias
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Myrtaceae

Figura 84: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em Floresta
Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Os parâmetros da estrutura horizontal são apresentados no Quadro 13. As árvores mortas em pé, Tachigali
rugosa, Copaifera langsdorffii, Tapirira guianensis, Machaerium acutifolium, Morta, Protium heptaphyllum,
Machaerium nyctitans, Ocotea sp, foram responsáveis em conjunto por 41,24% do IVI (Figura 85). Observase que o principal parâmetro determinante para a posição de tais espécies nos primeiros lugares do IVI é a
dominância elevada das mesmas. Posteriormente pode-se atribuir as altas densidades seguidas da
frequência das mesmas em relação às demais. As demais 58 espécies foram responsáveis por mais de 50%
de IVI, o que se justifica pela baixa frequência das mesmas (ocorreram em apenas uma parcela cada uma) e
pelos seus baixos valores de área basal. Tal riqueza elevada de espécies de baixo IVI demonstra a importância
da comunidade arbórea estudada com diversificada composição florística. Os valores de densidade e área
basal por hectare encontrados para a amostragem foram respectivamente 1840 indivíduos/ha e 5,66 m²/ha.
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Quadro 13: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração na Área
Diretamente Afetadada Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. .
Desv.
Desv.
VC
VI Médi
Médi
Nome Científico
Família
N U
AB
DA
DR
FA
FR
DoA
DoR
VC
VI
Pad
Pad
(%)
(%) a HT
a DAP
HT
DAP
Copaifera langsdorffii
Fabaceae
11 6 0,771 110
5,98
60
4,38 7,715 13,64 19,617 9,81 23,997
8
13,86
3,7
26,3 14,89
Machaerium
Fabaceae
12 5 0,634 120
6,52
50
3,65 6,345 11,22 17,739 8,87 21,388 7,13 11,88
3,5
23,72 10,97
acutifolium
Protium
Burseraceae
12 7 0,235 120
6,52
70
5,11
2,35
4,15 10,676 5,34 15,785 5,26 10,83 3,28
14,1
7,43
heptaphyllum
Tapirira guianensis
Anacardiaceae 11 4 0,376 110
5,98
40
2,92 3,762 6,65 12,628 6,31 15,548 5,18 10,73 3,33 18,04
11
Morta

Morta

8

7

0,267

80

4,35

70

5,11

2,672

4,72

9,071

4,54

14,181

4,73

6,41

2,29

17,43

11,78

Tachigali rugosa
Machaerium
nyctitans
Ocotea sp1
Casearia
gossypiosperma
Matayba guianensis

Fabaceae

4

3

0,524

40

2,17

30

2,19

5,243

9,27

11,442

5,72

13,632

4,54

14,5

1,83

37,58

18,51

Fabaceae

7

4

0,195

70

3,8

40

2,92

1,947

3,44

7,247

3,62

10,166

3,39 12,71

3,16

16,24

10,26

Lauraceae

4

4

0,223

40

2,17

40

2,92

2,228

3,94

6,113

3,06

9,033

3,01 12,13

2,1

25,76

7,78

Salicaceae

7

6

0,034

70

3,8

60

4,38

0,337

0,6

4,4

2,2

8,779

2,93

8,21

0,91

7,72

1,35

Sapindaceae

6

5

0,045

60

3,26

50

3,65

0,446

0,79

4,05

2,02

7,699

2,57

8,5

1,82

9,28

3,22

Trichilia clausseni

Meliaceae

4

1

0,266

40

2,17

10

0,73

2,663

4,71

6,881

3,44

7,611

2,54 15,25

0,96

28,18

8,43

Tapirira obtusa
Nectandra
megapotamica
Prunus myrtifolia

Anacardiaceae

4

2

0,205

40

2,17

20

1,46

2,052

3,63

5,801

2,9

7,261

2,42 11,38

4,82

24,34

8,98

Lauraceae

4

4

0,062

40

2,17

40

2,92

0,625

1,1

3,279

1,64

6,198

2,07 10,88

1,03

13,5

4,7

Rosaceae

5

3

0,054

50

2,72

30

2,19

0,542

0,96

3,676

1,84

5,865

1,96

13,1

0,96

11,63

1,87

Amaioua intermedia

Rubiaceae

4

4

0,022

40

2,17

40

2,92

0,216

0,38

2,556

1,28

5,475

1,83

9,5

2,94

8,27

0,7

Myrcia splendens

Myrtaceae

4

3

0,036

40

2,17

30

2,19

0,358

0,63

2,807

1,4

4,996

1,67

8,88

2,02

10,05

4,17

Vismia brasiliensis
Pleroma
candolleanum

Hypericaceae
Melastomatacea
e

3

2

0,097

30

1,63

20

1,46

0,966

1,71

3,338

1,67

4,798

1,6

12

4,58

16,7

14,02

2

2

0,121

20

1,09

20

1,46

1,208

2,14

3,223

1,61

4,683

1,56 15,25

1,77

27,44

5,76
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Nome Científico

Família

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC
(%)

VI

VI
(%)

Médi
a HT

Mabea fistulifera
Leucochloron
incuriale
Cabralea canjerana

Euphorbiaceae

3

3

0,03

30

1,63

30

2,19

0,302

0,53

2,165

1,08

4,355

1,45

7,67

Desv.
Desv.
Médi
Pad
Pad
a DAP
HT
DAP
2,93 10,43 5,41

Fabaceae

2

2

0,089

20

1,09

20

1,46

0,893

1,58

2,666

1,33

4,126

1,38

12,5

1,41

Meliaceae

3

3

0,012

30

1,63

30

2,19

0,122

0,22

1,846

0,92

4,036

1,35

6,5

0,87

6,94

2,3

Casearia sp1

Salicaceae

2

2

0,073

20

1,09

20

1,46

0,726

1,28

2,37

1,18

3,83

1,28

11,5

2,83

20,58

8,76

Myrcia amazonica

Myrtaceae

2

2

0,072

20

1,09

20

1,46

0,717

1,27

2,354

1,18

3,814

1,27

11

0,71

20,98

5,72

Ocotea odorifera

Lauraceae

1

1

0,131

10

0,54

10

0,73

1,31

2,32

2,859

1,43

3,589

1,2

16

16

40,84

40,84

Metrodorea nigra

Rutaceae

2

2

0,042

20

1,09

20

1,46

0,419

0,74

1,828

0,91

3,288

1,1

11,5

4,95

14,58

10,44

Luehea divaricata

Malvaceae

2

2

0,041

20

1,09

20

1,46

0,407

0,72

1,807

0,9

3,267

1,09 13,75

0,35

15,93

3,35

Andira sp1

Fabaceae

3

2

0,009

30

1,63

20

1,46

0,094

0,17

1,796

0,9

3,256

1,09

4,17

1,61

6,23

1,18

Byrsonima sp1

Malpighiaceae

2

1

0,079

20

1,09

10

0,73

0,79

1,4

2,483

1,24

3,213

1,07 16,25

1,77

21,67

8,14

Aspidosperma sp3

Apocynaceae

1

1

0,107

10

0,54

10

0,73

1,071

1,89

2,436

1,22

3,166

1,06

16

16

36,92

36,92

Guatteria sellowiana

Annonaceae

2

2

0,027

20

1,09

20

1,46

0,27

0,48

1,565

0,78

3,025

1,01

8,5

0

11,56

8,78

Eugenia florida
Terminalia
glabrescens
Zanthoxylum fagara

Myrtaceae

2

2

0,026

20

1,09

20

1,46

0,257

0,45

1,542

0,77

3,002

1

8,25

1,77

11,86

6,82

Combretaceae

1

1

0,094

10

0,54

10

0,73

0,942

1,67

2,209

1,1

2,939

0,98

17

17

34,63

34,63

Rutaceae

2

1

0,054

20

1,09

10

0,73

0,538

0,95

2,038

1,02

2,768

0,92

11

1,41

17,65

7,85

Casearia decandra

Salicaceae

2

2

0,01

20

1,09

20

1,46

0,1

0,18

1,264

0,63

2,724

0,91

8,25

3,18

7,74

2,84

Siparuna guianensis

Siparunaceae

2

2

0,007

20

1,09

20

1,46

0,069

0,12

1,208

0,6

2,668

0,89

8,25

0,35

6,59

0,76

Ocotea corymbosa

Lauraceae

2

2

0,006

20

1,09

20

1,46

0,065

0,11

1,201

0,6

2,661

0,89

6

0

6,37

0,99

Faramea sp1

Rubiaceae

2

2

0,005

20

1,09

20

1,46

0,051

0,09

1,178

0,59

2,638

0,88

4

0,71

5,7

0,72

Myrcia cuspidata

Myrtaceae

2

2

0,004

20

1,09

20

1,46

0,044

0,08

1,165

0,58

2,625

0,88

7,75

2,47

5,31

0,22

Myrcia tomentosa

Myrtaceae

2

1

0,041

20

1,09

10

0,73

0,413

0,73

1,818

0,91

2,548

0,85

9,5

1,41

15,23

7,91

Annona sylvatica

Annonaceae

2

1

0,037

20

1,09

10

0,73

0,373

0,66

1,747

0,87

2,477

0,83

14

2,83

14,79

6,19
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Nome Científico

Família

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC
(%)

VI

VI
(%)

Médi
a HT

Desv.
Desv.
Médi
Pad
Pad
a DAP
HT
DAP

Machaerium
brasiliense
Myrciaria sp1

Fabaceae

1

1

0,065

10

0,54

10

0,73

0,646

1,14

1,686

0,84

2,416

0,81

16,5

16,5

28,68

28,68

Myrtaceae

1

1

0,049

10

0,54

10

0,73

0,487

0,86

1,404

0,7

2,134

0,71

11,5

11,5

24,89

24,89

Croton urucurana

Euphorbiaceae

2

1

0,014

20

1,09

10

0,73

0,141

0,25

1,336

0,67

2,066

0,69

7,25

1,77

8,88

4,68

Myrcia mischophylla

Myrtaceae

2

1

0,012

20

1,09

10

0,73

0,125

0,22

1,308

0,65

2,038

0,68

6,75

3,89

8,8

2,01

Guapira opposita

Nyctaginaceae

1

1

0,036

10

0,54

10

0,73

0,364

0,64

1,188

0,59

1,918

0,64

12,5

12,5

21,54

21,54

Dalbergia foliolosa

Fabaceae

1

1

0,036

10

0,54

10

0,73

0,363

0,64

1,185

0,59

1,915

0,64

12,5

12,5

21,49

21,49

Dalbergia frutescens

Fabaceae

1

1

0,035

10

0,54

10

0,73

0,353

0,62

1,168

0,58

1,897

0,63

16,5

16,5

21,2

21,2

Byrsonima sericea

Malpighiaceae

1

1

0,029

10

0,54

10

0,73

0,292

0,52

1,06

0,53

1,79

0,6

11,5

11,5

19,29

19,29

Ocotea velutina

Lauraceae

1

1

0,028

10

0,54

10

0,73

0,279

0,49

1,036

0,52

1,766

0,59

16,5

16,5

18,84

18,84

Trichilia sp1
Hyptidendron
asperrimum
Vochysia tucanorum

Meliaceae

1

1

0,023

10

0,54

10

0,73

0,234

0,41

0,958

0,48

1,688

0,56

10,5

10,5

17,28

17,28

Lamiaceae

1

1

0,023

10

0,54

10

0,73

0,23

0,41

0,951

0,48

1,681

0,56

10

10

17,13

17,13

Vochysiaceae

1

1

0,023

10

0,54

10

0,73

0,229

0,41

0,949

0,47

1,679

0,56

8

8

17,09

17,09

Myrcia neoobscura
Handroanthus
serratifolius
NI

Myrtaceae

1

1

0,022

10

0,54

10

0,73

0,216

0,38

0,926

0,46

1,656

0,55

10,5

10,5

16,59

16,59

Bignoniaceae

1

1

0,021

10

0,54

10

0,73

0,209

0,37

0,912

0,46

1,642

0,55

12

12

16,3

16,3

Rubiaceae

1

1

0,019

10

0,54

10

0,73

0,187

0,33

0,874

0,44

1,604

0,53

9,5

9,5

15,44

15,44

Guarea kunthiana

Meliaceae

1

1

0,009

10

0,54

10

0,73

0,088

0,16

0,699

0,35

1,429

0,48

10,5

10,5

10,6

10,6

Platypodium elegans
Cyathea delgadii Ster
nb.
Cariniana estrellensis
Erythroxylum
pelleterianum

Fabaceae

1

1

0,008

10

0,54

10

0,73

0,077

0,14

0,679

0,34

1,409

0,47

10

10

9,87

9,87

Cyatheaceae

1

1

0,007

10

0,54

10

0,73

0,066

0,12

0,66

0,33

1,39

0,46

2

2

9,17

9,17

Lecythidaceae

1

1

0,006

10

0,54

10

0,73

0,058

0,1

0,647

0,32

1,377

0,46

5

5

8,63

8,63

Erythroxylaceae

1

1

0,006

10

0,54

10

0,73

0,058

0,1

0,646

0,32

1,376

0,46

6

6

8,59

8,59
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Desv.
Desv.
Médi
Pad
Pad
a DAP
HT
DAP

Família

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC
(%)

VI

VI
(%)

Médi
a HT

Annonaceae

1

1

0,005

10

0,54

10

0,73

0,05

0,09

0,631

0,32

1,361

0,45

7,5

7,5

7,96

7,96

NI1

1

1

0,005

10

0,54

10

0,73

0,046

0,08

0,625

0,31

1,354

0,45

7

7

7,64

7,64

Nectandra cuspidata

Lauraceae

1

1

0,004

10

0,54

10

0,73

0,043

0,08

0,619

0,31

1,349

0,45

6

6

7,38

7,38

Celtis brasiliensis

Cannabaceae

1

1

0,003

10

0,54

10

0,73

0,027

0,05

0,592

0,3

1,322

0,44

9

9

5,89

5,89

Trichilia elegans

Meliaceae

1

1

0,003

10

0,54

10

0,73

0,027

0,05

0,591

0,3

1,321

0,44

9,5

9,5

5,83

5,83

Casearia sylvestris

Salicaceae

Nome Científico
Cardiopetalum
calophyllum
NI1

1 1 0,002
10
0,54
10
0,73 0,022 0,04 0,583 0,29
1,313 0,44
8
8
5,32
5,32
18
56,56
*** Total
10 5,656 1840
100
1370
100
100
200
100
300
100 10,42 5,01 15,92 8,75
4
5
Legenda: NI = número de indivíduos; AB = área basal; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência
Relativa; DoR = dominância relativa; IVC (%) = índice de valor de cobertura; IVI (%) = índice de valor de importância.
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Figura 85: Espécies com maior valor de importância em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de
regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observouse um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 86). O padrão
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais
inequianas (Cavalcante et al. 2000). O decréscimo gradual no número de indivíduos encontrados em direção
às classes superiores de diâmetro, segundo Araújo et al. (2006), indica que possivelmente a fitofisionomia
em questão é composta, em sua maioria, por populações de indivíduos jovens aptos a substituírem os
indivíduos mais velhos que venham a senescer. Considerando a análise de distribuição diamétrica da área
basal, foi observado um padrão similar ao J-invertido (log-normal) apresentado para a distribuição dos
indivíduos em classes diamétricas (Figura 87).
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Figura 86: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 87: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio avançado de regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.4.2 - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de Regeneração
A amostragem do componente arbóreo em Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Médio de
Regeneração na Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03
e 04 apontou a ocorrência de 766 indivíduos, distribuídos em 93 espécies, pertencentes a 62 gêneros de 32
famílias botânicas identificadas (Quadro 14). As famílias que se destacaram quanto à riqueza foram (Figura
88): Fabaceae e Myrtaceae com 15 espécies cada, Lauraceae com sete espécies, Annonaceae com cinco
espécies, Salicacea e Rubiaceae com quatro espécies cada. As espécies mais abundantes foram: Copaifera
langsdorffii com 101 indivíduos (13,19%), Tapirira guianensis com 84 indivíduos (11%), Myrcia amazonica e
Machaerium brasiliense com 49 indivíduos cada (6,4% cada), Tachigali rugosa com 29 indivíduos (3,8%).
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Foram encontrados 33 indivíduos mortos em pé, correspondendo a 4,3% dos indivíduos amostrados,
ocupando o terceiro lugar na classificação do número de indivíduos. Tal situação de mortalidade elevada
refere-se a eventos de incêndios que provavelmente ocorreram na área pretendida, onde observaram-se
várias evidências de troncos queimados.
Quadro 14: Lista das espécies arbóreas amostradas em Floresta Estacional Semidecidual em Estágio médio de
Regeneração naÁrea Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Família

Nome Científico

N

%

Anacardiaceae

Astronium graveolens

4

0,52

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

84

10,97

Anacardiaceae

Tapirira obtusa

21

2,74

Annonaceae

Annona dolabripetala

9

1,17

Annonaceae

Cardiopetalum calophyllum

2

0,26

Annonaceae

Guatteria sellowiana

9

1,17

Annonaceae

NI1

2

0,26

Annonaceae

Xylopia sericea

4

0,52

Apocynaceae

Aspidosperma sp2

1

0,13

Apocynaceae

Aspidosperma sp3

2

0,26

Apocynaceae

Aspidosperma subincanum

11

1,44

Asteraceae

Piptocarpha axillaris

1

0,13

Bignoniaceae

Handroanthus albus

1

0,13

Burseraceae

Protium heptaphyllum

10

1,31

Burseraceae

Protium sp1

2

0,26

Celastraceae

Monteverdia gonoclada

6

0,78

Clethraceae

Clethra scabra

3

0,39

Cunoniaceae

Lamanonia ternata

2

0,26

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum

1

0,13

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia

1

0,13

Euphorbiaceae

Croton urucurana

1

0,13

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera

1

0,13

Fabaceae

Andira sp1

1

0,13

Fabaceae

Bowdichia virgilioides

1

0,13

Fabaceae

Cassia ferruginea

1

0,13

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

101

13,19

Fabaceae

Dalbergia foliolosa

11

1,44

Fabaceae

Dalbergia nigra

6

0,78

Fabaceae

Dalbergia sp1

1

0,13

Fabaceae

Inga sessilis

1

0,13

Fabaceae

Leucochloron incuriale

3

0,39

Fabaceae

Machaerium acutifolium

7

0,91

Fabaceae

Machaerium brasiliense

49

6,4

Fabaceae

Machaerium nyctitans

22

2,87

Fabaceae

Platypodium elegans

2

0,26
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Família

Nome Científico

N

%

Fabaceae

Swartzia sp1

1

0,13

Fabaceae

Tachigali rugosa

29

3,79

Hypericaceae

Vismia brasiliensis

2

0,26

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum

9

1,17

Lamiaceae

Vitex polygama

2

0,26

Lauraceae

Nectandra megapotamica

12

1,57

Lauraceae

Nectandra oppositifolia

2

0,26

Lauraceae

Ocotea corymbosa

21

2,74

Lauraceae

Ocotea diospyrifolia

2

0,26

Lauraceae

Ocotea sp1

7

0,91

Lauraceae

Ocotea spixiana

1

0,13

Lauraceae

Ocotea velutina

3

0,39

Lythraceae

Lafoensia pacari

2

0,26

Malpighiaceae

Byrsonima sericea

2

0,26

Malvaceae

Apeiba tibourbou

1

0,13

Malvaceae

Luehea divaricata

5

0,65

Melastomataceae

Miconia flammea

1

0,13

Melastomataceae

Miconia pepericarpa

2

0,26

Melastomataceae

Pleroma candolleanum

3

0,39

Meliaceae

Cabralea canjerana

1

0,13

Meliaceae

Trichilia elegans

1

0,13

Metteniusaceae

Emmotum nitens

1

0,13

Morta

Morta

33

4,31

Myrtaceae

Eugenia florida

6

0,78

Myrtaceae

Eugenia sp1

5

0,65

Myrtaceae

Myrcia amazonica

49

6,4

Myrtaceae

Myrcia cuspidata

9

1,17

Myrtaceae

Myrcia guianensis

5

0,65

Myrtaceae

Myrcia mischophylla

6

0,78

Myrtaceae

Myrcia neoclusiifolia

1

0,13

Myrtaceae

Myrcia neoobscura

8

1,04

Myrtaceae

Myrcia sp1

1

0,13

Myrtaceae

Myrcia sp2

3

0,39

Myrtaceae

Myrcia sp4

1

0,13

Myrtaceae

Myrcia splendens

5

0,65

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

6

0,78

Myrtaceae

Myrciaria sp1

2

0,26

Myrtaceae

Psidium sp1

1

0,13

Primulaceae

Myrsine gardneriana

4

0,52

Proteaceae

Euplassa semicostata

4

0,52
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Família

Nome Científico

N

%

Proteaceae

NI1

1

0,13

Proteaceae

Roupala montana

7

0,91

Rosaceae

Prunus myrtifolia

3

0,39

Rubiaceae

Amaioua intermedia

8

1,04

Rubiaceae

Coutarea hexandra

1

0,13

Rubiaceae

Faramea sp1

13

1,7

Rubiaceae

Ixora venulosa

7

0,91

Rutaceae

Zanthoxylum fagara

3

0,39

Salicaceae

Casearia decandra

14

1,83

Salicaceae

Casearia gossypiosperma

9

1,17

Salicaceae

Casearia obliqua

20

2,61

Salicaceae

Casearia sylvestris

2

0,26

Sapindaceae

Cupania vernalis

3

0,39

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum

1

0,13

Sapindaceae

Matayba guianensis

8

1,04

Siparunaceae

Siparuna guianensis

2

0,26

Vochysiaceae

Callisthene major

8

1,04

Vochysiaceae

Vochysia tucanorum

13

1,7

Legenda: NI = número de indivíduos; NI (%) = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao
total de indivíduos
50
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Figura 88: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em Floresta
Estacional Semidecidual em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Os parâmetros da estrutura horizontal são apresentados no Quadro 15. Copaifera langsdorffii, Tapirira
guianensis, Tachigali rugosa, Myrcia amazônica, Machaerium brasiliense, árvores mortas, Tapirira obtusa, e
Ocotea corymbosa, foram responsáveis em conjunto por 50,35% do IVI (Figura 89). Observa-se que o
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principal parâmetro determinante para a posição de tais espécies nos primeiros lugares do IVI é a dominância
elevada das mesmas. As demais 81 espécies foram responsáveis por menos de 50% de IVI, o que se justifica
pela baixa frequência das mesmas (ocorreram em apenas uma parcela cada uma) e pelos seus baixos valores
de área basal. Tal riqueza elevada de espécies de baixo IVI demonstra a importância da comunidade arbórea
estudada com diversificada composição florística. Os valores de densidade e área basal por hectares
encontrados para a amostragem foram respectivamente 2641,4 indivíduos/ha e 12,39 m².
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Quadro 15: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em Estágio médio de Regeneração na Área
Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Desv.
Desv.
Nome
Média
Média
Família
N
U
AB
DA
DR
FA
FR
DoA
DoR
VC
VC (%)
VI
VI (%)
Pad
Pad
Científico
HT
DAP
HT
DAP
Tapirira
Anacardiac
84
24
1,764 289,655 10,97
82,76
5,94
6,084 14,24 25,202 12,6 31,143 10,38
9,67
2,08
14,36 7,88
guianensis
eae
Tachigali
Fabaceae
29
15
2,788
100
3,79
51,72
3,71
9,613 22,49 26,281 13,14 29,993
10
12,93
2,66
32,74 12,55
rugosa
Copaifera
Fabaceae
101
25
1,31 348,276 13,19
86,21
6,19
4,519 10,57 23,76 11,88 29,948 9,98
9,44
2,71
11,3
6,15
langsdorffii
Myrcia
Myrtaceae
49
19
0,563 168,966
6,4
65,52
4,7
1,941
4,54
10,94
5,47 15,643 5,21
9,4
2,32
10,94 5,22
amazonica
Machaerium
Fabaceae
49
17
0,493 168,966
6,4
58,62
4,21
1,701
3,98 10,377 5,19 14,585 4,86
8,72
2,69
10,18 5,01
brasiliense
Morta
Morta
33
21
0,449 113,793 4,31
72,41
5,2
1,549
3,62
7,932
3,97
13,13
4,38
5,72
2,07
11,04 7,29
Anacardiac
Tapirira obtusa
21
8
0,46
72,414
2,74
27,59
1,98
1,588
3,72
6,457
3,23
8,437
2,81
9,76
1,61
15,09 7,34
eae
Ocotea
Lauraceae
21
11
0,338 72,414
2,74
37,93
2,72
1,165
2,73
5,467
2,73
8,19
2,73
11,21
2,25
13,4
5,15
corymbosa
Machaerium
Fabaceae
22
14
0,202 75,862
2,87
48,28
3,47
0,698
1,63
4,504
2,25
7,97
2,66
9,73
1,89
9,84
4,62
nyctitans
Vochysia
Vochysiace
13
6
0,447 44,828
1,7
20,69
1,49
1,54
3,6
5,3
2,65
6,785
2,26
8,65
2,47
17,39 12,09
tucanorum
ae
Callisthene
Vochysiace
8
3
0,486 27,586
1,04
10,34
0,74
1,675
3,92
4,965
2,48
5,708
1,9
11,56
2,73
23,87 15,25
major
ae
Casearia
Salicaceae
20
7
0,121 68,966
2,61
24,14
1,73
0,418
0,98
3,589
1,79
5,322
1,77
8,23
1,76
8,26
3,06
obliqua
Aspidosperma Apocynacea
11
8
0,192 37,931
1,44
27,59
1,98
0,664
1,55
2,989
1,49
4,969
1,66
8,41
3,12
13,06 7,58
subincanum
e
Casearia
Salicaceae
14
10
0,068 48,276
1,83
34,48
2,48
0,234
0,55
2,375
1,19
4,85
1,62
8,11
1,62
7,59
2,11
decandra
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Nome
Científico

Família

Nectandra
Lauraceae
megapotamica
Machaerium
Fabaceae
acutifolium
Faramea sp1
Rubiaceae
Protium
Burseracea
heptaphyllum
e
Dalbergia
Fabaceae
foliolosa
Annona
Annonacea
dolabripetala
e
Guatteria
Annonacea
sellowiana
e
Matayba
Sapindacea
guianensis
e
Amaioua
Rubiaceae
intermedia
Casearia
gossypiosperm Salicaceae
a
Myrcia
Myrtaceae
neoobscura
Hyptidendron
Lamiaceae
asperrimum
Ixora venulosa Rubiaceae
Ocotea sp1
Monteverdia
gonoclada

Lauraceae
Celastracea
e

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Média
HT

Desv.
Pad
HT

Média
DAP

Desv.
Pad
DAP

12

8

0,097

41,379

1,57

27,59

1,98

0,335

0,78

2,351

1,18

4,331

1,44

9

2,57

9,47

3,84

7

6

0,229

24,138

0,91

20,69

1,49

0,79

1,85

2,762

1,38

4,247

1,42

9,43

4,06

17,42

11,5

13

4

0,177

44,828

1,7

13,79

0,99

0,609

1,43

3,123

1,56

4,113

1,37

7,54

3,11

11,84

5,97

10

8

0,067

34,483

1,31

27,59

1,98

0,229

0,54

1,842

0,92

3,822

1,27

6,7

2,57

8,63

3,38

11

7

0,075

37,931

1,44

24,14

1,73

0,258

0,6

2,039

1,02

3,772

1,26

7,73

1,06

9,04

2,3

9

8

0,06

31,034

1,17

27,59

1,98

0,206

0,48

1,657

0,83

3,637

1,21

7,89

1,05

8,58

3,48

9

4

0,169

31,034

1,17

13,79

0,99

0,584

1,37

2,542

1,27

3,532

1,18

10,61

2,86

14,3

6,29

8

7

0,091

27,586

1,04

24,14

1,73

0,315

0,74

1,781

0,89

3,514

1,17

7,25

1,79

11,2

4,78

8

8

0,025

27,586

1,04

27,59

1,98

0,087

0,2

1,247

0,62

3,227

1,08

6,88

1,83

6,21

1,3

9

7

0,036

31,034

1,17

24,14

1,73

0,125

0,29

1,467

0,73

3,199

1,07

7,72

1,58

6,96

1,76

8

7

0,048

27,586

1,04

24,14

1,73

0,166

0,39

1,433

0,72

3,166

1,06

7,19

1,16

8,45

2,46

9

5

0,079

31,034

1,17

17,24

1,24

0,272

0,64

1,811

0,91

3,048

1,02

7,94

2,94

10,33

2,31

7

5

0,062

24,138

0,91

17,24

1,24

0,213

0,5

1,411

0,71

2,649

0,88

7,64

3,38

9,23

5,61

7

5

0,061

24,138

0,91

17,24

1,24

0,211

0,49

1,408

0,7

2,646

0,88

8,29

2,91

9,64

4,64

6

6

0,046

20,69

0,78

20,69

1,49

0,158

0,37

1,154

0,58

2,639

0,88

8,58

1,46

9,32

3,58

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Página 182 de 467

Nome
Científico
Myrcia
cuspidata
Dalbergia nigra
Eugenia florida
Roupala
montana
Myrcia
mischophylla
Myrcia
guianensis
Myrcia
splendens
Xylopia sericea
Myrcia
tomentosa
Prunus
myrtifolia
Pleroma
candolleanum
Luehea
divaricata
Eugenia sp1
Myrsine
gardneriana
Ocotea
velutina

Família

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Média
HT

Desv.
Pad
HT

Média
DAP

Desv.
Pad
DAP

Myrtaceae

9

4

0,048

31,034

1,17

13,79

0,99

0,167

0,39

1,566

0,78

2,556

0,85

8,67

2,32

7,96

2,42

Fabaceae

6

6

0,027

20,69

0,78

20,69

1,49

0,092

0,22

0,999

0,5

2,484

0,83

6,88

2,23

7,34

1,89

Myrtaceae

6

5

0,052

20,69

0,78

17,24

1,24

0,18

0,42

1,205

0,6

2,443

0,81

8,83

2,52

9,73

4,42

Proteaceae

7

3

0,061

24,138

0,91

10,34

0,74

0,21

0,49

1,406

0,7

2,148

0,72

7,79

3,52

8,67

6,46

Myrtaceae

6

4

0,044

20,69

0,78

13,79

0,99

0,152

0,36

1,138

0,57

2,128

0,71

7,08

1,16

8,3

5,42

Myrtaceae

5

5

0,029

17,241

0,65

17,24

1,24

0,098

0,23

0,883

0,44

2,121

0,71

7,2

1,96

8,23

2,47

Myrtaceae

5

4

0,023

17,241

0,65

13,79

0,99

0,078

0,18

0,835

0,42

1,826

0,61

7,4

2,16

7,45

1,63

Annonacea
e

4

4

0,032

13,793

0,52

13,79

0,99

0,109

0,25

0,777

0,39

1,767

0,59

8,13

1,25

9,64

3,22

Myrtaceae

6

3

0,029

20,69

0,78

10,34

0,74

0,101

0,24

1,019

0,51

1,762

0,59

7

1,38

7,64

2,09

Rosaceae

3

3

0,075

10,345

0,39

10,34

0,74

0,259

0,61

0,998

0,5

1,741

0,58

10,33

3,62

14,58

12,63

Melastomat
aceae

3

3

0,072

10,345

0,39

10,34

0,74

0,249

0,58

0,974

0,49

1,717

0,57

11,83

0,29

17,44

1,77

Malvaceae

5

2

0,055

17,241

0,65

6,9

0,5

0,189

0,44

1,095

0,55

1,59

0,53

7,8

3,15

10,66

5,69

Myrtaceae
Primulacea
e

5

3

0,022

17,241

0,65

10,34

0,74

0,077

0,18

0,834

0,42

1,576

0,53

6,1

1,02

7,47

1,23

4

3

0,026

13,793

0,52

10,34

0,74

0,09

0,21

0,733

0,37

1,476

0,49

9,38

1,44

8,99

1,79

Lauraceae

3

3

0,039

10,345

0,39

10,34

0,74

0,136

0,32

0,71

0,36

1,453

0,48

10,5

3,04

11,97

6,05
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Nome
Científico

Família

Astronium
Anacardiac
graveolens
eae
Zanthoxylum
Rutaceae
fagara
Clethra scabra Clethraceae
Euplassa
Proteaceae
semicostata
Vismia
Hypericacea
brasiliensis
e
Byrsonima
Malpighiace
sericea
ae
Leucochloron
Fabaceae
incuriale
Cupania
Sapindacea
vernalis
e
Myrcia sp2
Myrtaceae
Platypodium
Fabaceae
elegans
Nectandra
Lauraceae
oppositifolia
Lamanonia
Cunoniacea
ternata
e
Burseracea
Protium sp1
e
Vitex
Lamiaceae
polygama
Miconia
Melastomat
pepericarpa
aceae

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Média
HT

Desv.
Pad
HT

Média
DAP

Desv.
Pad
DAP

4

2

0,029

13,793

0,52

6,9

0,5

0,101

0,24

0,759

0,38

1,254

0,42

11

2,27

9,6

1,27

3

2

0,043

10,345

0,39

6,9

0,5

0,149

0,35

0,741

0,37

1,236

0,41

9,5

3,5

13,39

2,62

3

2

0,034

10,345

0,39

6,9

0,5

0,116

0,27

0,664

0,33

1,159

0,39

8,5

1,32

11,63

3,48

4

2

0,015

13,793

0,52

6,9

0,5

0,052

0,12

0,645

0,32

1,14

0,38

7,5

1,08

6,72

2,08

2

2

0,045

6,897

0,26

6,9

0,5

0,154

0,36

0,622

0,31

1,117

0,37

13

7,07

15,53

9,36

2

2

0,044

6,897

0,26

6,9

0,5

0,152

0,36

0,617

0,31

1,112

0,37

12,75

1,06

16,75

0,5

3

2

0,02

10,345

0,39

6,9

0,5

0,067

0,16

0,549

0,27

1,044

0,35

7

3,04

8,78

2,93

3

2

0,019

10,345

0,39

6,9

0,5

0,067

0,16

0,548

0,27

1,043

0,35

8,67

1,15

8,97

1,61

3

2

0,015

10,345

0,39

6,9

0,5

0,051

0,12

0,511

0,26

1,006

0,34

7,5

1,73

7,78

1,83

2

2

0,012

6,897

0,26

6,9

0,5

0,043

0,1

0,361

0,18

0,856

0,29

5,5

0,71

8,47

3,78

2

2

0,011

6,897

0,26

6,9

0,5

0,039

0,09

0,353

0,18

0,848

0,28

8

0,71

8,41

1,85

2

2

0,01

6,897

0,26

6,9

0,5

0,035

0,08

0,343

0,17

0,838

0,28

6,75

1,06

8,03

0,36

2

2

0,009

6,897

0,26

6,9

0,5

0,031

0,07

0,333

0,17

0,828

0,28

7

2,12

7,29

2,62

2

2

0,009

6,897

0,26

6,9

0,5

0,03

0,07

0,331

0,17

0,826

0,28

8

0,71

7,39

0,86

2

2

0,009

6,897

0,26

6,9

0,5

0,03

0,07

0,331

0,17

0,826

0,28

6,75

2,47

7,24

2,32
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Nome
Científico

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Média
HT

Desv.
Pad
HT

Média
DAP

Desv.
Pad
DAP

1

1

0,054

3,448

0,13

3,45

0,25

0,186

0,44

0,566

0,28

0,813

0,27

8,5

8,5

26,2

26,2

2

2

0,006

6,897

0,26

6,9

0,5

0,02

0,05

0,308

0,15

0,803

0,27

5,5

0,71

6,02

0,94

2

2

0,005

6,897

0,26

6,9

0,5

0,018

0,04

0,304

0,15

0,799

0,27

6,5

0,71

5,81

0,57

1

1

0,052

3,448

0,13

3,45

0,25

0,179

0,42

0,55

0,27

0,797

0,27

7

7

25,72

25,72

2

1

0,023

6,897

0,26

3,45

0,25

0,08

0,19

0,449

0,22

0,696

0,23

10,5

2,12

12

2,84

2

1

0,022

6,897

0,26

3,45

0,25

0,075

0,18

0,437

0,22

0,685

0,23

9

0

11,72

1,89

2

1

0,022

6,897

0,26

3,45

0,25

0,074

0,17

0,435

0,22

0,683

0,23

9,5

0,71

11,72

0,36

1

1

0,031

3,448

0,13

3,45

0,25

0,108

0,25

0,384

0,19

0,631

0,21

12

12

19,99

19,99

2

1

0,012

6,897

0,26

3,45

0,25

0,043

0,1

0,361

0,18

0,608

0,2

10,75

0,35

8,8

1,64

2

1

0,011

6,897

0,26

3,45

0,25

0,038

0,09

0,35

0,17

0,597

0,2

7,75

0,35

8,15

2,62

Proteaceae

1

1

0,025

3,448

0,13

3,45

0,25

0,087

0,2

0,333

0,17

0,581

0,19

12,5

12,5

17,89

17,89

Asteraceae

1

1

0,025

3,448

0,13

3,45

0,25

0,085

0,2

0,33

0,16

0,577

0,19

10,5

10,5

17,73

17,73

Annonacea
e

2

1

0,008

6,897

0,26

3,45

0,25

0,026

0,06

0,322

0,16

0,57

0,19

8,75

0,35

6,89

1,06

Fabaceae

1

1

0,023

3,448

0,13

3,45

0,25

0,078

0,18

0,312

0,16

0,56

0,19

8

8

16,93

16,93

Malvaceae

1

1

0,017

3,448

0,13

3,45

0,25

0,06

0,14

0,271

0,14

0,518

0,17

14

14

14,87

14,87

Família

Alchornea
Euphorbiac
triplinervia
eae
Cardiopetalum Annonacea
calophyllum
e
Siparuna
Siparunacea
guianensis
e
Dilodendron
Sapindacea
bipinnatum
e
Aspidosperma Apocynacea
sp3
e
Casearia
Salicaceae
sylvestris
Lafoensia
Lythraceae
pacari
Croton
Euphorbiac
urucurana
eae
Ocotea
Lauraceae
diospyrifolia
Myrciaria sp1 Myrtaceae
NI1
Piptocarpha
axillaris
NI1
Bowdichia
virgilioides
Apeiba
tibourbou
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Nome
Científico
Emmotum
nitens
Andira sp1
Ocotea
spixiana
Trichilia
elegans
Dalbergia sp1

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Média
HT

Desv.
Pad
HT

Média
DAP

Desv.
Pad
DAP

1

1

0,013

3,448

0,13

3,45

0,25

0,047

0,11

0,239

0,12

0,487

0,16

7,5

7,5

13,11

13,11

1

1

0,009

3,448

0,13

3,45

0,25

0,03

0,07

0,2

0,1

0,448

0,15

6

6

10,5

10,5

Lauraceae

1

1

0,008

3,448

0,13

3,45

0,25

0,027

0,06

0,194

0,1

0,442

0,15

10

10

10,03

10,03

Meliaceae

1

1

0,007

3,448

0,13

3,45

0,25

0,025

0,06

0,189

0,09

0,437

0,15

7,5

7,5

9,63

9,63

Fabaceae

1

1

0,007

3,448

0,13

3,45

0,25

0,024

0,06

0,186

0,09

0,434

0,14

8

8

9,39

9,39

1

1

0,006

3,448

0,13

3,45

0,25

0,021

0,05

0,18

0,09

0,427

0,14

9

9

8,79

8,79

1

1

0,006

3,448

0,13

3,45

0,25

0,019

0,05

0,176

0,09

0,424

0,14

9

9

8,47

8,47

1

1

0,005

3,448

0,13

3,45

0,25

0,019

0,04

0,175

0,09

0,422

0,14

7,5

7,5

8,34

8,34

1

1

0,004

3,448

0,13

3,45

0,25

0,015

0,03

0,165

0,08

0,412

0,14

8

8

7,32

7,32

1

1

0,004

3,448

0,13

3,45

0,25

0,013

0,03

0,161

0,08

0,409

0,14

4

4

6,94

6,94

1

1

0,004

3,448

0,13

3,45

0,25

0,013

0,03

0,161

0,08

0,408

0,14

7

7

6,88

6,88

1

1

0,004

3,448

0,13

3,45

0,25

0,012

0,03

0,159

0,08

0,406

0,14

4

4

6,68

6,68

1

1

0,003

3,448

0,13

3,45

0,25

0,012

0,03

0,158

0,08

0,405

0,14

5,5

5,5

6,56

6,56

1

1

0,003

3,448

0,13

3,45

0,25

0,011

0,03

0,157

0,08

0,405

0,13

5,5

5,5

6,49

6,49

1

1

0,003

3,448

0,13

3,45

0,25

0,009

0,02

0,151

0,08

0,398

0,13

7

7

5,67

5,67

1

1

0,002

3,448

0,13

3,45

0,25

0,007

0,02

0,148

0,07

0,396

0,13

3

3

5,25

5,25

1

1

0,002

3,448

0,13

3,45

0,25

0,007

0,02

0,148

0,07

0,396

0,13

8,5

8,5

5,25

5,25

Família
Metteniusa
ceae
Fabaceae

Inga sessilis
Fabaceae
Handroanthus Bignoniacea
albus
e
Psidium sp1
Myrtaceae
Mabea
Euphorbiac
fistulifera
eae
Aspidosperma Apocynacea
sp2
e
Myrcia sp1
Myrtaceae
Cassia
Fabaceae
ferruginea
Myrcia sp4
Myrtaceae
Cabralea
Meliaceae
canjerana
Swartzia sp1
Fabaceae
Coutarea
Rubiaceae
hexandra
Erythroxylum Erythroxyla
pelleterianum
ceae
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Nome
Científico
Myrcia
neoclusiifolia
Miconia
flammea

Família

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC (%)

VI

VI (%)

Média
HT

Desv.
Pad
HT

Média
DAP

Desv.
Pad
DAP

Myrtaceae

1

1

0,002

3,448

0,13

3,45

0,25

0,007

0,02

0,148

0,07

0,395

0,13

5,5

5,5

5,19

5,19

Melastomat
aceae

1

1

0,002

3,448

0,13

3,45

0,25

0,007

0,02

0,146

0,07

0,394

0,13

6

6

5

5

2641,37
100
1393,1
100 42,734 100
200
100
300
100
8,32
3,09
10,73 5,27
9
Legenda: NI = número de indivíduos; AB = área basal; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência
Relativa; DoR = dominância relativa; IVC (%) = índice de valor de cobertura; IVI (%) = índice de valor de importância.
*** Total

766

29
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25
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15
10
5
0
Copaifera
langsdorffii

Machaerium
brasiliense

Morta

Myrcia
amazonica
DR

FR

Tachigali rugosa

Tapirira
guianensis

Tapirira obtusa

DoR

Figura 89: Espécies com maior valor de importância em Floresta Estacional Semidecidual em Estágio médio de
Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observouse um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 90). O padrão
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais
inequianas (Cavalcante et al. 2000). O decréscimo gradual no número de indivíduos encontrados em direção
às classes superiores de diâmetro, segundo Araújo et al. (2006), indica que possivelmente a fitofisionomia
em questão é composta, em sua maioria, por populações de indivíduos jovens aptos a substituírem os
indivíduos mais velhos que venham a senescer. Considerando a análise de distribuição diamétrica da área
basal, foi observado um padrão similar ao J-invertido (log-normal) apresentado para a distribuição dos
indivíduos em classes diamétricas (Figura 91).
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Figura 90: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
4
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Figura 91: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.4.3 - Floresta Estacional Semidecidual em Estágio inicial de Regeneração
A amostragem do componente arbóreo em Floresta Estacional Semidecidual em Estágio Inicial de
Regeneração na Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03
e 04 apontou a ocorrência de 75 indivíduos, distribuídos em 29 espécies, pertencentes a 24 gêneros de 19
famílias botânicas (Quadro 14). As famílias que se destacaram quanto à riqueza foram (Figura 92): Myrtaceae
com 6 especies (20,7%), Fabaceae com quatro especies (13,8%), Asteraceae com dois especies (6,9%) e
Rubiaceae com dois especies (6,9%). As espécies mais abundantes foram: Heteropterys byrsonimifolia com 9
indivíduos (12%), Cordiera sessilis com 6 indivíduos (8%), Myrcia amazonica com 6 indivíduos (8%), Copaifera
langsdorffii com 5 indivíduos (6,7%), Bowdichia virgilioides com 4 indivíduos (5,3%), Myrcia tomentosa com
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4 indivíduos (5,3%), Eremanthus erythropappus com 3 indivíduos (4%), Guettarda viburnoides com 3
indivíduos (4%) e Tapirira guianensis com 3 indivíduos (4%). Foram encontrados quatro indivíduos mortos
em pé, correspondendo a 5,3% dos indivíduos amostrados, ocupando o quinto lugar na classificação do
número de indivíduos. Tal situação de mortalidade elevada refere-se a eventos de incêndios que
provavelmente ocorreram na área pretendida, onde observaram-se várias evidências de troncos queimados.
Quadro 16: Lista das espécies arbóreas amostradas em Floresta Estacional Semidecidual em Estágio inicial de
Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Família

Espécie

NI

NI (%)

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia

9

12

Rubiaceae

Cordiera sessilis

6

8

Myrtaceae

Myrcia amazonica

6

8

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

5

6,7

Fabaceae

Bowdichia virgilioides

4

5,3

Morta

Morta

4

5,3

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

4

5,3

Asteraceae

Eremanthus erythropappus

3

4

Rubiaceae

Guettarda viburnoides

3

4

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

3

4

Annonaceae

Annona sericea

2

2,7

Fabaceae

Dalbergia miscolobium

2

2,7

Cunoniaceae

Lamanonia ternata

2

2,7

Fabaceae

Leucochloron incuriale

2

2,7

Myrtaceae

Myrcia splendens

2

2,7

Primulaceae

Myrsine gardneriana

2

2,7

Burseraceae

Protium sp1

2

2,7

Proteaceae

Roupala montana

2

2,7

Siparunaceae

Siparuna guianensis

2

2,7

Myrtaceae

Campomanesia sp1

1

1,3

Salicaceae

Casearia gossypiosperma

1

1,3

Metteniusaceae

Emmotum nitens

1

1,3

Calophyllaceae

Kielmeyera sp1

1

1,3

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

1

1,3

Myrtaceae

Myrcia mischophylla

1

1,3

Myrtaceae

Myrcia oblongata

1

1,3

Lauraceae

Ocotea spixiana

1

1,3

Styracaceae

Styrax camporum

1

1,3

Lamiaceae

Vitex polygama

1

1,3

Legenda: NI = número de indivíduos; NI (%) = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao
total de indivíduos
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Nº Espécies
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Myrtaceae
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Asteraceae
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Família Botânica
Figura 92: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em Floresta
Estacional Semidecidual em Estágio inicial de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Os parâmetros da estrutura horizontal são apresentados no Quadro 15. Copaifera langsdorffii, Myrcia
amazônica, Heteropterys byrsonimifolia, Bowdichia virgilioides, árvores mortas, Cordiera sessilis, Eremanthus
erythropappus e Myrcia tomentosa foram responsáveis em conjunto por 53,09% do IVI (Figura 93). Observase que o principal parâmetro determinante para a posição de tais espécies nos primeiros lugares do IVI é a
dominância elevada das mesmas. As demais 21 espécies foram responsáveis por menos de 50% de IVI, o que
se justifica pela baixa frequência das mesmas (ocorreram em apenas uma parcela cada uma) e pelos seus
baixos valores de área basal. Tal riqueza elevada de espécies de baixo IVI demonstra a importância da
comunidade arbórea estudada com diversificada composição florística. Os valores de densidade e área basal
por hectares encontrados para a amostragem foram respectivamente 2500 indivíduos/ha e 0,48 m².
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Quadro 17: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual em Estágio inicial de Regeneração na Área Diretamente
Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Desv.
Desv.
VC
Média
Média
Nome Científico
Família
N
U
AB
DA
DR
FA
FR
DoA
DoR
VC
VI
VI (%)
Pad
Pad
(%)
HT
DAP
HT
DAP
Copaifera
Fabaceae
5
3 0,062 166,667 6,67
100
6,67 2,069 12,8 19,469 9,73 26,135 8,71
7,6
0,55 12,26 3,13
langsdorffii
Myrcia amazonica
Myrtaceae
6
3 0,043
200
8
100
6,67 1,449 8,97 16,966 8,48 23,632 7,88
5,75
1,67
8,74 4,37
Heteropterys
Malpighiaceae
9
2 0,033
300
12
66,67 4,44 1,109 6,86
18,86
9,43 23,304 7,77
4,72
1,03
6,69
1,6
byrsonimifolia
Bowdichia
Fabaceae
4
3 0,043 133,333 5,33
100
6,67 1,438
8,9
14,232 7,12 20,898 6,97
6,63
0,85 11,59 2,04
virgilioides
Morta
Morta
4
3 0,025 133,333 5,33
100
6,67 0,828 5,12 10,457 5,23 17,124 5,71
4,5
1,47
8,7
2,14
Cordiera sessilis
Eremanthus
erythropappus
Myrcia tomentosa
Leucochloron
incuriale
Protium sp1
Guettarda
viburnoides
Dalbergia
miscolobium
Myrcia splendens
Myrsine
gardneriana
Lamanonia ternata

Rubiaceae

6

2

0,021

200

8

66,67

4,44

0,698

4,32

12,321

6,16

16,765

5,59

3,92

0,38

6,59

1,15

Asteraceae

3

3

0,025

100

4

100

6,67

0,842

5,21

9,212

4,61

15,879

5,29

5,67

1,44

10,22

2,08

Myrtaceae

4

2

0,028 133,333

5,33

66,67

4,44

0,931

5,76

11,096

5,55

15,54

5,18

4,97

1,78

9,3

1,79

Fabaceae

2

1

0,04

66,667

2,67

33,33

2,22

1,334

8,25

10,92

5,46

13,142

4,38

6,75

2,47

14,17

10,4

Burseraceae

2

1

0,025

66,667

2,67

33,33

2,22

0,826

5,11

7,777

3,89

9,999

3,33

6

2,83

11,37

7,56

Rubiaceae

3

1

0,016

100

4

33,33

2,22

0,537

3,32

7,325

3,66

9,547

3,18

4,83

1,04

8,04

2,4

Fabaceae

2

2

0,009

66,667

2,67

66,67

4,44

0,305

1,89

4,556

2,28

9

3

2,95

1,48

7,54

1,71

Myrtaceae

2

2

0,007

66,667

2,67

66,67

4,44

0,234

1,45

4,115

2,06

8,559

2,85

4,25

0,35

6,61

1,46

Primulaceae

2

2

0,007

66,667

2,67

66,67

4,44

0,229

1,41

4,081

2,04

8,526

2,84

6,5

2,12

6,49

1,75

Cunoniaceae

2

1

0,017

66,667

2,67

33,33

2,22

0,561

3,47

6,14

3,07

8,362

2,79

4

0

10,27

1,92

Tapirira guianensis

Anacardiaceae

3

1

0,01

100

4

33,33

2,22

0,342

2,12

6,118

3,06

8,341

2,78

4,27

0,4

6,43

1,84

Roupala montana

Proteaceae

2

1

0,008

66,667

2,67

33,33

2,22

0,279

1,73

4,394

2,2

6,616

2,21

3,5

2,12

7,16

2,02
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Desv.
Desv.
Média
Pad
Pad
DAP
HT
DAP
0,35
6,7
1,37

Nome Científico

Família

N

U

AB

DA

DR

FA

FR

DoA

DoR

VC

VC
(%)

VI

VI (%)

Média
HT

Annona sericea
Moquiniastrum
polymorphum
Siparuna guianensis

Annonaceae

2

1

0,007

66,667

2,67

33,33

2,22

0,24

1,48

4,151

2,08

6,374

2,12

5,75

Asteraceae

1

1

0,011

33,333

1,33

33,33

2,22

0,363

2,25

3,581

1,79

5,803

1,93

4,5

4,5

Siparunaceae

2

1

0,004

66,667

2,67

33,33

2,22

0,133

0,82

3,491

1,75

5,714

1,9

3,75

0,35

Campomanesia sp1

Myrtaceae

1

1

0,009

33,333

1,33

33,33

2,22

0,306

1,9

3,23

1,61

5,452

1,82

6

6

10,82 10,82

Myrcia mischophylla

Myrtaceae

1

1

0,006

33,333

1,33

33,33

2,22

0,188

1,16

2,495

1,25

4,718

1,57

4

4

8,47

8,47

Kielmeyera sp1
Casearia
gossypiosperma
Vitex polygama

Calophyllaceae

1

1

0,005

33,333

1,33

33,33

2,22

0,179

1,11

2,444

1,22

4,666

1,56

5

5

8,28

8,28

Salicaceae

1

1

0,005

33,333

1,33

33,33

2,22

0,161

0,99

2,326

1,16

4,549

1,52

6,5

6,5

7,83

7,83

Lamiaceae

1

1

0,004

33,333

1,33

33,33

2,22

0,139

0,86

2,194

1,1

4,416

1,47

4,5

4,5

7,29

7,29

11,78 11,78
5,05

0,06

Styrax camporum

Styracaceae

1

1

0,004

33,333

1,33

33,33

2,22

0,135

0,84

2,171

1,09

4,393

1,46

3,8

3,8

7,19

7,19

Myrcia oblongata

Myrtaceae

1

1

0,003

33,333

1,33

33,33

2,22

0,105

0,65

1,982

0,99

4,205

1,4

3,8

3,8

6,33

6,33

Ocotea spixiana

Lauraceae
Metteniusacea
e

1

1

0,003

33,333

1,33

33,33

2,22

0,101

0,62

1,958

0,98

4,18

1,39

5,5

5,5

6,21

6,21

1

1

0,003

33,333

1,33

33,33

2,22

0,098

0,6

1,938

0,97

4,16

1,39

5

5

6,11

6,11

Emmotum nitens

16,16
100
200
100
300
100
5
1,96
8,42 3,42
2
Legenda: NI = número de indivíduos; AB = área basal; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência
Relativa; DoR = dominância relativa; IVC (%) = índice de valor de cobertura; IVI (%) = índice de valor de importância.
*** Total

75
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Figura 93: Espécies com maior valor de importância em Floresta Estacional Semidecidual em Estágio inicial de
Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observouse um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 94). O padrão
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais
inequianas (Cavalcante et al. 2000). O decréscimo gradual no número de indivíduos encontrados em direção
às classes superiores de diâmetro, segundo Araújo et al. (2006), indica que possivelmente a fitofisionomia
em questão é composta, em sua maioria, por populações de indivíduos jovens aptos a substituírem os
indivíduos mais velhos que venham a senescer. Considerando a análise de distribuição diamétrica da área
basal, foi observado um padrão similar ao J-invertido (log-normal) apresentado para a distribuição dos
indivíduos em classes diamétricas (Figura 95).
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Figura 94: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual em Estágio inicial de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 95: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Floresta Estacional
Semidecidual em Estágio inicial de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.4.4 - Cerrado Sentido Restrito
A amostragem do componente arbóreo em Cerrado Sentido Restrito em Estágio médio de Regeneração na
Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 apontou a
ocorrência de 85 indivíduos, distribuídos em 13 espécies, pertencentes a 12 gêneros de 9 famílias botânicas
(Quadro 14). As famílias que se destacaram quanto à riqueza foram (Figura 96): Fabaceae com 3 espécies
(21,4%), Malpighiaceae com 2 espécies (14,3%) e Myrtaceae com 2 espécies (14,3%). As espécies mais
abundantes foram: Stryphnodendron adstringens com 32 indivíduos (37,6%), Dalbergia miscolobium com 19
indivíduos (22,4%), Guapira noxia com 10 indivíduos (11,8%), Byrsonima verbascifolia com 4 indivíduos
(4,7%), Miconia albicans com 4 indivíduos (4,7%) e Myrcia guianensis com 3 indivíduos (3,5%). Foram
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encontrados 3 indivíduos mortos em pé, correspondendo a 3,5% dos indivíduos amostrados, ocupando o
sexto lugar na classificação do número de indivíduos.
Quadro 18: Lista das espécies arbóreas amostradas em Cerrado Sentido Restrito em Estágio médio de Regeneração
na área Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Família

Espécie

N Individuos

%

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens

32

37,6

Fabaceae

Dalbergia miscolobium

19

22,4

Nyctaginaceae

Guapira noxia

10

11,8

Malpighiaceae

Byrsonima verbascifolia

4

4,7

Melastomataceae

Miconia albicans

4

4,7

Morta

Morta

3

3,5

Myrtaceae

Myrcia guianensis

3

3,5

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus

2

2,4

Calophyllaceae

Kielmeyera coriacea

2

2,4

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

2

2,4

Fabaceae

Bowdichia virgilioides

1

1,2

Araliaceae

Didymopanax macrocarpus

1

1,2

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia

1

1,2

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

1

1,2

Legenda: N = número de indivíduos; % = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao total de
indivíduos
3,5
3

Nº Espécies

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Fabaceae

Malpighiaceae

Myrtaceae

Família Botânica
Figura 96: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em Cerrado
Sentido Restrito em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Os parâmetros da estrutura horizontal são apresentados no Quadro 15. Dalbergia miscolobium e
Stryphnodendron adstringens, foram responsáveis em conjunto por 48,89% do IVI (Figura 97). Observa-se
que o principal parâmetro determinante para a posição de tais espécies nos primeiros lugares do IVI é a
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dominância elevada das mesmas. As demais 11 espécies foram responsáveis por mais de 50% de IVI, o que
se justifica pela baixa frequência das mesmas (ocorreram em apenas uma parcela cada uma) e pelos seus
baixos valores de área basal. Tal riqueza elevada de espécies de baixo IVI demonstra a importância da
comunidade arbórea estudada com diversificada composição florística. Os valores de densidade e área basal
por hectares encontrados para a amostragem foram respectivamente 1100 indivíduos/ha e 0,33 m².
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Quadro 19: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Cerrado Sentido Restrito em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente
Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Desv. Méd Desv.
VC
VI
Médi
Nome Científico
Família
N
U
AB
DA
DR
FA
FR
DoA DoR
VC
VI
Pad
ia
Pad
(%)
(%)
a HT
HT
DAP DAP
Stryphnodendron
Fabaceae
21
6
0,111
350
31,82 100 21,43 1,854 33,46 65,278 32,64 86,707 28,9
2,77 0,51 7,74 2,81
adstringens
Dalbergia
Fabaceae
15
6
0,053
250
22,73 100 21,43 0,875 15,8 38,529 19,26 59,957 19,99
2,6
0,53 6,31 2,27
miscolobium
Guapira noxia
Nyctaginaceae
10
2
0,042 166,667 15,15 33,33 7,14 0,695 12,55 27,704 13,85 34,847 11,62 1,52 0,15 6,96 2,29
Miconia albicans

Melastomataceae

4

3

0,014

66,667

6,06

50

10,71 0,228

4,12

10,184

5,09

20,899

6,97

1,85

0,51

6,52

1,23

Morta
Handroanthus
ochraceus
Byrsonima
verbascifolia
Myrcia guianensis
Bowdichia
virgilioides
Kielmeyera
coriacea
Moquiniastrum
polymorphum
Didymopanax
macrocarpus
Heteropterys
byrsonimifolia

Morta

3

2

0,021

50

4,55

33,33

7,14

0,347

6,27

10,811

5,41

17,954

5,98

1,77

0,4

2,19

3,03

33,33

7,14

0,357

6,44

9,472

4,74

16,615

5,54

2

0

9,23
11,0
6

Bignoniaceae

2

2

0,021

33,333

Malpighiaceae

3

1

0,019

50

4,55

16,67

3,57

0,31

5,6

10,143

5,07

13,715

4,57

1,93

0,31

8,72

2,1

Myrtaceae

2

1

0,015

33,333

3,03

16,67

3,57

0,249

4,49

7,521

3,76

11,093

3,7

3,25

0,35

1,22

1

0,018

16,667

1,52

16,67

3,57

0,308

5,55

7,07

3,53

10,641

3,55

2,2

2,2

9,71
15,3
3

Fabaceae

1

Calophyllaceae

2

1

0,009

33,333

3,03

16,67

3,57

0,142

2,56

5,59

2,8

9,162

3,05

2,15

0,21

7,26

1,71

Asteraceae

1

1

0,006

16,667

1,52

16,67

3,57

0,095

1,72

3,234

1,62

6,806

2,27

3,2

3,2

8,53

8,53

Araliaceae

1

1

0,003

16,667

1,52

16,67

3,57

0,045

0,82

2,335

1,17

5,906

1,97

2,6

2,6

5,89

5,89

Malpighiaceae

1

1

0,002

16,667

1,52

16,67

3,57

0,034

0,61

2,127

1,06

5,699

1,9

2,5

2,5

5,09

5,09

5,29

15,33

466,6
100 5,54 100
200
100
300
100
2,33 1,13 8,33 3,97
7
Legenda: NI = número de indivíduos; AB = área basal; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência
Relativa; DoR = dominância relativa; IVC (%) = índice de valor de cobertura; IVI (%) = índice de valor de importância.
*** Total
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Figura 97: Espécies com maior valor de importância em Cerrado Sentido Restrito em Estágio médio de
Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observouse um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 98). O padrão
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais
inequianas (Cavalcante et al. 2000). Considerando a análise de distribuição diamétrica da área basal, foi
observado um padrão senoidal apresentado para a distribuição dos indivíduos em classes diamétricas (Figura
99). Nesse caso, a área basal tem variado entre as classes de diâmetro.
70
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Figura 98: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Cerrado
Sentido Restrito em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 99: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Cerrado Sentido
Restrito em Estágio médio de Regeneração na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

2.3.2.4.5 - Pastagem com árvores isoladas
A amostragem do componente arbóreo em Pastagem com Árvores Isoladas na Área Diretamente Afetada do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 apontou a ocorrência de 404 indivíduos,
distribuídos em 68 espécies, pertencentes a 56 gêneros de 32 famílias botânicas (Quadro 14). As famílias que
se destacaram quanto à riqueza foram (Figura 96): Fabaceae com 13 espécies (19,1%), Myrtaceae com oito
espécies (11,8%), Lauraceae com seis espécies (8,8%), Melastomataceae com quatro espécies (5,9%),
Anacardiaceae com três espécies (4,4%), Bignoniaceae com três espécies (4,4%), Annonaceae com dois
espécies (2,9%), Asteraceae com dois espécies (2,9%), Malpighiaceae com dois espécies (2,9%), Malvaceae
com dois espécies (2,9%) e Rutaceae com dois espécies (2,9%). As espécies mais abundantes foram:
Bowdichia virgilioides com 50 indivíduos (12,4%), Machaerium acutifolium com 43 indivíduos (10,6%),
Zanthoxylum rhoifolium com 43 indivíduos (10,6%), Annona sylvatica com 20 indivíduos (5%), Casearia
sylvestris com 17 indivíduos (4,2%), Psidium guajava com 16 indivíduos (4%), Platypodium elegans com 13
indivíduos (3,2%), Andira fraxinifolia com 10 indivíduos (2,5%) e Mangifera indica com 10 indivíduos (2,5%).
Foram encontrados 22 indivíduos mortos em pé, correspondendo a 5,4% dos indivíduos amostrados,
ocupando o quarto lugar na classificação do número de indivíduos.
Quadro 20: Lista das espécies arbóreas amostradas em Pastagem com Árvores Isoladas na Área Diretamente
Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Família

Espécies

NI

NI (%)

Fabaceae

Bowdichia virgilioides

50

12,4

Fabaceae

Machaerium acutifolium

43

10,6

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium

43

10,6

-

Morta

22

5,4

Annonaceae

Annona sylvatica

20

5

Salicacaceae

Casearia sylvestris

17

4,2

Myrtaceae

Psidium guajava

16

4

Fabaceae

Platypodium elegans

13

3,2
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Família

Espécies

NI

NI (%)

Fabaceae

Andira fraxinifolia

10

2,5

Anacardiaceae

Mangifera indica

10

2,5

Fabaceae

Senegalia polyphylla

9

2,2

Meliaceae

Cedrela fissilis

8

2

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus

8

2

Bignoniaceae

Handroanthus serratifolius

8

2

Fabaceae

Leucochloron incuriale

8

2

Anacardiaceae

Tapirira guianensis

8

2

Fabaceae

Cenostigma pluviosum

7

1,7

Lauraceae

Endlicheria paniculata

6

1,5

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum

5

1,2

Primulaceae

Myrsine coriacea

5

1,2

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica

4

1

Malpighiaceae

Heteropterys byrsonimifolia

4

1

Myrtaceae

Myrcia tomentosa

4

1

Proteaceae

Roupala montana

4

1

Fabaceae

Schizolobium parahyba

4

1

Solanaceae

Solanum mauritianum

4

1

Fabaceae

Copaifera langsdorffii

3

0,7

Myrtaceae

Eugenia uniflora

3

0,7

Myrtaceae

Myrcia splendens

3

0,7

Lauraceae

Ocotea velutina

3

0,7

Combretaceae

Terminalia glabrescens

3

0,7

Araucariaceae

Araucaria angustifolia

2

0,5

Apocynaceae

Aspidosperma subincanum

2

0,5

Sapindaceae

Cupania vernalis

2

0,5

Fabaceae

Dalbergia miscolobium

2

0,5

Fabaceae

Machaerium hirtum

2

0,5

Lauraceae

Persea americana

2

0,5

Melastomataceae

Pleroma candolleanum

2

0,5

Melastomataceae

Pleroma granulosum

2

0,5

Myrtaceae

Plinia peruviana

2

0,5

Vochysiaceae

Qualea dichotoma

2

0,5

Anacardiaceae

Tapirira obtusa

2

0,5

Arecaceae

Acrocomia aculeata

1

0,2

Annonaceae

Annona monticola

1

0,2

Bixaceae

Bixa orellana

1

0,2

Malpighiaceae

Byrsonima pachyphylla

1

0,2

Salicaceae

Casearia gossypiosperma

1

0,2

Urticaceae

Cecropia pachystachya

1

0,2

Lauraceae

Cinnamomum verum

1

0,2
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Família

Espécies

NI

NI (%)

Rutaceae

Citrus sp

1

0,2

Boraginaceae

Cordia sellowiana

1

0,2

Rubiaceae

Cordiera sessilis

1

0,2

Fabaceae

Enterolobium contortisiliquum

1

0,2

Erythroxylaceae

Erythroxylum daphnites

1

0,2

Myrtaceae

Eugenia punicifolia

1

0,2

Cunoniaceae

Lamanonia ternata

1

0,2

Malvaceae

Luehea divaricata

1

0,2

Fabaceae

Machaerium nyctitans

1

0,2

Melastomataceae

Miconia ferruginata

1

0,2

Myrtaceae

Myrcia obovata

1

0,2

Lauraceae

Ocotea corymbosa

1

0,2

Peraceae

Pera glabrata

1

0,2

Lauraceae

Persea major

1

0,2

Asteraceae

Piptocarpha axillaris

1

0,2

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum

1

0,2

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum

1

0,2

Styracaceae

Styrax pohlii

1

0,2

Myrtaceae

Syzygium jambos

1

0,2

Melastomataceae

Trembleya parviflora

1

0,2

Legenda: N = número de indivíduos; % = percentual dos indivíduos de uma determinada espécie em relação ao total de
indivíduos
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Figura 100: Famílias botânicas com maior riqueza de espécies para o componente arbóreo amostrado em
Pastagem com Árvores Isoladas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04.

Os parâmetros da estrutura horizontal são apresentados no Quadro 15. Machaerium acutifolium, Bowdichia
virgilioides, Zanthoxylum rhoifolium, Mangifera indica, Platypodium elegans, árvores mortas, Annona
sylvatica, Cedrela fissilis, Casearia sylvestris, Psidium guajava, Cenostigma pluviosum, Senegalia polyphylla,
Handroanthus serratifolius, Schizolobium parahyba e Tapirira guianensis, foram responsáveis em conjunto
por 51,55% do IVI (Figura 97). As demais 54 espécies foram responsáveis por menos de 50% de IVI, o que se
justifica pela baixa frequência das mesmas (ocorreram em apenas uma parcela cada uma) e pelos seus baixos
valores de área basal. Tal riqueza elevada de espécies de baixo IVI demonstra a importância da comunidade
arbórea estudada com diversificada composição florística. Os valores de densidade e área basal por hectares
encontrados para a amostragem foram respectivamente 23 indivíduos/ha e 1,35 m²/ha.
Quadro 21: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na fitofisionomia de Pastagem com Árvores
Isoladas na Área Diretamente Afetada do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
ESPÉCIE

NI AB (m²) AF

RF

AD

DR

ADo

RDo

IVC

IVI

Machaerium acutifolium

43 3,5907 100 1,4493 2,4232 10,6436 0,2024

14,9652 12,8044 9,0193

Bowdichia virgilioides

50 1,2139 100 1,4493 2,8177 12,3762 0,0684

5,0592

8,7177

6,2949

Zanthoxylum rhoifolium

43 1,2687 100 1,4493 2,4232 10,6436 0,0715

5,2875

7,9655

5,7934

Mangifera indica

10 2,1568 100 1,4493 0,5635 2,4752

0,1215

8,9891

5,7322

4,3045

Platypodium elegans

13 1,2938 100 1,4493 0,7326 3,2178

0,0729

5,3921

4,305

3,3531

Morta

22 0,6118 100 1,4493 1,2398 5,4455

0,0345

2,5499

3,9977

3,1483

Annona sylvatica

20 0,6629 100 1,4493 1,1271 4,9505

0,0374

2,7628

3,8566

3,0542

8

0,0526

3,8902

2,9352

2,4399

4,2079

0,0127

0,9399

2,5739

2,199

16 0,2666 100 1,4493 0,9017 3,9604

0,015

1,111

2,5357

2,1736

Cenostigma pluviosum

7

0,7642 100 1,4493 0,3945 1,7327

0,0431

3,185

2,4588

2,1223

Senegalia polyphylla

9

0,5864 100 1,4493 0,5072 2,2277

0,033

2,4441

2,3359

2,0404

Handroanthus serratifolius

8

0,5928 100 1,4493 0,4508 1,9802

0,0334

2,4708

2,2255

1,9668

Cedrela fissilis
Casearia sylvestris
Psidium guajava

0,9334 100 1,4493 0,4508 1,9802

17 0,2255 100 1,4493 0,958
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ESPÉCIE

NI AB (m²) AF

RF

AD

DR

ADo

RDo

IVC

IVI

Schizolobium parahyba

4

0,7758 100 1,4493 0,2254 0,9901

0,0437

3,2333

2,1117

1,8909

Tapirira guianensis

8

0,4435 100 1,4493 0,4508 1,9802

0,025

1,8484

1,9143

1,7593

Handroanthus ochraceus

8

0,411

100 1,4493 0,4508 1,9802

0,0232

1,7131

1,8466

1,7142

Leucochloron incuriale

8

0,3701 100 1,4493 0,4508 1,9802

0,0209

1,5423

1,7613

1,6573

Enterolobium contortisiliquum

1

0,768

100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0433

3,2008

1,7242

1,6325

Andira fraxinifolia

10

0,211

100 1,4493 0,5635 2,4752

0,0119

0,8793

1,6773

1,6013

0,6

Ocotea velutina

3

100 1,4493 0,1691 0,7426

0,0338

2,5004

1,6215

1,5641

Endlicheria paniculata

6

0,3336 100 1,4493 0,3381 1,4851

0,0188

1,3901

1,4376

1,4415

Terminalia glabrescens

3

0,4634 100 1,4493 0,1691 0,7426

0,0261

1,9315

1,337

1,3745

Moquiniastrum polymorphum

5

0,3381 100 1,4493 0,2818 1,2376

0,0191

1,4089

1,3233

1,3653

Myrsine coriacea

5

0,2268 100 1,4493 0,2818 1,2376

0,0128

0,9454

1,0915

1,2108

Machaerium hirtum

2

0,3851 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0217

1,6052

1,0501

1,1832

Copaifera langsdorffii

3

0,2873 100 1,4493 0,1691 0,7426

0,0162

1,1974

0,97

1,1298

Luehea divaricata

1

0,4029 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0227

1,679

0,9633

1,1253

Persea americana

2

0,337

0,495

0,019

1,4047

0,9499

1,1163

Pseudobombax grandiflorum

1

0,3922 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0221

1,6345

0,941

1,1104

Solanum mauritianum

4

0,1713 100 1,4493 0,2254 0,9901

0,0097

0,714

0,852

1,0511

Heteropterys byrsonimifolia

4

0,1352 100 1,4493 0,2254 0,9901

0,0076

0,5634

0,7767

1,0009

Tapirira obtusa

2

0,2282 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0129

0,9511

0,7231

0,9651

Araucaria angustifolia

2

0,2004 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0113

0,8353

0,6652

0,9265

Ocotea corymbosa

1

0,2578 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0145

1,0746

0,661

0,9238

Roupala montana

4

0,0756 100 1,4493 0,2254 0,9901

0,0043

0,315

0,6526

0,9181

100 1,4493 0,1127

Cupania vernalis

2

0,1867 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0105

0,7781

0,6366

0,9075

Qualea dichotoma

2

0,1587 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0089

0,6613

0,5782

0,8685

Myrcia tomentosa

4

0,0301 100 1,4493 0,2254 0,9901

0,0017

0,1253

0,5577

0,8549

Cybistax antisyphilitica

4

0,0278 100 1,4493 0,2254 0,9901

0,0016

0,1161

0,5531

0,8518

Myrcia splendens

3

0,0659 100 1,4493 0,1691 0,7426

0,0037

0,2748

0,5087

0,8222

Eugenia uniflora

3

0,0623 100 1,4493 0,1691 0,7426

0,0035

0,2598

0,5012

0,8172

Pleroma candolleanum

2

0,1212 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0068

0,5049

0,5

0,8164

Plinia peruviana

2

0,0949 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0053

0,3956

0,4453

0,78

Aspidosperma subincanum

2

0,0916 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0052

0,3817

0,4384

0,7753

Styrax pohlii

1

0,1461 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0082

0,6089

0,4282

0,7686

Cinnamomum verum

1

0,1275 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0072

0,5313

0,3894

0,7427

Persea major

1

0,1191 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0067

0,4963

0,3719

0,731

Pleroma granulosum

2

0,0586 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0033

0,2442

0,3696

0,7295

Syzygium jambos

1

0,1172 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0066

0,4883

0,3679

0,7284

Dalbergia miscolobium

2

0,0241 100 1,4493 0,1127

0,495

0,0014

0,1006

0,2978

0,6817

Annona monticola

1

0,0645 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0036

0,269

0,2583

0,6553

Acrocomia aculeata

1

0,0602 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0034

0,251

0,2493

0,6493

Sapium glandulosum

1

0,0575 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0032

0,2396

0,2436

0,6455
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ESPÉCIE

NI AB (m²) AF

RF

AD

DR

ADo

RDo

IVC

IVI

Lamanonia ternata

1

0,0564 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0032

0,2352

0,2414

0,644

Cecropia pachystachya

1

0,0484 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0027

0,2018

0,2247

0,6329

Machaerium nyctitans

1

0,0413 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0023

0,1719

0,2097

0,6229

Byrsonima pachyphylla

1

0,0406 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0023

0,1691

0,2083

0,622

Piptocarpha axillaris

1

0,0392 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0022

0,1634

0,2055

0,6201

Citrus sp

1

0,0333 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0019

0,1388

0,1932

0,6119

Pera glabrata

1

0,0301 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0017

0,1254

0,1865

0,6074

Bixa orellana

1

0,0282 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0016

0,1174

0,1825

0,6047

Erythroxylum daphnites

1

0,0163 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0009

0,0681

0,1578

0,5883

Casearia gossypiosperma

1

0,0147 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0008

0,0613

0,1544

0,586

Eugenia punicifolia

1

0,0133 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0007

0,0552

0,1514

0,584

Cordiera sessilis

1

0,0112 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0006

0,0466

0,1471

0,5811

Myrcia obovata

1

0,0073 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0004

0,0305

0,139

0,5758

Cordia sellowiana

1

0,0072 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0004

0,0298

0,1387

0,5756

Trembleya parviflora

1

0,0067 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0004

0,0279

0,1377

0,5749

Miconia ferruginata

1

0,0038 100 1,4493 0,0564 0,2475

0,0002

0,0158

0,1316

0,5709

Legenda: NI = número de indivíduos; AB = área basal; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; DoA =
dominância absoluta; FA = Frequência Absoluta; FR = Frequência Relativa; DoR = dominância relativa; IVC (%) = índice
de valor de cobertura; IVI (%) = índice de valor de importância.
4,5
4
3,5

IVI (%)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Cedrela fissilis

Handroanthus serratifolius

Espécie Botânica
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RDo

Figura 101: Espécies com maior valor de importância em Pastagem com Árvores Isoladas na Área Diretamente
Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.

Em termos da análise de distribuição diamétrica dos indivíduos para a fitofisionomia em questão, observouse um padrão em J-invertido (log-normal), desta maneira apresentando a maior concentração de indivíduos
nas classes de menor diâmetro, seguindo um decréscimo em direção às classes maiores (Figura 98). O padrão
de distribuição diamétrica em J-invertido encontrado neste inventário é o esperado para florestas naturais
inequianas (Cavalcante et al. 2000). Considerando a análise de distribuição diamétrica da área basal, foi
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observado um padrão senoidal apresentado para a distribuição dos indivíduos em classes diamétricas (Figura
99). Nesse caso, a área basal tem variado entre as classes de diâmetro.
250

Nº Indivíduos
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Classe Diamétrica (cm)
Figura 102: Distribuição do número de indivíduos em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de
Pastagem com Árvores Isoladas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04.
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Figura 103: Distribuição da área basal em classes diamétricas amostradas na fitofisionomia de Pastagem com
Árvores Isoladas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03
e 04.

2.3.2.5 - Índices de Diversidade
A fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual nos três estágios de regeneração (inicial, médio e
avançado) apresentaram respectivamente os valores 3,14 nats.Ind-1, 3,64 nats.Ind-1 e 3,9 nats.Ind-1 para o
índice de diversidade de Shannon Weaver (H’). Estes resultados indicam que a fitofisionomia de Floresta
Estacional Semidecidual apresentou um elevado valor de diversidade, uma vez que valores acima de 3 no
índice de diversidade de Shannon-Wiener são considerados elevados (Magurran, 1988; Kent & Coker, 1992).
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Enquanto a fitofisionomia Cerrado Sentido Restrito apresentou valores baixos para a diversidade de
Shannon-Wiener e para a equabilidade de Pielou, 1,95 nats.Ind-1 e 0,74 respectivamente (Quadro 17).
O valor de equabilidade (J) máximo é igual a 1,0 e demonstra contribuição proporcional das espécies para a
comunidade. Os valores de equabilidade encontrado para FESD (Inicial, Médio e Avançado) foram
respectivamente de 0,93, 0,81 e 0,91 e indicaram que todas as espécies possuem abundâncias equivalentes
com pouca concentração de abundâncias relativas pelas espécies dominantes. Além disso, estes valores de
diversidade estão próximos ao esperado para Florestas Estacionais Semideciduais em regeneração, conforme
demonstrados por Higuchi et al. (2006) para um trecho de Floresta Estacional Semidecídua secundária, em
Viçosa, MG (Quadro 15).
Quadro 22: Índices de Diversidade calculados para as fitofisionomias naturais na Área Diretamente Afetada do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Fitofisionomia

Shannon

Simpson

EqMaxima

Pielou

Jentsch

FESD inicial

3,14

0,96

3,37

0,93

0,39

FESD médio

3,64

0,95

4,5

0,81

0,12

FESD avançado

3,9

0,98

4,29

0,91

0,32

Cerrado

1,95

0,79

2,64

0,74

0,16

2.3.2.6 - Espécies Endêmicas, Ameaçadas de Extinção, Raras, Valor Medicinal, Valor Comercial, Valor
Alimentícios e Imunes ao Corte
Além dos resultados obtidos para a composição de espécies, também foram listadas as espécies endêmicas,
ameaçadas de extinção, raras, de valor medicinal, de valor comercial, valor alimentícios e imunes ao corte
para todas as fitofisionomias ocorrentes nas áreas pretendida do empreendimento, conforme segue descrito
abaixo:
Espécies endêmicas: foram registradas 73 espécies enquadradas como endêmicas do Brasil. De acordo com
o Quadro 23, observa-se ainda que três espécies são endêmicas do estado de Minas Gerais e uma (Mimosa
calodendron) é endêmica do Quadrilátero Ferrífero.
Espécies ameaçadas de extinção: Das espécies listadas em toda a Área Diretamente Afetada pelo
empreendimento, foram registradas seis espécies ameaçadas de extinção (Quadro 21).
Quadro 23: Espécies ameaçadas conforme a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção
(Portaria MMA443/2014) registradas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

FITOFISIONOMIA

Grau de Ameaça

Araceae

Anthurium megapetiolatum

FESD

EN

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa

FESD

VU

Fabaceae

Dalbergia nigra

FESD

VU

Lauraceae

Ocotea odorifera

FESD

EN

Meliaceae

Cedrela fissilis

FESD

VU

Proteaceae

Euplassa semicostata

FESD

EN

Legenda: CNCFlora = Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção.

O Quadro 24 apresenta os parâmetros fitossociológicos para as espécies ameaçadas registradas na Área
Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. ConsiderandoCSN Mineração – Mina Casa de Pedra
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se a densidade absoluta para cada uma das espécies, pode-se estimar o quantitativo de indivíduos das
referidas espécies. Nesse sentido tem-se: Dalbergia nigra com 2018 indivíduos estimados para FESD médio;
Ocotea odorifera com 113 indivíduos estimados para FESD avançado; Cedrela fissilis com oito indivíduos
recenseados em ambiente de Pastagem com árvores isoladas; Euplassa semicostata com 1345 indivíduos
estimados em Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração.
Quadro 24: Parâmetros Fitossociológicos e estimativa de ocorrência de indivíduos das Espécies Ameaçadas
amostradas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
Família

Espécie

N

DA

Ff

QAO

QEI

Fabaceae

Dalbergia nigra

6

20,69

FESD M

97,57

2018

Lauraceae

Ocotea odorifera

1

10

FESD A

11,29

113

Meliaceae

Cedrela fissilis

8

8

PAIS

17,74

8

Proteaceae

Euplassa semicostata

4

13,793

FESD M

97,57

1345

Legenda: Onde: N = número de indivíduos amostrados; DA = Densidade Absoluta; Ff = Fitofisionomias (FESD – Floresta
Estacional Semidecidual em estágio Médio (M) e/ou Avançado (A) de Regeneração; CESR = Cerrado Sentido Restrito;
PAIS = Pastagem com Árvores Isoladas); QAO = Quantitativo das Áreas de Ocorrência; QEI = Quantitativo Estimado de
Indivíduos (QEI = QAO x DA).

Espécies raras: Considerando as espécies raras da categoria “Raras I”, que são as espécies que possuem
distribuição geográfica restrita a uma área menor ou igual a 10 km2, foram registradas uma espécie
(Anthurium megapetiolatum).
Em termos do conceito de espécies “Raras II”, ou seja, aquelas espécies que ocorrem com um único indivíduo
por hectare na amostragem, não foram encontradas espécies que se enquadram no quesito.
Espécies de valor medicinal: Na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento foram amostradas 30
espécies com valor medicinal. Sendo estas: Xylopia aromática, Xylopia brasiliensis, Mandevilla velame,
Achyrocline satureioides, Ageratum conyzoides, Ageratum fastigiatum, Ayapana amygdalina, Baccharis
dentata, Baccharis dracunculifolia, Baccharis myricifolia, Baccharis retusa, Baccharis rufidula, Baccharis
truncata, Bidens pilosa, Bidens rubifolia, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus serratifolius, Bixa
orellana, Copaifera langsdorffii, Stryphnodendron adstringens, Stryphnodendron polyphyllum, Hyptidendron
asperrimum, Hyptis nudicaulis, Hyptis villosa, Cinnamomum verum, Strychnos pseudoquina, Lafoensia pacari,
Lafoensia vandelliana, Eugenia uniflora e Citrus sp.
Espécies de valor comercial: Considerando as espécies de valor comercial, foram amostradas na Área
Diretamente Afetada pelo empreendimento um total de 24 espécies. São elas: Mangifera indica,
Aspidosperma australe, Aspidosperma cylindrocarpon, Aspidosperma olivaceum, Aspidosperma parvifolium,
Aspidosperma sp2, Aspidosperma sp3, Aspidosperma spruceanum, Aspidosperma subincanum, Araucaria
angustifólia, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus serratifolius, Bixa orellana, Platycyamus regnellii,
Cinnamomum verum, Persea americana, Antonia ovata, Cedrela fissilis, Trichilia elegans, Eugenia uniflora,
Plinia peruviana, Syzygium jambos, Urocchloa decumbens e Citrus sp.
Espécies de valor alimentício: Para a Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, foram amostradas
um total de 15 espécies com potencial alimentício, sendo estas: Mangifera indica, Annona coriácea, Annona
sylvatica, Araucaria angustifólia, Syagrus romanzoffiana, Bixa orellana, Garcinia gardneriana, Cinnamomum
verum, Persea americana, Campomanesia xanthocarpa, Eugenia uniflora, Plinia peruviana, Syzygium jambos,
Cordiera sessilis e Citrus sp..
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Espécies imunes ao corte: Considerando a Lei nº 20.308, de 27 de Julho de 2012 do Estado de Minas Gerais
(que alterou as Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992 e Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988) para
classificação das espécies imunes ao corte na Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, foram
registradas três espécies: Handroanthus albus, Handroanthus ochraceus e Handroanthus serratifolius. Vale
destacar que foram identificados quatro indivíduos de Araucaria angustifolia em área de uso antrópico e
área de pastagem com árvores isoladas. De acordo com as características da área onde estes indivíduos foram
identificados e conforme artigo 1°, parágrafo 1°, do Decreto 46.602, de 19 de setembro de 2014 do estado
de Minas Gerais, estas árvores não são considerada imunes de corte.
“§ 1° A área de abrangência da imunidade da vegetação de que trata o caput é a definida no Mapa da área
de Aplicação da Lei n° 11 428, de 22 de dezembro de 2006, elaborado pelo instituto Brasileiro de Geografa e
Estatística – IBGE –, não interferindo em áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e ﬂorestas
comprovadamente plantadas ou outras áreas desprovidas de vegetação nativa”
A estimativa de acordo com a localidade em que as espécies foram encontradas estão dispostas no Quadro
6 abaixo. Considerando a densidade absoluta de cada espécie, tem-se 336 indivíduos de Handroanthus albus
em Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio; 1712 indivíduos de H. ochraceus em cerrado sentido
restrito; oito indivíduos de H. ochraceus em pastagem com árvores isoladas; 113 indivíduos de H. serratifolius
em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado; oito indivíduos de H. serratifolius em Pastagem
com árvores isoladas.
Quadro 25: Parâmetros Fitossociológicos e estimativa de ocorrência de indivíduos das Espécies Imunes de corte
amostradas na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04.
ESPÉCIE

Ff

N

DA

QAO

QEI

Handroanthus albus

FESD MÉDIO

1

3,448

97,57

336

Handroanthus ochraceus

CERRADO SENTIDO RESTRITO

2

33,333

51,38

1712

Handroanthus serratifolius

FESD AVANÇADO

1

10

11,29

113

Handroanthus serratifolius

PAST. ÁRV. ISOLADAS

8

0,451

17,74

8

Handroanthus ochraceus

PAST. ÁRV. ISOLADAS

8

0,451

17,74

8

Legenda: N = número de indivíduos amostrados; DA = Densidade Absoluta; Ff = Fitofisionomias; QAO = Quantitativo das
Áreas de Ocorrência; QEI = Quantitativo Estimado de Indivíduos (QEI = QAO x DA).

2.3.2.7 - Classificação do Estágio Sucessional da ADA
De acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007, os
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual Montana foram classificados como estágio inicial, médio
e avançado de regeneração (Quadro 26 e Quadro 27). Assim como os remanescentes de Cerrado Sentido
Restrito foram classificados como estágio médio de regeneração, de acordo com a Resolução CONAMA n°
423 de 2010 (Quadro 28 e Quadro 29).
Quadro 26: Parâmetros utilizados para a classificação dos estágios sucessionais conforme descrito na Resolução
CONAMA nº 392, de 25 de junho de 2007.
Item

A

Estágio Inicial

Estágio Médio

Estágio Avançado

Ausência de estratificação definida

Estratificação incipiente com
formação de dois estratos: dossel e
sub-bosque.

Estratificação definida com a
formação de três estratos:
dossel, sub-dossel e subbosque.
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Item

B

Estágio Inicial

Estágio Médio
Predominância de espécies
Predominância de indivíduos jovens
arbóreas formando um dossel
de espécies arbóreas, arbustivas e
definido enTre 5
cipós, formando um adensamento
(cinco) e 12 (doze) metros de
(paliteiro) com altura de até 5 (cinco)
altura, com redução gradativa da
metros.
densidade de arbustos e arvoretas.
Espécies lenhosas com distribuição
Espécies lenhosas com distribuição
diamétrica de moderada amplitude
diamétrica de pequena amplitude
com DAP médio enTre 10 (dez)
com DAP médio de até 10 (dez)
centímetros a 20 (vinte)
centímetros.
centímetros.

Estágio Avançado
Dossel superior a 12 (doze)
metros de altura e com
ocorrência frequente de
árvores
emergentes.

D

-

-

E

Espécies pioneiras abundantes.

-

Espécies lenhosas com
distribuição diamétrica de
grande amplitude com DAP
médio superior a 18 (dezoito)
centímetros.
Sub-bosque normalmente
menos expressivo do que no
estágio médio.
-

F

Dominância de poucas espécies
indicadoras.
Epífitas, se existentes, são
representadas principalmente por
líquens, briófitas e
pteridófitas com baixa diversidade.

Presença marcante de cipós.

-

-

-

Maior riqueza e abundância de
epífitas em relação ao estágio
inicial, sendo mais abundantes nas
Florestas Ombrófilas.

Riqueza e abundância de
epífitas, especialmente nas
Florestas Ombrófilas.

Serapilheira, quando existente, forma
uma fina camada, pouco
decomposta, contínua ou não.

Serapilheira presente variando de
espessura de acordo com as
estações do ano e a localização.

Serapilheira presente variando
em função da localização.

C

G

H

I

J

Trepadeiras, se presentes,
geralmente herbáceas.

Trepadeiras, quando presentes,
podem ser herbáceas ou lenhosas.

L

Espécies indicadoras.

Espécies indicadoras.

Trepadeiras geralmente
lenhosas, com maior
frequência e riqueza de
espécies na
Floresta Estacional.
Espécies indicadoras em
Floresta Estacional
Semidecidual.

Quadro 27: Classificação do estágio sucessional dos remanescentes florestais de Floresta Estacional Semidecidual
Montana presentes na Área Diretamente Afetada pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04.
Parâmetro de
Floresta Estacional
Floresta Estacional
Floresta Estacional
avaliação
Semidecidual Inicial
Semidecidual Média
Semidecidual Avançada
A
I
M
A
M

M

M

5,7 m

8,8 m

10,5 m

M

M

M

10,4 cm

12,8 cm

16,5 cm

D

-

-

-

E

-

-

-

F

I

M

A

B
C
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Parâmetro de
avaliação
G

Floresta Estacional
Semidecidual Inicial
-

Floresta Estacional
Semidecidual Média
-

Floresta Estacional
Semidecidual Avançada
-

H

I

M

A

I

M

A

0 - 4 cm

4 - 8 cm

8 - 10 cm

J

I

M

A

L

I

M

A

I

Quadro 28: Parâmetros utilizados para a classificação dos estágios sucessionais conforme descrito na Resolução
CONAMA nº 423, de 12 de abril de 2010.
Item
Estágio Inicial
Estágio Médio
Estágio Avançado
Vegetação Primária
Áreas que sofreram ação
antrópica com pouco ou
Áreas com ação
nenhum
antrópica moderada
comprometimento da
sem comprometimento
Vegetação de
Remanescentes de
parte subterrânea da
da estrutura e
máxima expressão
vegetação campesTre
vegetação, ou que estejam
A
fisionomia da
local, sendo os
com porção subterrânea
em processo de
vegetação, ou que
efeitos das ações
incipiente ou ausente;
regeneração após ação
tenham evoluído a
antrópicas mínimos
antrópica mediante
partir de estágios
supressão da parte aérea
médios de regeneração
e subterrânea da
vegetação
Fisionomia herbácea
fisionomia herbácea ou
Fisionomia herbácea ou
ou herbáceoFisionomia herbácea
herbáceo-arbustiva, com
herbáceo-arbustiva,
arbustiva, com
aberta, com índice de
índice de cobertura
com índice de
índice de cobertura
B
cobertura vegetal viva
vegetal viva superior a
cobertura vegetal viva
vegetal nativa viva
inferior a 50%,
50%, medido no nível do
superior a 50%, medido
superior a 80%,
medido no nível do solo
solo
no nível do solo
medido no nível do
solo
representatividade de
Ocorrência de espécies
Cobertura do solo
espécies exóticas ou
Representatividade de
exóticas ou ruderais,
com espécies
ruderais
espécies exóticas e/ou
correspondendo ao
exóticas ou ruderais
C
correspondendo a 50%
ruderais, inferior a 50% da
máximo de 30% da
inferior a 10% da
ou mais, da cobertura
cobertura vegetal viva
cobertura vegetal viva
cobertura vegetal
vegetal viva;
no nível do solo
viva
Ausência ou presença
Presença esporádica de
Presença de
Presença de espécies
D
esporádica de espécies
espécies raras e
espécies raras ou
raras e endêmicas
raras e endêmicas
endêmicas
endêmicas
Ausência de Espécies
Ausência de Espécies
Eventual ocorrência de
Eventual ocorrência
E
Lenhosas
Lenhosas
espécies lenhosas
de espécies lenhosas
Espécies indicadoras
Espécies indicadoras
Espécies indicadoras,
Espécies indicadoras
F
conforme Anexo I, desta
conforme Anexo I, desta
conforme Anexo I,
conforme Anexo I,
Resolução
Resolução
desta Resolução;
desta Resolução
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Quadro 29: Classificação do estágio sucessional do Cerrado Sentido Restrito presente na Área Diretamente Afetada
pelo Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
ITEM

CERRADO SENTIDO RESTRITO

A

M

B

M

C

A

D

M

E

A

F

M

3 - FAUNA
3.1 - AVIFAUNA
3.1.1 - Introdução
A CSN Mineração – Mina Casa de Pedra encontra-se inserida em uma região de alta diversidade e relevância
ecológica: o Quadrilátero Ferrífero, localizado na porção meridional da Cadeia do Espinhaço. O Quadrilátero
Ferrífero, apesar de sofrer forte pressão da expansão urbana e da modificação de sua paisagem devido à
exploração do minério de ferro (Carmo; Kamino, 2015), ainda é uma área prioritária para a conservação da
biodiversidade em Minas Gerais (Drummond et al., 2005). A Cadeia do Espinhaço possui alta diversidade
biológica, sendo uma das regiões com maior índice de endemismos no país (Alves; Kolbek, 1994; Giulietti et
al., 1997; Nascimento et al., 2005; Leite et al., 2008; Vasconcelos, 2008a; Vasconcelos; Rodrigues, 2010).
Vários fatores como riqueza, hábitos e o comportamento das espécies influenciam para que a avifauna seja
um grupo extremamente útil em estudos ambientais, já que várias espécies respondem rapidamente às
alterações em seus ambientes, sendo excelentes bioindicadoras (Stotz et al. 1996; Sick, 1997). No Brasil
ocorrem 1.971 espécies de aves, das quais 293 são endêmicas (Pacheco et al., 2021). Constam na lista
nacional de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, 234 táxons de aves (MMA, 2014), enquanto,
a nível estadual, existem 113 táxons de aves em algum grau de ameaça (COPAM, 2010). Especificamente, no
Quadrilátero Ferrífero, a avifauna associada aos geossistemas ferruginosos sofre forte pressão das atividades
minerárias e do parcelamento do solo (Vasconcelos; Hoffmann, 2015).
A região do Quadrilátero Ferrífero caracteriza-se como um ecótone entre os domínios da Mata Atlântica e
do Cerrado (IBGE, 2004), ambos considerados hotspots mundiais, ou seja, áreas prioritárias para conservação
em nível global, por abrigarem uma rica biodiversidade, além de apresentarem alto índice de endemismos e
por estarem ameaçadas pelo avanço das atividades antrópicas (Mittermeier et al., 1999; 2005; Myers et al.,
2000). Essa região é caracterizada pela presença de espécies de aves endêmicas a estes dois domínios
morfoclimáticos (Vasconcelos et al., 1999; Ferreira et al., 2009; Carvalho, 2017). Em recentes revisões,
Moreira-Lima (2013) e Vale et al. (2018) apontaram 891 espécies de aves na Mata Atlântica, das quais 223
são endêmicas. No Cerrado, Silva (1995) e Silva; Santos (2005) levantaram 856 espécies de aves, sendo 29
endêmicas.
Além de espécies de aves típicas da Mata Atlântica e do Cerrado, o Quadrilátero Ferrífero abriga importantes
endemismos dos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço (Vasconcelos, 2008a; Vasconcelos; Rodrigues,
2010). Nesse contexto, o Quadrilátero Ferrífero está inserido em uma área de endemismo de aves
(Stattersfiled et al., 1998), denominada “Central Brazilian hills and tablelands” (código EBA073).
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3.1.2 - Metodologia
3.1.2.1 - Dados Secundários
Para o levantamento da avifauna ocorrente na Área de Estudo (AE) do empreendimento foi realizada uma
compilação de dados oriundos de diversos estudos efetuados na CSN Mineração - Mina Casa de Pedra,
incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2018; Spelayon, 2010a; b; Biocev, 2019b; 2020c), um PCA (Sete,
2006) e relatórios decorrentes do programa de monitoramento da fauna (Sete, 2007; GOS Florestal, 2009;
2010; Biocev, 2012; 2016; 2017; 2018; 2019a; 2020a; b; YpêBio, 2014; 2015). Para a presente compilação,
foram considerados apenas os táxons identificados até o nível de espécie, não se incluindo aqueles
identificados até gênero (designados como “sp.”) ou de identificação a confirmar (marcados com “cf.”).
3.1.2.2 - Área de Estudo (dados primários)
Os trabalhos de campo visando o diagnóstico da avifauna foram realizados em duas campanhas durante a
estação chuvosa (entre 30 de novembro e 1º de dezembro de 2020 e entre 10 e 12 de fevereiro de 2021) e
em uma campanha durante a estação seca (entre 2 e 4 de junho de 2021). Ressalta-se que foram utilizados
dados coletados no âmbito do Programa de Monitoramento de Fauna (PMF) realizado na Área de Estudo,
em campanhas concomitantes ao levantamento para o presente estudo (2021) e na campanha de
novembro/dezembro de 2020. Os trabalhos foram subsidiados pela Autorizações de Manejo de Fauna N°.008
B/2019 (Anexo I) e N° SSP 047/2020 (Anexo II).
Foram amostrados 18 pontos de escuta (conforme Vielliard & Silva, 1990; Bibby et al., 1992; Gibbons et al.,
1996; Sutherland et al., 2004; Vielliard et al., 2010), distribuídos pela Área Diretamente Afetada (ADA) e pela
Área de Estudo (AE) do empreendimento (Quadro 30 e Figura 104). Além dos pontos de escuta, os percursos
realizados entre eles foram amostrados pelo método de listas de Mackinnon, sendo estas rotas também
apresentadas na Figura 104.
Quadro 30: Coordenadas geográficas e datas de amostragem dos pontos de escuta da avifauna na Área
Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Estudo (AE) do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
– Fases 03 e 04.
Ponto

Área

Coordenadas geográficas (UTM - Zona 23K)

Altitude (m)

Datas de amostragem

AV-FR-01

ADA

614800

7731470

882

12/02/2021, 03/06/2021

AV-FR-02

ADA

614579

7731574

924

12/02/2021, 03/06/2021

AV-FR-03

ADA

614583

7731315

889

12/02/2021, 03/06/2021

AV-FR-04

ADA

614185

7731334

871

12/02/2021, 03/06/2021

AV-FR-05

ADA

614614

7732019

958

12/02/2021, 03/06/2021

AV-FR-06

AE

615650

7732738

935

12/02/2021, 03/06/2021

AV-FR-07

AE

615169

7735328

999

01/12/2020, 04/06/2021

AV-FR-08

AE

615000

7735200

1004

01/12/2020, 04/06/2021

AV-FR-09

AE

614822

7735295

1021

01/12/2020, 04/06/2021

AV-FR-10

AE

614582

7735228

1022

01/12/2020, 04/06/2021

AV-FR-11

AE

614996

7734985

978

01/12/2020, 04/06/2021

AV-FR-12

AE

614969

7734784

953

01/12/2020, 04/06/2021

AV-FR-13

AE

613696

7732920

930

30/11/2020, 02/06/2021

AV-FR-14

AE

613827

7733077

934

30/11/2020, 02/06/2021

AV-FR-15

AE

613811

7733284

946

30/11/2020, 02/06/2021
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Ponto

Área

Coordenadas geográficas (UTM - Zona 23K)

Altitude (m)

Datas de amostragem

AV-FR-16

AE

613688

7733453

954

30/11/2020, 02/06/2021

AV-FR-17

AE

613999

7733024

938

30/11/2020, 02/06/2021

AV-FR-18

AE

613603

7733657

966

30/11/2020, 02/06/2021
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Figura 104: Distribuição dos pontos de amostragem da avifauna e rotas de deslocamento na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Estudo (AE) do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
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Fotos dos pontos amostrais são ilustrados da Figura 105 a Figura 122.

Figura 105: Vista parcial do ponto AV-FR-01,
representado por floresta estacional semidecidual
regenerando em pomar de antigo sítio.

Figura 106: Vista parcial do ponto AV-FR-02,
representado por cerrado e regeneração de floresta
estacional semidecidual.

Figura 107: Vista parcial do ponto AV-FR-03,
representado por cerrado e regeneração de floresta
estacional semidecidual.

Figura 108: Vista parcial do ponto AV-FR-04,
representado por cerrado em margem de pequena
barragem e floresta estacional semidecidual na
margem oposta.

Figura 109: Vista parcial do ponto AV-FR-05,
representado por capoeira próxima a floresta
estacional semidecidual.

Figura 110: Vista parcial do ponto AV-FR-06,
representado por área antropizada na margem da
barragem B5 e estreita faixa de floresta estacional
semidecidual na margem oposta.
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Figura 111: Vista parcial do ponto AV-FR-07,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 112: Vista parcial do ponto AV-FR-08,
representado por borda de floresta estacional
semidecidual.

Figura 113: Vista parcial do ponto AV-FR-09,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 114: Vista parcial do ponto AV-FR-10,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 115: Vista parcial do ponto AV-FR-11,
representado por borda de floresta estacional
semidecidual.

Figura 116: Vista parcial do ponto AV-FR-12,
representado por borda de floresta estacional
semidecidual.
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Figura 117: Vista parcial do ponto AV-FR-13,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 118: Vista parcial do ponto AV-FR-14,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 119: Vista parcial do ponto AV-FR-15,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 120: Vista parcial do ponto AV-FR-16,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 121: Vista parcial do ponto AV-FR-17,
representado por floresta estacional semidecidual.

Figura 122: Vista parcial do ponto AV-FR-18,
representado por borda de floresta estacional
semidecidual.

Os pontos de escuta foram marcados em distâncias mínimas de 180 m uns dos outros, sendo amostrados
por um período de 10 minutos.
As observações efetuadas durante os deslocamentos entre pontos de escuta, assim como durante as
amostragens dos próprios pontos, foram usadas para a compilação de listas de Mackinnon de 10 espécies
(Mackinnon; Phillips, 1993; Ribon, 2010). Esse método sintético foi proposto por O’Dea et al. (2004), que
sugerem uma conjunção entre os métodos de pontos de escuta e listas de Mackinnon (Herzog et al., 2002;
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Ribon, 2010). Tal procedimento permite a obtenção de dados robustos em curto espaço de tempo, incluindo
um levantamento mais acurado da riqueza de espécies, bem como dados de composição e abundância
relativa, que podem ser relacionados com variáveis ambientais (O’Dea et al., 2004).
Visando uma complementação dos métodos supracitados, foram realizadas capturas de aves com o uso de
redes de neblina (CEMAVE, 2020). Esse método facilita o registro de espécies críticas que vocalizam pouco e
que são raramente registradas por outros métodos, além de possibilitar a obtenção de dados biológicos e
morfométricos. As redes de neblina apresentavam dimensões de 10 m de comprimento x 3 m de altura e 32
mm de malha (Figura 123). As redes permaneceram abertas entre 06h00 e 12h00, sendo vistoriadas a cada
20-40 minutos, dependendo do ambiente e das condições do tempo.

Figura 123: Rede de neblina montada na ADA do empreendimento, em interior de floresta estacional
semidecidual regenerando em pomar de antigo sítio.

As redes de neblina foram montadas em uma área amostral na ADA do empreendimento e em duas áreas na
Área de Estudo (Quadro 31).
Quadro 31: Coordenadas geográficas e datas de amostragem dos locais de captura da avifauna com uso de redes de
neblina na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Estudo (AE) do empreendimento Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
Local de
Coordenadas geográficas Coordenadas geográficas Número de
Datas de
montagem das
início (UTM - Zona 23K)
fim (UTM - Zona 23K)
redes
amostragem
redes
12/02/2021,
ADA – Fraile
614819
7731561
614788
7731440
10
03/06/2021
01/12/2020,
AE – Dois Irmãos
615074
7735295
615147
7735354
10
04/06/2021
30/11/2020,
AE – Pátio Pêra
613805
7733061
613731
7732973
10
02/06/2021

Os exemplares capturados nas redes foram cuidadosamente retirados. Para cada indivíduo, foram anotados
os seguintes dados: peso, sexo, idade, presença de placa de incubação, muda, além de dados morfométricos,
a exemplo de comprimento total, comprimentos da asa, da cauda, do cúlmen total e do tarso. As aves foram
marcadas no tarso direito com aplicação de anilhas metálicas (Figura 124) fornecidas pelo Centro de
Pesquisas para a Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio) ou anilhas coloridas. Após estes
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procedimentos, a maior parte dos espécimes foi fotografada e solta no mesmo local de captura, em horário
e condições apropriadas. Ainda, por meio das Autorizações de Manejo de Fauna N°.008 B/2019 (Anexo I) e
N° SSP 047/2020 (Anexo II), alguns espécimes testemunhos foram coletados, visando documentar, de
maneira mais apropriada, os registros de algumas espécies da avifauna que apresentam variações
geográficas ainda pouco estudadas ou que poderão ser submetidas a revisões taxonômicas, garantindo a
segura identificação dos táxons. Os exemplares foram enviados à Coleção Ornitológica do Museu de Ciências
Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde foram taxidermizados e estão em
processo de tombamento (Anexo IV).

Figura 124: Marcação com anilha metálica de exemplar capturado em rede de neblina.

O esforço amostral compreendeu a amostragem de 18 pontos de escuta de 10 minutos cada. Tendo em que
todos os pontos foram amostrados duas vezes (uma durante a estação chuvosa durante os meses de
novembro e dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 e outra durante a estação seca no mês de junho conforme
Quadro 30), o esforço amostral total para este método, foi de 360 minutos. Foi compilado um total de 27
listas de Mackinnon. Para o cálculo do esforço amostral (E) das redes-de-neblina, seguimos Straube &
Bianconi (2002) e Roos (2010), sendo obtido a partir da fórmula E = área.h.n, onde: E: esforço amostral; Área:
área de cada rede; h: corresponde ao tempo de exposição e, n: corresponde à quantidade de redes utilizadas.
O resultado é expresso em h.m2. Assim, foram instaladas 10 redes de neblina, que permaneceram abertas
por seis horas, durante seis dias, resultando em um esforço amostral de captura das espécies de 10.800 m².h.
As espécies de aves foram identificadas por observações com auxílio de binóculos Nikon Monarch 10×42
(Figura 125) e/ou pelo reconhecimento de suas vocalizações. Sempre que possível, visando obter
documentação das espécies, as aves foram fotografadas. Fotografias obtidas pelo uso de armadilhas
fotográficas instaladas pela equipe de mastofauna também foram checadas e utilizadas no presente estudo.
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Figura 125: Identificação de aves na área de estudo por observação com uso de binóculos.

1.1.1.1.1. Análise dos Dados
A partir dos dados obtidos pelos pontos de escuta, foi calculado o Índice Pontual de Abundância (IPA) de cada
espécie. Segundo Vielliard et al. (2010), o IPA é uma das melhores estimativas de proporção de uma espécie
na comunidade, pois relaciona o número médio de contatos dessa espécie por amostras, sendo possível
estimar a proporção de cada espécie na comunidade. O IPA é calculado pela seguinte fórmula:
IPA = Nci / Nta, onde:
IPA = Índice Pontual de Abundância;
Nci = número total de contatos da espécie i;
Nta = número total de amostras.
Ainda, com base nos dados obtidos a partir dos pontos de escuta, foi calculado o índice de diversidade de
Shannon-Weaver (H’), com auxílio do Programa PAST 2.09 (Hammer et al., 2001), através da seguinte
equação:
H’ = -∑piln pi, onde:
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver;
pi = abundância relativa de cada espécie, calculada pela proporção dos indivíduos de uma espécie pelo
número total de indivíduos na comunidade;
ln = logaritmo natural.
A partir dos dados obtidos pelas listas de Mackinnon, foi calculado o Índice de Frequência nas Listas (IFL) para
cada espécie, dividindo-se o número de listas de 10 espécies em que cada espécie ocorreu pelo número total
de listas obtido. O IFL é expresso em porcentagem (%). Assume-se que, quanto mais comum for uma espécie,
mais vezes ela será registrada, em mais listas ela aparecerá e maior será seu IFL (Ribon, 2010).
Para verificar a suficiência da coleta de dados em campo, foram traçadas curvas de rarefação de espécies. Os
dados obtidos pela amostragem das listas de Mackinnon foram randomizados 100 vezes e avaliados através
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do estimador de riqueza Jackknife de primeira ordem (Heltshe; Forrester, 1983), utilizando-se o programa
EstimateS® versão 9.1.0 (Colwell, 2006).
Para a obtenção das informações acerca do status de conservação das espécies de aves, consultou-se, a nível
estadual, a Deliberação Normativa do COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental) nº 147, de 30 de
abril de 2010 (COPAM, 2010). Em nível nacional, utilizou-se a lista apresentada pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA, 2014). A análise da ameaça a nível global foi baseada na lista da International Union for
Conservation of Nature (IUCN, 2021).
As espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica foram baseadas em Vale et al. (2018) e as do Cerrado, em
Silva (1995), com modificações sugeridas por Vasconcelos (2008a) para os táxons restritos aos de topos de
montanha do Leste brasileiro. As espécies também foram categorizadas com relação a sua sensibilidade a
distúrbios de origem antrópica e quanto ao grau de dependência florestal, conforme Silva (1995) e Stotz et
al. (1996).
As espécies de aves foram enquadradas nas seguintes categorias, com base em sua dieta predominante, de
acordo com estudos desenvolvidos no Sudeste do Brasil (Motta-Junior, 1990; Sick, 1997; Manhães, 2003;
Lopes et al., 2005; Lima et al., 2010; Manhães et al., 2010; Parrini, 2015):
•

Carnívoro: predomínio de vertebrados vivos na dieta, exceto peixes;

•

Detritívoro: predomínio de animais mortos ou em estado de decomposição;

•

Frugívoro: predomínio de frutos;

•

Granívoro: predomínio de grãos;

•

Insetívoro: predomínio de insetos e outros artrópodes;

•

Nectarívoro: predomínio de néctar, complementado por pequenos artrópodes;

•

Onívoro: insetos/artrópodes e/ou pequenos vertebrados e/ou frutos e/ou sementes;

•

Piscívoro: predomínio de peixes.

A ordenação taxonômica e a nomenclatura das espécies seguem a última revisão do Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos (Pacheco et al., 2021).
3.1.3 - Resultados
3.1.3.1 - Contextualização da Fauna da Área de Estudo
Considerando-se o conjunto de dados secundários compilados, foram levantadas 327 espécies de aves na
Área de Estudo (Quadro 3). Esse total representa cerca de 40% das espécies já registradas em Minas Gerais
(Mattos et al., 1993) e 17% da avifauna brasileira (Pacheco et al., 2021).
As famílias mais ricas foram: Tyrannidae (n = 51), Thraupidae (n = 36), Trochilidae (n = 18), Furnariidae (n =
16), Rhynchocyclidae (n = 14) e Thamnophilidae (n = 13) (Figura 126).
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Tyrannidae
Thraupidae
Trochilidae
Furnariidae
Rhynchocyclidae
Thamnophilidae
Columbidae
Accipitridae
Picidae
Rallidae
Falconidae
Caprimulgidae
Ardeidae
Turdidae
Tinamidae
Strigidae
Psittacidae
Dendrocolaptidae
Pipridae
Tityridae
Hirundinidae
Icteridae
Parulidae
Anatidae
Cuculidae
Cathartidae
Vireonidae
Fringillidae
Apodidae
Alcedinidae
Rhinocryptidae
Troglodytidae
Passerellidae
Cardinalidae
Cracidae
Galbulidae
Bucconidae
Motacillidae

20

Figura 126: Riqueza de espécies de aves, por famílias, ocorrentes na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados secundários.

Algumas espécies registradas a partir de dados secundários não são típicas da área de estudo ou da região
do Quadrilátero Ferrífero, sendo seus registros possivelmente baseados em erros de identificação,
merecendo futura confirmação por meio de documentação apropriada (fotografias, gravações de
vocalizações e espécimes testemunhos). Justificativas para a categorização destas espécies como duvidosas
são apresentadas abaixo:
Chionomesa fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde): Apesar de amplamente distribuída em Minas Gerais,
esta espécie conta com raros registros no Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 2017; WikiAves 2021a). Diante
de suas semelhanças morfológicas e vocais com Chionomesa lactea (beija-flor-de-peito-azul), espécie comum
em todo o Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 2017), suspeita-se que os registros apresentados em alguns
estudos (Spelayon, 2010a; Biocev, 2012; Sete, 2013; YpêBio, 2014) sejam decorrentes de erros de
identificação.
Veniliornis maculifrons (picapauzinho-de-testa-pintada): Embora conhecido no Quadrilátero Ferrífero
(Carvalho, 2017), um estudo detalhado sobre a distribuição de táxons florestais nesta região não detectou a
espécie na sub-bacia do Rio Paraopeba (Fernandes, 2013), sugerindo a confirmação futura do registro
apresentado em Sete (2013).
Herpsilochmus rufimarginatus (chorozinho-de-asa-vermelha): No Quadrilátero Ferrífero, este táxon ocorre
em seus contrafortes orientais das serras, sem registros documentados para a sub-bacia do Rio Paraopeba
(Vasconcelos et al., 2017; WikiAves, 2021b), sendo suspeito o registro apresentado em um único estudo
(Biocev, 2012), já que esta espécie pode ter sido confundida com seu congênere (H. atricapillus), muito
frequente na Área de Estudo, que apresenta um padrão semelhante de vocalizações, porém distintas (Isler;
Whitney, 2002).
Phacellodomus erythrophthalmus (joão-botina-da-mata): Assim como a espécie supracitada, o joão-botinada-mata tem registros confirmados no Quadrilátero Ferrífero (Carvalho, 2017), embora nunca tenha sido
detectado na sub-bacia do Paraopeba (Fernandes, 2013), necessitando de confirmação dos registros
efetuados na Área de Estudo (Biocev 2012, 2016).
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Página 223 de 467

Hylophilus poicilotis (verdinho-coroado): Em Minas Gerais, o verdinho-coroado apresenta distribuição
associada às florestas ombrófilas do domínio da Mata Atlântica, ocorrendo principalmente nas serras da
Mantiqueira, do Brigadeiro e do Caparaó (Ruschi, 1978; Raposo et al., 1998; Simon et al., 1999; Ribon et al.,
2003; Bencke et al., 2006; Pacheco et al., 2008; Vasconcelos, 2008b; Vasconcelos; D’Angelo-Neto 2009;
WikiAves, 2021c), com um único registro efetuado no extremo meridional do Quadrilátero Ferrífero, na Serra
do Itacolomi (Carvalho, 2017). A espécie do gênero mais comumente registrada no Quadrilátero Ferrífero é
Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-de-olho-cinza), já separada por revisão taxonômica da anterior a três
décadas (Willis, 1991). No entanto, até o presente, ocorrem confusões quanto à correta identificação das
duas espécies do gênero ocorrentes no Sudeste Brasil, sendo o caso dos registros errôneos de H. poicilotis
apresentados em estudos anteriores (Biocev, 2012; YpêBio, 2014). De fato, o registro apresentado em YpêBio
(2014, página 60), com base em fotografia, trata-se de uma fêmea de Stilpnia cayana (saíra-amarela), espécie
representante de outra família (Thraupidae) e bem distinta morfologicamente de H. poicilotis.
Pheugopedius genibarbis (garrinchão-pai-avô): Espécie sem qualquer registro confirmado para a porção
interiorana do Quadrilátero Ferrífero (WikiAves, 2021d), mesmo após ampla revisão histórica (Carvalho,
2017) e intensos trabalhos de campo (Fernandes, 2013). Assim, os registros apresentados em Biocev (2016,
2017a) merecem confirmação.
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Quadro 32: Espécies da avifauna registradas na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados secundários.
Grau de
ameaça
Sensibilid
Dependência
Die
Endemis
Táxon
Nome popular
Fontes
ade
florestal
ta
mo
M BR IUC
G
A
N
Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus obsoletus

inambuguaçu

B

D

G

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

B

I

G

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

B

D

G

4, 5, 12, 13, 14, 16, 19, 22

Rhynchotus rufescens

perdiz

B

I

G

4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Nothura maculosa

codorna-amarela

B

I

G

1, 2, 4, 5, 6, 12

Anseriformes
Anatidae
Dendrocygna viduata

irerê

B

I

O

9, 20

Dendrocygna autumnalis

marreca-cabocla

B

I

O

13

Cairina moschata

pato-do-mato

M

I

O

4, 5

Amazonetta brasiliensis

ananaí

B

I

O

1, 2, 4, 8, 12, 13, 16, 20

Penelope superciliaris

jacupemba

M

D

O

11, 14, 15

Penelope obscura

jacuguaçu

M

D

F

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22

Galliformes
Cracidae

Podicipediformes
Podicipedidae
Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

M

I

P

1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 20

Columbiformes
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Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes

Columbidae
Columba livia

pombo-doméstico

B

I

O

Patagioenas picazuro

asa-branca

M

S

G

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

M

D

F

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

A

D

F

Geotrygon montana

pariri

M

D

F

12
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
20, 22
1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22
1, 2, 13, 17, 18, 22

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

B

S

G

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testa-branca

M

D

G

4, 5, 10, 11, 13, 14, 20

ZenAEa auriculata

avoante

B

I

G

13

Claravis pretiosa

pararu-azul

B

S

G

20

Columbina talpacoti

rolinha

B

I

G

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22

Columbina squammata

fogo-apagou

B

I

G

7, 10, 12, 13

Cuculiformes
Cuculidae
Guira guira

anu-branco

B

I

O

14, 20

Crotophaga ani

anu-preto

B

I

O

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 20

Tapera naevia

saci

B

I

O

Piaya cayana

alma-de-gato

B

S

I

14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 20, 22

Nyctibiiformes
Nyctibiidae
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Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Nyctibius griseus

urutau

B

Dependência
florestal

Die
ta

S

I

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes
1, 2, 13, 14

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

M

D

I

13, 14, 15, 17

Lurocalis semitorquatus

tuju

M

D

I

5, 13, 15, 17

Nyctidromus albicollis

bacurau

B

S

I

4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Hydropsalis longirostris

bacurau-da-telha
bacurau-de-rabomaculado
bacurau-tesoura

B

I

I

1, 2, 4, 13, 14, 17, 22

M

S

I

13

B

I

I

4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 22

Hydropsalis maculicaudus
Hydropsalis torquata

Apodiformes
Apodidae

Streptoprocne biscutata

taperuçu-de-coleirabranca
taperuçu-de-coleira-falha

Chaetura meridionalis

andorinhão-do-temporal

Streptoprocne zonaris

B

I

I

4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17

M

I

I

4, 5, 13

B

S

I

11, 13, 14, 15

Trochilidae
Florisuga fusca

beija-flor-preto

M

D

N

4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20

Phaethornis ruber

rabo-branco-rubro

M

D

N

Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

B

S

N

11, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22

M

D

N

MA

14, 17, 18, 20, 19, 22

M

I

N

TM

1, 2, 4, 5

Phaethornis eurynome
Augastes scutatus

rabo-branco-de-gargantarajada
beija-flor-de-gravataverde
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Táxon

Colibri serrirostris
Polytmus guainumbi
Heliomaster squamosus
Calliphlox amethystina
Chlorostilbon lucidus
Thalurania furcata
Thalurania glaucopis

Nome popular
beija-flor-de-orelhavioleta
beija-flor-de-bico-curvo
bico-reto-de-bandabranca
estrelinha-ametista
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-tesoura-verde
beija-flor-de-frontevioleta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Endemis
mo

B

S

N

B

S

N

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22
11

M

D

N

7, 9

B

S

N

B

S

N

M

S

N

M

S

N

9, 22
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 22
9, 11, 14, 15
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
10, 17, 20

MA

Fontes

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

B

I

N

Aphantochroa cirrochloris

beija-flor-cinza
beija-flor-de-bandabranca
beija-flor-de-papo-branco
beija-flor-de-gargantaverde

M

S

N

B

D

N

4, 5, 6, 7, 11, 13

B

D

N

1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 22

B

S

N

7, 9, 10, 11

beija-flor-de-peito-azul

B

D

N

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22

Chrysuronia versicolor
Leucochloris albicollis
Chionomesa fimbriata
Chionomesa lactea

MA

Gruiformes
Rallidae
Porphyrio martinica

frango-d'água-azul

B

I

O

4

Laterallus melanophaius

sanã-parda

B

S

O

1, 2, 11
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Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N
E
N

Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Endemis
mo

Micropygia schomburgkii

maxalalagá

A

I

O

Mustelirallus albicollis

sanã-carijó

M

I

O

4, 5, 8, 12

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

M

S

O

1, 2, 4, 5, 8, 13, 14

Aramides cajaneus

saracura-três-potes

A

S

O

8, 9, 11, 14

Aramides saracura

saracura-do-mato

M

S

O

Gallinula galeata

galinha-d'água

B

I

O

Fontes

17

MA

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15
1, 2, 4, 8, 12, 14

Charadriiformes
Charadriidae
Vanellus chilensis

quero-quero

B

I

O

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 20

Recurvirostridae
Himantopus melanurus

pernilongo-de-costasbrancas

M

I

O

12, 20

Scolopacidae
Tringa solitaria

maçarico-solitário

B

I

O

8, 20

Ciconiiformes
Ciconiidae
Mycteria americana

cabeça-seca

B

I

P

V
U

16

Suliformes
Anhingidae
Anhinga anhinga

biguatinga

M

I

P

8, 12

Phalacrocoracidae
Nannopterum brasilianum

biguá
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B

I

P

1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20
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Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes

Pelecaniformes
Ardeidae
Tigrisoma lineatum

socó-boi

M

I

P

1, 2

Butorides striata

socozinho

B

I

P

1, 2, 8, 12, 13, 14, 17, 20

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

B

I

P

9, 12

Ardea cocoi

garça-moura

B

I

P

20

Ardea alba

garça-branca

B

I

P

1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 20

Egretta thula

garça-branca-pequena

B

I

P

12, 13, 14, 20

Threskiornithidae
Theristicus caudatus

curicaca

B

I

O

17

Cathartiformes
Cathartidae
Sarcoramphus papa

urubu-rei

M

S

D

Coragyps atratus

urubu

B

I

D

B

I

D

M

I

D

Cathartes aura
Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeçavermelha
urubu-de-cabeça-amarela

13, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22
15, 20

Accipitriformes
Accipitridae
Elanus leucurus

gavião-peneira

B

I

C

4, 5, 20

Leptodon cayanensis

gavião-gato

M

D

C

9

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

M

D

C
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E
N

20
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Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Táxon

Nome popular

Accipiter striatus

M

S

C

9

M

D

C

13, 18, 22

Heterospizias meridionalis

tauató-miúdo
gavião-bombachinhagrande
gavião-caboclo

B

I

C

8, 9, 13, 21

Urubitinga urubitinga

gavião-preto

M

S

C

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

B

I

C

Geranoaetus albicaudatus
Geranoaetus
melanoleucus
Buteo brachyurus

gavião-de-rabo-branco

B

I

C

20
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22

águia-serrana

M

I

C

13, 14

gavião-de-cauda-curta

M

S

C

9, 10, 12, 14

Accipiter bicolor

Fontes

Strigiformes
Strigidae
Megascops choliba

corujinha-do-mato

B

S

C

7, 13, 14, 15

Bubo virginianus

jacurutu

B

I

C

13

Strix virgata

coruja-do-mato

M

D

C

14, 18, 19, 22

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

M

I

C

1, 2, 4, 5, 9, 12, 13

Asio clamator

coruja-orelhuda

B

I

C

9

Trogoniformes
Trogonidae
Trogon surrucura

surucuá-variado

M

D

O

4, 5, 10, 12, 15, 17

Coraciiformes
Alcedinidae
Megaceryle torquata

martim-pescador-grande
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B

I

P

1, 2, 9, 12, 14, 15, 20
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Táxon

Nome popular

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde
martim-pescadorpequeno

Chloroceryle americana

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Endemis
mo

B

S

P

1, 2, 8, 12, 14, 20

B

S

P

8, 13

Fontes

Galbuliformes
Galbulidae
Jacamaralcyon tridactyla

cuitelão

M

D

I

MA

7, 12

Galbula ruficauda

ariramba

B

S

I

Malacoptila striata

barbudo-rajado

M

D

I

1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 20

Nystalus chacuru

joão-bobo

M

I

O

1, 2, 4, 5, 15

9, 11, 13, 14, 17, 20

Bucconidae

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos toco

tucanuçu

M

S

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22

O
Picidae

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
13, 22

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

B

S

I

Melanerpes candidus

B

S

I

M

S

I

Veniliornis passerinus

pica-pau-branco
picapauzinho-de-testapintada
pica-pau-pequeno

B

S

I

Campephilus robustus

pica-pau-rei

M

D

I

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca
pica-pau-de-cabeçaamarela

B

S

I

9, 13

M

D

I

9, 11

Veniliornis maculifrons

Celeus flavescens
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MA

10
4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22

MA

1, 2, 4, 13, 14, 17, 18, 22
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Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

B

S

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

B

I

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Dependência
florestal

Die
ta

Endemis
mo

I

4, 5, 12

I

1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21

Fontes

Cariamiformes
Cariamidae
Cariama cristata

seriema

M

I

O

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20

Falconiformes
Falconidae
Herpetotheres cachinnans

acauã

B

S

C

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

M

S

C

Caracara plancus

carcará

B

I

C

Milvago chimachima

carrapateiro

B

I

O

Falco sparverius

quiriquiri

B

I

C

13, 14
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 22

Falco rufigularis

cauré

B

D

C

13, 20

Falco femoralis

falcão-de-coleira

B

I

C

7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22

Falco peregrinus

falcão-peregrino

M

I

C

1, 2

Psittaciformes
Psittacidae
Brotogeris chiriri

periquito-de-encontroamarelo

M

S

F

Pionus maximiliani

maitaca

M

S

F

Forpus xanthopterygius

tuim

B

I

F
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7, 10, 14
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22
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Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Eupsittula aurea

periquito-rei

M

I

F

Psittacara leucophthalmus

periquitão

B

S

F

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22

Passeriformes
Thamnophilidae
formigueiro-da-serra

M

S

I

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

M

D

I

Herpsilochmus
rufimarginatus

chorozinho-de-asavermelha
chorozinho-de-chapéupreto
choca-de-chapéuvermelho
choca-de-asa-vermelha

M

D

I

9

M

D

I

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22

B

I

I

3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 22

M

I

I

choca-da-mata

B

D

I

choró-boi

B

S

I

Mackenziaena leachii

borralhara-assobiadora

M

D

I

MA

Mackenziaena severa

borralhara

M

D

I

MA

Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

M

D

I

MA

9, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
9, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22

Drymophila ochropyga

choquinha-de-dorsovermelho

M

D

I

MA

Herpsilochmus atricapillus
Thamnophilus ruficapillus
Thamnophilus torquatus
Thamnophilus
caerulescens
Taraba major
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MA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22

Formicivora serrana

1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14
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Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Drymophila malura

choquinha-carijó

M

Dependência
florestal

Die
ta

D

I

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes

MA

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22

CE

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22

MA

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22

MA

14

MA

10, 12, 14, 15, 18, 22

MA

12, 13, 18, 20, 22

MA

11, 13, 22

MA

13

Melanopareiidae
Melanopareia torquata

tapaculo-de-colarinho

M

I

I

Conopophagidae
Conopophaga lineata

chupa-dente

M

D

I
Grallariidae

Cryptopezus nattereri

pinto-do-mato

M

D

I

Rhinocryptidae
Eleoscytalopus indigoticus

macuquinho

M

D

I

Scytalopus iraiensis

macuquinho-da-várzea

M

I

I

Scytalopus petrophilus

tapaculo-serrano

M

S

I

EN

EN

Scleruridae
Sclerurus scansor

vira-folha

A

D

I

Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

M

D

I

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22

Dendrocolaptes
platyrostris

arapaçu-grande

M

D

I

11

M

D

I

MA

4, 13

A

D

I

MA

4, 5, 11, 13, 14

A

D

I

MA

4, 5, 14

Xiphorhynchus fuscus

arapaçu-de-gargantabranca
arapaçu-rajado

Lepidocolaptes squamatus

arapaçu-escamoso

Xiphocolaptes albicollis

Xenopidae
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Dependência
florestal

Die
ta
I

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Endemis
mo

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

M

D

Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

B

I

I

8, 11, 12, 14

Furnarius rufus

joão-de-barro

B

I

I

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16

Lochmias nematura
Syndactyla
rufosuperciliata
Dendroma rufa

joão-porca

M

D

I

1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22

trepador-quiete

M

D

I

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22

limpa-folha-de-testa-baia

M

D

I

Clibanornis rectirostris
Automolus
leucophthalmus

cisqueiro-do-rio
barranqueiro-de-olhobranco

A

D

I

CE

4, 5, 16

M

D

I

MA

9, 13

Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

M

I

I

joão-botina-da-mata

M

S

I

cochicho

M

I

I

7

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

M

I

I

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20

Synallaxis cinerascens

pi-puí

M

D

I

MA

Synallaxis ruficapilla

pichororé

M

D

I

MA

Synallaxis spixi

joão-teneném

B

D

I

Synallaxis albescens

uí-pi

B

I

I

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 16, 20

Synallaxis frontalis

petrim

B

D

I

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22

Fontes
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22

Furnariidae

Phacellodomus
erythrophthalmus
Anumbius annumbi

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
MA

9, 14

Pipridae
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Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Endemis
mo

Neopelma chrysolophum

fruxu

M

D

F

MA

Ilicura militaris

tangarazinho

M

D

F

MA

Chiroxiphia caudata

tangará

B

D

F

MA

Antilophia galeata

soldadinho

M

D

F

CE

Manacus manacus

rendeira

B

D

F

Fontes
13
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
9
9, 13, 14, 15

Tityridae
Schiffornis virescens

flautim

M

D

F

Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

M

S

I

4, 5, 8, 9, 11, 14

Pachyramphus castaneus
Pachyramphus
polychopterus

caneleiro

M

D

I

4, 5, 7, 8, 9, 11, 13

caneleiro-preto

B

S

I

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 20

caneleiro-de-chapéupreto

M

D

I

13

Pachyramphus validus

MA

4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22

Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus

patinho

M

D

I

4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

Rhynchocyclidae
Mionectes rufiventris
Leptopogon
amaurocephalus
Corythopis delalandi

abre-asa-de-cabeça-cinza

M

D

F

cabeçudo

M

D

I

estalador

M

D

I

Phylloscartes eximius

barbudinho

M

D

I

Phylloscartes ventralis

borboletinha-do-mato

M

D

I
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MA

4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
22
4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22

MA

11, 14
4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 22

Página 237 de 467

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

M

D

I

B

D

I

teque-teque

B

D

I

ferreirinho-relógio

B

D

I

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

M

D

I

Myiornis auricularis

miudinho

B

D

I

MA

Hemitriccus diops

olho-falso

M

D

I

MA

Hemitriccus nidipendulus

tachuri-campainha

B

S

I

MA

Hemitriccus
margaritaceiventer

sebinho-de-olho-de-ouro

M

S

I

Táxon

Tolmomyias sulphurescens
Tolmomyias flaviventris
Todirostrum
poliocephalum
Todirostrum cinereum

Nome popular
bico-chato-de-orelhapreta
bico-chato-amarelo

Endemis
mo

MA

Fontes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 22
11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22
9, 11, 13, 14, 17, 20
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22
7, 9

Tyrannidae
Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

B

S

I

Euscarthmus meloryphus

barulhento

B

S

I

Camptostoma obsoletum

risadinha

B

I

I

B

S

O

B

D

I

B

D

I

M

I

F

Elaenia flavogaster
Elaenia spectabilis
Elaenia mesoleuca
Elaenia cristata

guaracava-de-barrigaamarela
guaracava-grande
tuque
guaracava-de-topeteuniforme
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4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
22
16
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
10, 20
MA

9
1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22
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Elaenia chiriquensis

chibum

B

I

F

Elaenia obscura

tucão

M

D

F

Myiopagis caniceps

M

D

I

M

D

I

3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Capsiempis flaveola

guaracava-cinzenta
guaracava-de-cristaalaranjada
marianinha-amarela

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 22
4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

B

D

I

14, 15

Phaeomyias murina

bagageiro

B

I

I

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

M

S

I

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22

Culicivora caudacuta

papa-moscas-do-campo

M

I

I

M

I

I

B

I

I

4, 5, 12

Myiopagis viridicata

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

V
U

Endemis
mo

VU

Fontes

4

Serpophaga nigricans

papa-moscas-de-costascinzentas
joão-pobre

Serpophaga subcristata

alegrinho

B

S

I

4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 22

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

B

S

O

4, 5, 6, 11, 13

Myiarchus swainsoni

irré

B

I

I

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

B

I

I

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22

Polystictus superciliaris

TM

1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 22

B

S

I

3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22

Sirystes sibilator

maria-cavaleira-de-raboenferrujado
gritador

M

D

I

7, 16

Casiornis rufus

maria-ferrugem

M

D

I

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

B

I

O

13, 14
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22

Myiarchus tyrannulus
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Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Táxon

Nome popular

Sensibilid
ade

Endemis
mo

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

B

I

I

4, 8, 13, 14

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

B

D

I

Megarynchus pitangua

neinei

B

S

I

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22

B

D

I

B

S

I

B

I

I

Fontes

Tyrannus albogularis

bentevizinho-de-asaferrugínea
bentevizinho-de-penachovermelho
suiriri-de-garganta-branca

Tyrannus melancholicus

suiriri

B

I

O

Tyrannus savana
Griseotyrannus
aurantioatrocristatus
Empidonomus varius

tesourinha

B

I

I

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 13, 14, 15
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21

peitica-de-chapéu-preto

B

S

I

4, 5, 6

peitica

B

S

I

Colonia colonus

viuvinha

B

D

I

Arundinicola leucocephala

freirinha

M

I

I

1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 20
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

B

I

I

5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22

Pyrocephalus rubinus

príncipe

B

I

I

5

Muscipipra vetula

tesoura-cinzenta

M

D

I

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

M

I

I

Myiophobus fasciatus

filipe

B

I

I

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

B

D

I

Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
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9, 11, 13

MA

1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 18, 22
1, 2, 12, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
1, 2, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17
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Lathrotriccus euleri

enferrujado

M

D

I

Contopus cinereus

papa-moscas-cinzento

B

D

I

Satrapa icterophrys

suiriri-pequeno

B

I

I

Knipolegus lophotes

maria-preta-de-penacho

B

I

I

M

S

I

1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 22

B

D

I

11

M

I

I

4, 5, 12, 13, 14, 17

B

I

I

3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14

Xolmis velatus

maria-preta-de-gargantavermelha
maria-preta-de-bicoazulado
noivinha-branca

Nengetus cinereus

primavera

Knipolegus nigerrimus
Knipolegus cyanirostris

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

Endemis
mo

Fontes
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 22
4, 5, 8, 13, 14, 18, 20, 22
1, 2, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 22

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Hylophilus
amaurocephalus
Hylophilus poicilotis
Vireo chivi

pitiguari

B

S

I

vite-vite-de-olho-cinza

M

D

F

verdinho-coroado

M

D

F

juruviara

B

D

I

MA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
9, 11
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20

Corvidae
Cyanocorax cristatellus

gralha-do-campo

M

I

O

Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-decasa

B

I

I

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

B

I

I

CE

1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14

Hirundinidae
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22
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Progne tapera

andorinha-do-campo

B

I

I

8, 11, 13, 14

Progne chalybea

andorinha-grande
andorinha-de-sobrebranco

B

I

I

1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 20

B

I

I

13

Tachycineta leucorrhoa

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

Endemis
mo

Fontes

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra

B

I

I

Cistothorus platensis

corruíra-do-campo

B

I

I

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22

Pheugopedius genibarbis

garrinchão-pai-avô

B

D

I

14, 15

Donacobiidae
Donacobius atricapilla

japacanim

M

I

I

13, 14

Turdidae
Turdus flavipes

sabiá-una

M

D

O

Turdus leucomelas

sabiá-branco

B

S

O

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

B

I

O

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

B

S

O

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

B

D

O

14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22
9, 11, 13, 14, 17

Turdus albicollis

sabiá-coleira

M

D

O

4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22

Mimidae
Mimus saturninus

sabiá-do-campo

B

I

O

1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22

Estrildidae
Estrilda astrild

bico-de-lacre
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B

I

G

9, 12, 13, 16, 20
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Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes

Passeridae
Passer domesticus

pardal

B

I

O

13

Motacillidae
Anthus chii
Anthus hellmayri

caminheiro-zumbidor
caminheiro-de-barrigaacanelada

B

I

I

20

B

I

I

4, 5, 13, 14, 15

Fringillidae
Spinus magellanicus

pintassilgo

B

I

G

4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20

Chlorophonia cyanea

gaturamo-bandeira

M

D

F

Euphonia chlorotica

fim-fim

B

S

F

Euphonia violacea

gaturamo

B

D

F

9, 14, 17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
9

Passerellidae
Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

B

I

G

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20

Arremon flavirostris

tico-tico-de-bico-amarelo

M

D

I

Zonotrichia capensis

tico-tico

B

I

G

4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22

Icteridae
Psarocolius decumanus

japu

M

D

O

4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Molothrus bonariensis

chupim

B

I

O

1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22

Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

B

I

O

3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

Chrysomus ruficapillus

garibaldi

B

I

O

1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

B

I

O

12

Parulidae
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Sensibilid
ade

Dependência
florestal

Die
ta

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

B

I

I

Setophaga pitiayumi

mariquita

M

D

I

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

M

D

I

Myiothlypis leucoblephara

pula-pula-assobiador

M

D

I

Basileuterus culicivorus

pula-pula

M

D

I

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Endemis
mo

Fontes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22

Cardinalidae
Piranga flava

sanhaço-de-fogo

Cyanoloxia glaucocaerulea

azulinho

Cyanoloxia brissonii

azulão

B

I

F

1, 2, 5, 13, 16, 18, 22

B

S

G

20

M

D

G

1, 2, 4, 5, 13, 14, 15, 20

Thraupidae
Nemosia pileata
Coryphaspiza melanotis

saíra-de-chapéu-preto
tico-tico-de-máscaranegra

B

D

F

A

I

G

4, 5, 9, 13, 15, 20
E
N

EN

VU

4, 5, 9

Embernagra longicauda

rabo-mole-da-serra

M

I

I

Emberizoides herbicola
Porphyrospiza
caerulescens

canário-do-campo

B

I

G

campainha-azul

M

I

G

CE

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

B

D

I

MA

Tersina viridis

saí-andorinha

B

D

O
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TM

1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
22
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22
4, 5, 9, 22
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 22
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
22
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Dacnis cayana

saí-azul

B

S

O

Saltatricula atricollis

batuqueiro

M

I

O

Saltator similis

trinca-ferro

B

S

F

Coereba flaveola

cambacica

B

S

O

Volatinia jacarina

tiziu

B

I

G

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

M

D

O

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

B

I

I

Tachyphonus rufus

pipira-preta

B

D

F

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

B

D

I

MA

Ramphocelus bresilia

tiê-sangue

B

S

F

MA

Sporophila lineola

bigodinho

B

I

G

Sporophila nigricollis

baiano

B

I

G

M

I

G

11, 14, 19, 22

B

I

G

7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 22

B

S

F

5, 11, 13

A

I

G

B

D

I

Sporophila ardesiaca
Sporophila caerulescens
Thlypopsis sordida
Microspingus cinereus
Conirostrum speciosum

papa-capim-de-costascinzas
coleirinho
saí-canário
capacetinho-do-oco-dopau
figuinha-de-rabo-castanho
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Dependência
florestal

Die
ta

Grau de
ameaça
M BR IUC
G
A
N

Sensibilid
ade

Endemis
mo

CE

Fontes
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20
5, 20
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22
9, 11
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22
9
20
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22

CE

1, 2, 20
4, 14, 15, 18, 19, 20, 22
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G
A
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ade
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mo

Sicalis citrina

canário-rasteiro

M

I

G

Sicalis flaveola

canário-da-terra

B

I

G

Haplospiza unicolor

cigarra-bambu

M

D

G

Pipraeidea melanonota

saíra-viúva

B

D

F

4, 9, 14

Neothraupis fasciata

cigarra-do-campo

M

I

F

5, 7, 14

Schistochlamys melanopis

sanhaço-de-coleira

B

I

F

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

B

I

O

Thraupis sayaca

sanhaço-cinzento

B

S

O

Thraupis palmarum

sanhaço-do-coqueiro

B

S

O

Stilpnia cayana

saíra-amarela

M

I

F

Tangara cyanoventris

saíra-douradinha

M

D

F

MA

Tangara desmaresti

saíra-lagarta

M

D

F

MA

11, 14
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 22
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20
1, 2, 7

Fontes
1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22
9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22

MA

10, 14

Legenda: Sensibilidade: A (Alta); B (Baixa); M (Média). Dependência florestal: D (Dependente); I (Independente); S (Semidependente). Dieta: C (Carnívoro); D (Detritívoro); F
(Frugívoro); G (Granívoro); I (Insetívoro); N (Nectarívoro); O (Onívoro); P (Piscívoro). Grau de Ameaça: MG (Estadual); BRA (Nacional); IUCN (Mundial) - EN (Em Perigo); VU
(Vulnerável). Endemismo: CE (Endêmico do Cerrado); MA (Endêmico da Mata Atlântica); TM (Endêmico dos topos de montanha do leste do Brasil). Fontes: 1 (Sete, 2003a); 2
(Sete, 2003b); 3 (Sete, 2006); 4 (Sete, 2007); 5 (GOS Florestal, 2009); 6 (GOS Florestal, 2010); 7 (Spelayon, 2010a); 8 (Spelayon, 2010b); 9 (Biocev, 2012); 10 (Sete, 2013); 11
(YpêBio, 2014); 12 (Sete, 2015); 13 (YpêBio, 2015); 14 (Biocev, 2016); 15 (Biocev, 2017); 16 (Sete, 2018); 17 (Biocev, 2018); 18 (Biocev, 2019a); 19 (Biocev, 2019b); 20 (Biocev,
2020a); 21 (Biocev, 2020b); 22 (Biocev, 2020c).
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A maior parte das espécies apresenta baixa sensibilidade a distúrbios de origem antrópica (55%; n = 180), ou
seja, suporta certo nível de degradação ambiental (Quadro 32, Figura 127), algumas das quais podem viver
até em ambientes urbanos (conforme Stotz et al., 1996; Sick, 1997). Outras 138 espécies (42% do total)
apresentam média sensibilidade a esses distúrbios, no qual são espécies parcialmente exigentes quanto a
áreas conservadas, utilizando também locais alterados (Quadro 32,Figura 127). Por fim, apenas nove espécies
(3%) apresentam alta sensibilidade (Quadro 32, Figura 127), sendo elas: Micropygia schomburgkii
(maxalalagá), Aramides cajaneus (saracura-três-potes), Patagioenas plumbea (pomba-amargosa), Sclerurus
scansor (vira-folha), Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado), Lepidocolaptes squamatus (arapaçu-escamoso),
Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra) e
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau).

Alta
3%

Média
42%

Baixa
55%

Figura 127: Porcentagem de espécies de aves, por sensibilidade ambiental, na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados secundários.

Com relação ao grau de dependência florestal (Quadro 32, Figura 128), 135 espécies (41% do total) não
dependem de florestas, sendo representadas por aves campestres, aquáticas ou que se aproveitam do
desmatamento e da degradação ambiental, expandindo suas áreas de ocorrência. Além disso, 119 espécies
(37%) são dependentes de florestas, mostrando que o mosaico vegetacional existente na região propicia
diferentes tipos de habitats que abrigam elevadas porcentagens de espécies campestres, mas também
florestais. Por fim, 73 espécies (22%) são semidependentes de ambientes florestais, sendo representadas por
várias aves típicas de bordas de mata ou de ambientes alterados.
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Figura 128: Porcentagem de espécies de aves, por grau de dependência florestal, na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados secundários.

Quanto ao hábito alimentar, as aves insetívoras foram predominantes (Quadro 32, Figura 129). A alta riqueza
de aves pertencentes a esta categoria trófica é padrão na Região Neotropical (Sick, 1997). Os insetos e outros
artrópodes constituem a base da dieta de muitas espécies das famílias Tyrannidae, Thamnophilidae e
Furnariidae (Sick, 1997; Parrini, 2015), que possuem muitos representantes na Área de Estudo (Figura 126).
Nectarívoro
6%

Piscívoro
4%

Detritívoro
1%

Carnívoro
7%

Granívoro
9%

Insetívoro
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16%

Figura 129: Porcentagem de espécies de aves, por tipo de dieta, na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados secundários.

Espécies ameaçadas de extinção (conforme COPAM, 2010; MMA, 2014; IUCN, 2021) com registros efetuados
na Área de Estudo são: Mycteria americana (cabeça-seca) - “vulnerável” em Minas Gerais; Spizaetus tyrannus
(gavião-pega-macaco) – “em perigo” em nível estadual; Micropygia schomburgkii (maxalalagá) - “em perigo”
no estado; Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea) - “em perigo” nacional e globalmente; Culicivora
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caudacuta (papa-moscas-do-campo) - “vulnerável” em níveis estadual e global; e Coryphaspiza melanotis
(tico-tico-de-máscara-negra) - “em perigo” em Minas Gerais e no Brasil e “vulnerável” globalmente (Quadro
32).
Distribuindo-se do sul dos Estados Unidos à Argentina, o cabeça-seca é uma ave de grande porte, associada
a ambientes aquáticos (Sick, 1997). Em Minas Gerais, enquadra-se na categoria de “vulnerável”, onde as
maiores ameaças à espécie incluem a degradação e a perda de habitats aquáticos (Encarnação & Diniz, 1998).
A reprodução geralmente ocorre no início do período seco, sendo o ninho construído no alto de árvores ou
palmeiras (buritis), feito de gravetos e forrado com folhas (Encarnação & Diniz, 1998; Coulter et al., 2020).
Forma grandes ninhais em áreas alagadas, às vezes associado a outras espécies de aves aquáticas
(Encarnação & Diniz, 1998; Coulter et al., 2020). A postura varia de um a cinco ovos que são incubados por
um período de 27 a 32 dias (Encarnação & Diniz, 1998; Coulter et al., 2020). No estado, há registros da espécie
para as seguintes unidades de conservação: Parques Nacionais da Serra da Canastra e Grande Sertão
Veredas; Estação Ecológica de Pirapetinga; Áreas de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa, Morro da
Pedreira e Rio Pandeiros; e Parque Estadual do Sumidouro (Encarnação & Diniz, 1998; Silveira, 1998;
Rodrigues & Michelin, 2005; Rodrigues, 2008; Lopes et al., 2010; Dornas & Figueira, 2012; Costa et al., 2020).
O gavião-pega-macaco é um rapinante de grande porte que se distribui do México à Argentina, vivendo em
regiões florestais de todo o Brasil (Sick, 1997; Soares et al., 2008). Ainda ocorre na Mata Atlântica em grande
parte das regiões Sul e Sudeste do Brasil, tanto em baixadas quanto em montanhas (Zorzin et al., 2006;
Salvador-Jr. et al., 2011; Canuto et al., 2012; Lombardi et al., 2012). Constrói ninhos com gravetos e cipós em
árvores altas, de mais de 20 m de altura (Quintero; Jácome, 2020). O período de permanência no ninho pelo
filhote é longo e pode ultrapassar um mês (Quintero; Jácome, 2020). Em Minas Gerais, a espécie sofre perda
de habitat e pressão de caça, mas ainda ocorre em várias unidades de conservação, incluindo os Parques
Nacionais do Itatiaia, do Caparaó e Cavernas do Peruaçu; os Parque Estaduais do Itacolomi, do Rio Doce e
Mata do Limoeiro; as RPPNs Santuário do Caraça e Mata do Jambreiro; o Parque Municipal Paredão da Serra
do Curral; e as Áreas de Proteção Ambiental Morro da Pedreira e Sul da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (Andrade, 1998; Zorzin et al., 2006; Carvalho-Filho et al., 2009; Salvador-Jr. et al., 2011; Carrara;
Faria, 2012; Canuto et al., 2012; Silva; Andrade, 2019).
Tipicamente campestre, o maxalalagá distribui-se principalmente pelo Cerrado brasileiro e países adjacentes
(Peru, Bolívia e Paraguai), além de savanas isoladas no Norte da América do Sul (Costa Rica, Colômbia,
Venezuela e Guianas) (Taylor; Sharpe, 2020). Em Minas Gerais, a espécie ocorre no Quadrilátero Ferrífero e
no Oeste do estado (Lopes et al., 2010; Mazzoni et al., 2012). A perda de hábitat e a modificação de campos
e savanas por atividades agropecuárias são indicadas como as principais ameaças a esta espécie, que pode
ser considerada uma indicadora de ambientes bem preservados (Taylor; Sharpe, 2020). A espécie se reproduz
de outubro a março, tendo sua biologia reprodutiva ainda pouco conhecida, com relato de um ninho de
capim seco em forma de bola situado a cerca de 50 cm acima do solo de uma vereda, bastante escondido no
meio da vegetação (Taylor; Sharpe, 2020). A fêmea foi registrada incubando dois ovos (Taylor; Sharpe, 2020).
Registros efetuados em unidades de conservação mineiras incluem o Parque Nacional da Serra da Canastra,
o Monumento Natural Estadual Serra da Moeda e a Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (Vasconcelos et al., 2006; Mazzoni et al., 2012).
O macuquinho-da-várzea é um pequeno passeriforme da família Rhinocryptidae que foi descrito do Sul do
Brasil (Bornschein et al., 1998), sendo posteriormente encontrado em Minas Gerais, onde tem ocorrência
restrita a poucos locais, incluindo o Quadrilátero Ferrífero (Vasconcelos et al., 2008). Considerado endêmico
da Mata Atlântica (Vale et al., 2018), possui baixa mobilidade, sendo altamente dependente de áreas brejosas
(Dias; Maurício, 2018; Krabbe; Schulenberg, 2020). Nada se sabe sobre sua biologia reprodutiva, exceto que
um exemplar coletado no mês de dezembro apresentava gônadas desenvolvidas (Krabbe; Schulenberg,
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2020). Em Minas Gerais, ocorre nas seguintes unidades de conservação: Parques Nacionais da Serra do Cipó
e da Serra da Canastra; Área de Proteção Ambiental Morro da Pedreira; RPPNs Santuário do Caraça e Aves
Gerais (Vasconcelos et al., 2008; Carrara; Faria, 2012; 2016; Dias; Maurício, 2018).
O papa-moscas-do-campo distribui-se pelo Cerrado do Brasil Central e campos sulinos, além dos seguintes
países adjacentes: Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina (Sick, 1997; Fitzpatrick; de Juana, 2020). Em Minas
Gerais, a espécie está associada ao bioma Cerrado, com registros no Quadrilátero Ferrífero e no Sul do estado
(Lins, 1998; Lopes et al., 2010; Lombardi et al., 2012; Mazzoni et al., 2012; Silva e Silva, 2021). O papa-moscasdo-campo apresenta exigência de hábitats campestres bem preservados com a presença de gramíneas
nativas (Lins, 1998; Fitzpatrick; de Juana, 2020). Por este motivo, a destruição de hábitats para atividades
agreopecuárias, as queimadas e a invasão de gramíneas exóticas são apontadas como as maiores ameaças
ao papa-moscas-do-campo. A espécie se reproduz durante a estação chuvosa, entre outubro e março
(Fitzpatrick & de Juana, 2020; Silva e Silva, 2021). O ninho tem formato de taça e é construído em
ramificações de arbustos do campo, onde são depositados três ovos (Fitzpatrick; de Juana, 2020; Silva e Silva,
2021). Há evidências que a espécie apresente reprodução cooperativa, com a observação de ajudantes de
ninho (Silva e Silva, 2021). O papa-moscas-do-campo foi registrado nas seguintes unidades de conservação
de Minas Gerais: Parques Nacionais da Serra da Canastra, das Sempre-Vivas e da Serra do Cipó; Parques
Estaduais da Serra do Rola-Moça, da Serra do Intendente, da Serra do Cabral e Mata do Limoeiro; Parque
Municipal Natural do Tabuleiro; Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito; Área de Proteção Ambiental Morro
da Pedreira; e Santuário de Vida Silvestre São Miguel (Lins, 1998; Silveira, 1998; Lopes et al., 2010; Carrara
& Faria, 2016; Fitzpatrick; de Juana, 2020; Silva e Silva, 2021).
O tico-tico-de-máscara-negra apresenta distribuição principalmente associada ao Cerrado do Brasil central e
aos campos e savanas da Bolívia, Leste do Paraguai e Nordeste da Argentina (Jaramillo & Sharpe, 2020).
Populações isoladas ocorrem na costa do Nordeste brasileiro e em savanas amazônicas (Jaramillo & Sharpe,
2020). Assim como o papa-moscas-do-campo é uma espécie típica de campos nativos que se encontra
ameaçada pela destruição e pela descaracterização de seus habitats (Malacco, 2018). Nada se sabe sobre sua
biologia reprodutiva (Jaramillo & Sharpe, 2020). Em Minas Gerais, pode ser encontrado nas seguintes
unidades de conservação: Parque Nacional da Serra da Canastra; Parques Estaduais do Rio Preto e da Serra
do Ouro Branco; Monumento Natural Estadual Serra da Moeda; e Áreas de Proteção Ambiental Sul da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e Morro da Pedreira (Silveira, 1998; Lopes et al., 2010; Mazzoni et al., 2012;
Carrara & Faria, 2016; Malacco, 2018; Jaramillo & Sharpe, 2020).
Dentre as espécies registradas na Área de Estudo, 45 (14% do total) são endêmicas da Mata Atlântica
(conforme Vale et al., 2018) (Quadro 3), mostrando a importante influência biogeográfica desse domínio
morfoclimático mesmo nas vertentes mais interioranas do Quadrilátero Ferrífero (sub-bacia do Rio
Paraopeba). Destacam-se, dentre elas, espécies típicas de climas subtropicais que alcançam seus limites de
distribuição geográfica mais setentrionais ou interioranos na área de estudo (Whitney et al., 1995a; b; Sick,
1997; Isler & Isler, 1999; Ridgely & Tudor, 1989; 1994), a saber: Phaethornis eurynome (rabo-branco-degarganta-rajada), Mackenziaena leachii (borralhara-assobiadora), Cryptopezus nattereri (pinto-do-mato),
Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea), Neopelma chrysolophum (fruxu), Muscipipra vetula (tesouracinzenta) e Tangara desmaresti (saíra-lagarta).
Sete espécies (2%) são endêmicas do Cerrado (de acordo com Silva, 1995): Melanopareia torquata (tapaculode-colarinho), Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Antilophia galeata (soldadinho), Cyanocorax
cristatellus (gralha-do-campo), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul), Saltatricula atricollis
(batuqueiro) e Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau) (Quadro 3).
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Além das espécies endêmicas da Mata Atlântica e do Cerrado, destacam-se três que apresentam distribuição
restrita aos topos de montanha do Leste do Brasil (segundo Vasconcelos, 2008a): Augastes scutatus (beijaflor-de-gravata-verde), Polystictus superciliaris (papa-moscas-de-costas-cinzentas) e Embernagra longicauda
(rabo-mole-da-serra).
As seguintes espécies são consideradas cinegéticas, isto é, podem sofrer pressão da caça: Crypturellus
obsoletus (inambuguaçu), Crypturellus parvirostris (inambu-chororó), Crypturellus tataupa (inambu-chintã),
Rhynchotus rufescens (perdiz), Nothura maculosa (codorna-amarela), Dendrocygna viduata (irerê),
Dendrocygna autumnalis (marreca-cabocla), Cairina moschata (pato-do-mato), Amazonetta brasiliensis
(ananaí), Penelope superciliaris (jacupemba), Penelope obscura (jacuguaçu), Micropygia schomburgkii
(maxalalagá), Aramides cajaneus (saracura-três-potes), Aramides saracura (saracura-do-mato), Laterallus
melanophaius (sanã-parda), Mustelirallus albicollis (sanã-carijó), Pardirallus nigricans (saracura-sanã),
Gallinula galeata (galinha-d’água), Porphyrio martinica (frango-d’água-azul), Columbina talpacoti (rolinha),
Columbina squammata (fogo-apagou), Claravis pretiosa (pararu-azul), Patagioenas picazuro (asa-branca),
Patagioenas cayennensis (pomba-galega), Patagioenas plumbea (pomba-amargosa), ZenAEa auriculata
(avoante), Leptotila verreauxi (juriti-pupu), Leptotila rufaxilla (juriti-de-testa-branca) e Geotrygon montana
(pariri).
Muitos rapinantes, diurnos e noturnos, embora não sejam caçados com o intuito de servirem como alimento,
tendem a ser abatidos pela população rural brasileira, especialmente porque são potenciais predadores de
animais domésticos (Sick, 1997; Trinca et al., 2008). Assim, as seguintes espécies podem ser alvo desta
perseguição: Leptodon cayanensis (gavião-gato), Elanus leucurus (gavião-peneira), Accipiter striatus (tauatómiúdo), Accipiter bicolor (gavião-bombachinha-grande), Heterospizias meridionalis (gavião-caboclo),
Urubitinga urubitinga (gavião-preto), Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Geranoaetus albicaudatus
(gavião-de-rabo-branco), Geranoaetus melanoleucus (águia-serrana), Buteo brachyurus (gavião-de-caudacurta), Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), Megascops choliba (corujinha-do-mato), Bubo virginianus
(jacurutu), Strix virgata (coruja-do-mato), Athene cunicularia (coruja-buraqueira), Asio clamator (corujaorelhuda), Caracara plancus (carcará), Milvago chimachima (carrapateiro), Herpetotheres cachinnans
(acauã), Micrastur semitorquatus (falcão-relógio), Falco sparverius (quiriquiri), Falco rufigularis (cauré), Falco
femoralis (falcão-de-coleira) e Falco peregrinus (falcão-peregrino).
Outras espécies podem ser ilegalmente capturadas para serem traficadas e mantidas em cativeiro, a exemplo
de: Psittacara leucophthalmus (periquitão), Eupsittula aurea (periquito-rei), Forpus xanthopterygius (tuim),
Brotogeris chiriri (periquito-de-encontro-amarelo), Pionus maximiliani (maitaca), Turdus flavipes (sabiá-una),
Turdus leucomelas (sabiá-branco), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca),
Turdus albicollis (sabiá-coleira), Zonotrichia capensis (tico-tico), Gnorimopsar chopi (pássaro-preto), Sicalis
flaveola (canário-da-terra), Coryphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza), Sporophila lineola (bigodinho),
Sporophila nigricollis (baiano), Sporophila ardesiaca (papa-capim-de-costas-cinzas), Sporophila caerulescens
(coleirinho), Saltator similis (trinca-ferro), Cyanoloxia brissonii (azulão) e Spinus magellanicus (pintassilgo).
As espécies migratórias registradas na Área de Estudo são representadas por duas categorias: migrantes
neárticos e austrais. Os migrantes neárticos são aqueles que se reproduzem no Hemisfério Norte e invernam
em território brasileiro, sendo representados, no Brasil, por 91 espécies de aves (Sick, 1979; 1984; 1997; Stotz
et al., 1992; Baughman, 2003; Valente et al., 2011; Somenzari et al., 2018). Até o momento, apenas dois
migrantes neárticos foram registrados na Área de Estudo: Tringa solitaria (maçarico-solitário) e Falco
peregrinus (falcão-peregrino).
Além dos migrantes neárticos, várias espécies de aves realizam deslocamentos dentro do Brasil ou na
América do Sul. Isto ocorre especialmente com algumas espécies que se reproduzem no Sul do país ou do
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continente Sul-Americano, movimentando-se mais para Norte durante o inverno meridional, sendo
conhecidas como migrantes austrais, com destaque especial para muitas espécies de papa-moscas,
representantes da família Tyrannidae (Sick, 1979; 1984; 1997; Marini & Cavalcanti, 1990; Chesser, 1994;
Pacheco & Gonzaga, 1994; Somenzari et al., 2018). Deste modo, em um determinado local, pode haver a
sobreposição periódica de populações setentrionais residentes e de populações meridionais migratórias de
uma mesma espécie (Chesser, 1994; Sick, 1997; Somenzari et al., 2018).
Na Área de Estudo, os migrantes austrais são mais bem representados que os neárticos, com registros das
seguintes espécies que apresentam populações que empreendem este tipo de deslocamento no Brasil
(Somenzari et al., 2018): Porphyrio martinica (frango-d’água-azul), Zenaida auriculata (avoante), Lurocalis
semitorquatus (tuju), Chaetura meridionalis (andorinhão-do-temporal), Florisuga fusca (beija-flor-preto),
Pachyramphus polychopterus (caneleiro-preto), Pachyramphus validus (caneleiro-de-chapéu-preto), Elaenia
spectabilis (guaracava-grande), Elaenia chiriquensis (chibum), Myiopagis viridicata (guaracava-de-cristaalaranjada), Phaeomyias murina (bagageiro), Legatus leucophaius (bem-te-vi-pirata), Myiarchus swainsoni
(irré), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Myiodynastes maculatus (bem-te-vi-rajado), Tyrannus albogularis
(suiriri-de-garganta-branca), Tyrannus melancholicus (suiriri), Tyrannus savana (tesourinha), Griseotyrannus
aurantioatrocristatus (peitica-de-chapéu-preto), Empidonomus varius (peitica), Myiophobus fasciatus
(filipe), Pyrocephalus rubinus (príncipe), Lathrotriccus euleri (enferrujado), Knipolegus cyanirostris (mariapreta-de-bico-azulado), Vireo chivi (juruviara), Stelgidopteryx ruficollis (andorinha-serradora), Progne tapera
(andorinha-do-campo), Progne chalybea (andorinha-grande), Turdus flavipes (sabiá-una), Turdus
amaurochalinus (sabiá-poca), Turdus subalaris (sabiá-ferreiro), Tersina viridis (saí-andorinha), Sporophila
lineola (bigodinho), Sporophila caerulescens (coleirinho) e Cyanoloxia glaucocaerulea (azulinho).
Três espécies exóticas foram registradas na Área de Estudo: Columba livia (pombo-doméstico), Estrilda astrild
(bico-de-lacre) e Passer domesticus (pardal). O pombo-doméstico e o pardal são originários da Eurásia,
estando intimamente relacionados à espécie humana, já que suas populações se concentram próximas a
construções ou zonas urbanas, não apresentando grande risco de competição com as espécies de aves
nativas (Sick, 1997). Ressalta-se que o pombo-doméstico é hospedeiro de várias doenças transmissíveis a
animais domésticos e a seres humanos, incluindo viroses e toxoplasmose (Weber, 1979; Sick, 1997). Já o
bico-de-lacre é uma espécie granívora originária da África (Sick, 1997), sendo bastante comum em pastagens
e fisionomias campestres naturais, onde pode competir por recursos alimentares com aves granívoras
nativas, a exemplo dos papa-capins, representantes do gênero Sporophila (Stiels et al., 2011).
3.1.3.2 - Caracterização da Fauna da Área de Estudo e Área Diretamente Afetada
Com base nos levantamentos de campo, foram registradas 143 espécies de aves na ADA e na AE do
empreendimento (Quadro 4). Destas, 99 foram registradas na ADA e 110, na AE (Quadro 33). Um táxon
(Sporophila sp.) não pôde ser identificado até espécie. A única espécie adicional ao levantamento regional
durante nas amostragens de campo foi Sicalis luteola (tipio). Algumas espécies de aves registradas em campo
são apresentadas da Figura 130 a Figura 179.
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Figura 130: Macho de Columbina talpacoti (rolinha)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 131: Phaethornis pretrei (rabo-brancoacanelado) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 132: Macho de Chlorostilbon lucidus
(besourinho-de-bico-vermelho) registrado na Área
Diretamente Afetada do empreendimento Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 133: Macho de Thalurania glaucopis (beija-florde-fronte-violeta) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 134: Leucochloris albicollis (beija-flor-de-papobranco) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 135: Chionomesa lactea (beija-flor-de-peitoazul) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 136: Nannopterum brasilianum (biguá)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 137: Ardea alba (garça-branca) registrada na
Área de Estudo do empreendimento Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 138: Egretta thula (garça-branca-pequena)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 139: Malacoptila striata (barbudo-rajado)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 140: Macho de Dysithamnus mentalis
(choquinha-lisa) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 141: Fêmea de Thamnophilus caerulescens
(choca-da-mata) registrada na Área Diretamente
Afetada do empreendimento Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 142: Macho de Thamnophilus caerulescens
(choca-da-mata) registrado na Área Diretamente
Afetada do empreendimento Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 143: Fêmea de Mackenziaena leachii
(borralhara-assobiadora) registrada na Área
Diretamente Afetada do empreendimento Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 144: Macho de Mackenziaena leachii
(borralhara-assobiadora) registrado na Área
Diretamente Afetada do empreendimento Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 145: Fêmea de Pyriglena leucoptera (papataoca-do-sul) registrada na Área Diretamente Afetada
do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 146: Macho de Pyriglena leucoptera (papataoca-do-sul) registrado na Área Diretamente Afetada
do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 147: Conopophaga lineata (chupa-dente)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.
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Figura 148: Sittasomus griseicapillus (arapaçu-verde)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 149: Lochmias nematura (joão-porca) registrado
na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 150: Dendroma rufa (limpa-folha-de-testa-baia)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 151: Phacellodomus rufifrons (joão-de-pau)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 152: Synallaxis ruficapilla (pichororé) registrado
na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 153Synallaxis spixi (joão-teneném) registrado na
Área Diretamente Afetada do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.
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Figura 154: Fêmea de Ilicura militaris (tangarazinho)
registrada na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 155: Macho de Ilicura militaris (tangarazinho)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 156: Platyrinchus mystaceus (patinho)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 157: Leptopogon amaurocephalus (cabeçudo)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 158: Corythopis delalandi (estalador) registrado
na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 159: Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-deorelha-preta) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 160: Phyllomyias fasciatus (piolhinho)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 161: Colonia colonus (viuvinha) registrada na
Área de Estudo do empreendimento Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 162: Myiophobus fasciatus (filipe) registrado na
Área Diretamente Afetada do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 163: Cnemotriccus fuscatus (guaracavuçu)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 164: Knipolegus lophotes (maria-preta-depenacho) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 165: Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-deolho-cinza) registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 166: Turdus leucomelas (sabiá-branco)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 167: Arremon flavirostris (tico-tico-de-bicoamarelo) registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 168: Zonotrichia capensis (tico-tico) registrado
na Área Diretamente Afetada do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 169: Myiothlypis flaveola (canário-do-mato)
registrado na Área de Estudo do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 170: Basileuterus culicivorus (pula-pula)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 171: Cyanoloxia brissonii (azulão) registrado na
Área Diretamente Afetada do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.
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Figura 172: Coereba flaveola (cambacica) registrada na
Área Diretamente Afetada do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 173: Macho de Volatinia jacarina (tiziu)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 174: Macho de Tachyphonus coronatus (tiêpreto) registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 175: Fêmea de Tachyphonus coronatus (tiêpreto) registrada na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.

Figura 176: Sporophila sp. (papa-capim) registrado na
Área Diretamente Afetada do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e
04.

Figura 177: Sicalis flaveola (canário-da-terra)
registrado na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 178: Macho de Haplospiza unicolor (cigarrabambu) registrado na Área de Estudo do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 179: Fêmea de Stilpnia cayana (saíra-amarela)
registrada na Área Diretamente Afetada do
empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
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Quadro 33: Espécies da avifauna registradas na Área Diretamente Afetada e na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04,
com base em dados coletados em campo, com seus respectivos valores de Índice Pontual de Abundância (IPA) e Índice de Frequência nas Listas (IFL).
Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área

IPA

IFL

Tinamiformes
Tinamidae
Crypturellus obsoletus

inambuguaçu

B

D

G

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

B

I

G

ADA,
AE
ADA

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

B

D

G

AE

O

ADA

F

AE

0,17

14,8
1
3,70
3,70

Anseriformes
Anatidae
Cairina moschata

pato-do-mato

M

I

0,06

3,70

Galliformes
Cracidae
Penelope obscura

jacuguaçu

M

D

3,70

Columbiformes
Columbidae
Patagioenas picazuro

asa-branca

M

S

G

ADA,
AE

0,22

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

A

D

F

AE

0,28

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

B

S

G

ADA

Columbina talpacoti

rolinha

B

I

G

ADA

I

AE

0,17

14,8
1
14,8
1
3,70
14,8
1

Cuculiformes
Cuculidae
Piaya cayana

alma-de-gato
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área

IPA

IFL

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis

bacurau

B

S

I

ADA

AE
ADA,
AE

3,70

Apodiformes
Trochilidae
Florisuga fusca
Phaethornis pretrei
Phaethornis eurynome
Heliomaster squamosus
Chlorostilbon lucidus
Thalurania glaucopis
Eupetomena macroura
Leucochloris albicollis
Chionomesa lactea

beija-flor-preto
rabo-brancoacanelado
rabo-branco-degarganta-rajada
bico-reto-de-bandabranca
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-de-frontevioleta
beija-flor-tesoura
beija-flor-de-papobranco
beija-flor-de-peitoazul

M

D

N

B

S

N

M

D

N

M

D

N

AE

B

S

N

ADA,
AE

0,11

11,1
1

M

S

N

AE

0,11

3,70

B

I

N

AE

B

D

N

AE

3,70

B

D

N

AE

3,70

ADA

3,70

MA

MA

0,06
0,22

AE

18,5
2
3,70

Gruiformes
Rallidae
Laterallus melanophaius

sanã-parda

B

S

O

Aramides saracura

saracura-do-mato

M

S

O

MA

ADA

0,06

3,70

Suliformes
Phalacrocoracidae
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Nannopterum brasilianum

biguá

B

I

Grau de ameaça

Área

IPA

IFL

P

AE

0,44

3,70

MG

BRA

IUCN

Endemismo

Pelecaniformes
Ardeidae
Butorides striata

socozinho

B

I

P

AE

0,06

3,70

Ardea cocoi

garça-moura

B

I

P

AE

0,06

3,70

Ardea alba

garça-branca

B

I

P

AE

0,56

3,70

Egretta thula

garça-branca-pequena

B

I

P

AE

0,06

3,70

D

ADA,
AE

0,06

11,1
1

Cathartiformes
Cathartidae
Coragyps atratus

urubu

B

I
Accipitriformes
Accipitridae

Urubitinga urubitinga

gavião-preto

M

S

C

ADA
ADA,
AE

3,70

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

B

I

C

C

ADA

3,70

P

ADA

7,41

Strigiformes
Strigidae
Bubo virginianus

jacurutu

B

I
Coraciiformes
Alcedinidae

Megaceryle torquata

martim-pescadorgrande

B

I

0,06

3,70

Galbuliformes
Bucconidae
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Malacoptila striata

barbudo-rajado

M

D

Grau de ameaça

Área

IPA

IFL

I

AE

0,06

14,8
1

O

ADA,
AE

0,22

11,1
1

MG

BRA

IUCN

Endemismo

Piciformes
Ramphastidae
Ramphastos toco

tucanuçu

M

S
Picidae

22,2
2
7,41

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

B

S

I

AE

0,22

Veniliornis passerinus

pica-pau-pequeno
pica-pau-verdebarrado

B

S

I

AE

0,11

B

S

I

ADA

3,70

O

ADA

3,70

Colaptes melanochloros

Cariamiformes
Cariamidae
Cariama cristata

seriema

M

I
Falconiformes
Falconidae

Herpetotheres cachinnans

acauã

B

S

C

ADA,
AE

0,06

Caracara plancus

carcará

B

I

C

ADA

0,06

Milvago chimachima

carrapateiro

B

I

O

ADA

0,06

11,1
1
3,70

0,28

7,41

0,06

7,41

7,41

Psittaciformes
Psittacidae
Pionus maximiliani

maitaca

M

S

F

Forpus xanthopterygius

tuim

B

I

F
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Eupsittula aurea

periquito-rei

M

I

F

Psittacara leucophthalmus

periquitão

B

S

F

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área
ADA
ADA,
AE

IPA

1,33

IFL
3,70
18,5
2

Passeriformes
Thamnophilidae
MA

ADA,
AE

0,06

AE

0,17

11,1
1
11,1
1
40,7
4
14,8
1
11,1
1
25,9
3

Formicivora serrana

formigueiro-da-serra

M

S

I

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

M

D

I

Herpsilochmus atricapillus

chorozinho-dechapéu-preto

M

D

I

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

B

D

I

Mackenziaena leachii

borralharaassobiadora

M

D

I

MA

Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

M

D

I

MA

Drymophila malura

choquinha-carijó

M

D

I

MA

ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
AE

I

MA

AE

0,06

7,41

MA

ADA,
AE

0,06

7,41

ADA,
AE

0,22

11,1
1

0,61
0,22
0,11
0,28
0,06

Conopophagidae
Conopophaga lineata

chupa-dente

Scytalopus iraiensis

macuquinho-davárzea

M

D
Rhinocryptidae

M

I

I

EN

EN

Dendrocolaptidae
Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

M

D

I

Xenopidae
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

M

D

I

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área

IPA

IFL

ADA,
AE

0,06

7,41

0,06

0,06

3,70
22,2
2
7,41

0,11

3,70

Furnariidae
Furnarius rufus

joão-de-barro

B

I

I

Lochmias nematura

joão-porca

M

D

I

Syndactyla rufosuperciliata

M

D

I

M

D

I

AE

Clibanornis rectirostris

trepador-quiete
limpa-folha-de-testabaia
cisqueiro-do-rio

ADA
ADA,
AE
ADA

A

D

I

Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

M

I

I

Synallaxis cinerascens

pi-puí

M

D

I

MA

Synallaxis ruficapilla

pichororé

M

D

I

MA

Synallaxis spixi

joão-teneném

B

D

I

Dendroma rufa

CE

0,22

ADA

3,70

ADA

3,70

AE
ADA,
AE
ADA,
AE

0,06
0,06
0,39

7,41
22,2
2
40,7
4

Pipridae
Ilicura militaris

tangarazinho

M

D

F

MA

Chiroxiphia caudata

tangará

B

D

F

MA

MA

ADA,
AE
ADA,
AE

0,72
0,56

37,0
4
33,3
3

Tityridae
Schiffornis virescens
Pachyramphus
polychopterus

flautim

M

D

F

caneleiro-preto

B

S

I

AE
AE

3,70
0,11

7,41

Platyrinchidae
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Platyrinchus mystaceus

patinho

M

D

I

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área

IPA

IFL

ADA,
AE

0,06

7,41

3,70

Rhynchocyclidae
Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeçacinza

M

D

F

Leptopogon
amaurocephalus

cabeçudo

M

D

I

AE

0,06

Corythopis delalandi

estalador

M

D

I

AE

0,28

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelhapreta

M

D

I

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

B

D

I

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

M

D

I

Myiornis auricularis

miudinho

B

D

I

MA

AE

0,06

Hemitriccus nidipendulus

tachuri-campainha

B

S

I

MA

AE

0,06

MA

MA

AE

ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE

0,78
0,83
0,11

25,9
3
40,7
4
44,4
4
22,2
2
11,1
1
3,70

Tyrannidae
Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

B

S

I

Camptostoma obsoletum

risadinha

B

I

I

B

S

O

M

I

F

ADA

3,70

B

I

F

ADA

M

D

F

ADA

7,41
11,1
1

Elaenia chiriquensis

guaracava-de-barrigaamarela
guaracava-de-topeteuniforme
chibum

Elaenia obscura

tucão

Elaenia flavogaster
Elaenia cristata
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ADA,
AE
ADA,
AE

0,28
0,22

0,06

3,70
25,9
3
22,2
2
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

M

D

M

Área

IPA

IFL

I

AE

0,28

14,8
1

D

I

AE

0,17

7,41

B

I

I

ADA
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE

0,11

7,41
33,3
3

AE

0,17

Phaeomyias murina

guaracava-de-cristaalaranjada
bagageiro

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

M

S

I

Serpophaga subcristata

alegrinho

B

S

I

Myiarchus swainsoni

irré

B

I

I

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

B

I

I

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-derabo-enferrujado

B

S

I

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

B

I

O

Megarynchus pitangua

neinei

B

S

I

Myiozetetes similis

bentevizinho-depenacho-vermelho

B

S

I

Tyrannus melancholicus

suiriri

B

I

O

Colonia colonus

viuvinha

B

D

I

Myiophobus fasciatus

filipe

B

I

I

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

B

D

I

Myiopagis viridicata
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Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA

0,50
0,06

7,41

0,06

7,41

0,39
0,17
0,28
0,06

0,17

22,2
2
11,1
1
22,2
2
14,8
1
14,8
1
14,8
1
7,41

0,22
0,11

25,9
3
7,41
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Lathrotriccus euleri

enferrujado

M

D

I

Knipolegus lophotes

maria-preta-depenacho

B

I

I

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área
ADA,
AE
ADA,
AE

IPA

IFL

0,39

14,8
1
7,41

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

pitiguari

B

S

I

Hylophilus amaurocephalus

vite-vite-de-olho-cinza

M

D

F

Vireo chivi

juruviara

B

D

I

ADA,
AE
ADA,
AE
AE

Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequenade-casa

I

AE

0,11

7,41

I

ADA,
AE

0,06

7,41

0,06

11,1
1

0,28
0,50

22,2
2
33,3
3

0,44

Hirundinidae
B

I
Troglodytidae

Troglodytes musculus

corruíra

B

I
Turdidae

Turdus leucomelas

sabiá-branco

B

S

O

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

B

I

O

ADA,
AE
AE

0,17

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

B

S

O

ADA

0,06

3,70

Turdus albicollis

sabiá-coleira

M

D

O

AE

0,17

3,70

G

ADA

0,56

3,70

G

ADA

Estrildidae
Estrilda astrild

bico-de-lacre

B

I
Fringillidae

Spinus magellanicus

pintassilgo
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Euphonia chlorotica

fim-fim

B

S

F

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

Área

IPA

IFL

ADA,
AE

0,11

11,1
1

Passerellidae
Arremon flavirostris

tico-tico-de-bicoamarelo

M

D

I

Zonotrichia capensis

tico-tico

B

I

G

ADA,
AE
ADA,
AE

3,70
0,28

48,1
5

Parulidae
Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

B

I

I

AE
ADA,
AE

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

M

D

I

Myiothlypis leucoblephara

pula-pula-assobiador

M

D

I

AE

0,39

Basileuterus culicivorus

pula-pula

M

D

I

ADA,
AE

0,78

G

ADA

0,39

3,70
14,8
1
29,6
3
55,5
6

Cardinalidae
Cyanoloxia brissonii

azulão

M

D

7,41

Thraupidae
Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

B

D

I

Tersina viridis

saí-andorinha

B

D

O

Dacnis cayana

saí-azul

B

S

O

Saltator similis

trinca-ferro

B

S

F

Coereba flaveola

cambacica

B

S

O
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MA

ADA,
AE
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE

0,06

33,3
3
3,70

0,06

7,41

0,17

0,44
0,50

11,1
1
44,4
4
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Grau de ameaça

Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Volatinia jacarina

tiziu

B

I

G

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

M

D

O

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

B

I

I

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

B

D

I

Sporophila lineola

bigodinho

B

I

G

Sporophila nigricollis

baiano

B

I

G

Sporophila sp.

papa-capim

B

I

G

ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA

Thlypopsis sordida

saí-canário
capacetinho-do-ocodo-pau
figuinha-de-rabocastanho

B

S

F

ADA

3,70

A

I

G

ADA

3,70

B

D

I

Microspingus cinereus
Conirostrum speciosum
Sicalis flaveola

canário-da-terra

B

I

G

Sicalis luteola

tipio

B

I

G

Haplospiza unicolor

cigarra-bambu

M

D

G

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

B

I

O

Thraupis sayaca

sanhaço-cinzento

B

S

O

Thraupis palmarum

sanhaço-do-coqueiro

B

S

O
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MG

BRA

IUCN

Endemismo

MA

CE

Área

AE
ADA,
AE
ADA
MA

AE
ADA,
AE
ADA,
AE
ADA,
AE

IPA
0,61
0,28
0,22
0,61

IFL
40,7
4
18,5
2
14,8
1
25,9
3

0,11

7,41

0,72

55,5
6

0,06
0,11

0,11
0,17
0,06

3,70
14,8
1
3,70
14,8
1
18,5
2
7,41
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Táxon

Nome popular

Sensibilidade

Dependência
florestal

Dieta

Stilpnia cayana

saíra-amarela

M

I

F

Tangara cyanoventris

saíra-douradinha

M

D

F

Grau de ameaça
MG

BRA

IUCN

Endemismo

MA

Área
ADA,
AE
ADA,
AE

IPA
0,56
0,67

IFL
37,0
4
14,8
1

Legenda: Sensibilidade: A (Alta); B (Baixa); M (Média). Dependência florestal: D (Dependente); I (Independente); S (Semidependente). Dieta: C (Carnívoro); D (Detritívoro); F (Frugívoro); G (Granívoro);
I (Insetívoro); N (Nectarívoro); O (Onívoro); P (Piscívoro). Grau de Ameaça: MG (Estadual); BRA (Nacional); IUCN (Mundial) - EN (Em Perigo). Endemismo: CE (Endêmico do Cerrado); MA (Endêmico da
Mata Atlântica).
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A única espécie ameaçada de extinção registrada em campo foi Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea)
- “em perigo” nacional e globalmente (Quadro 33). Seus registros foram efetuados na ADA, durante a
compilação de duas listas de Mackinnon e em um único ponto da AE (AV-FR-12).
Vinte e duas espécies são endêmicas da Mata Atlântica: Phaethornis eurynome (rabo-branco-de-gargantarajada), Thalurania glaucopis (beija-flor-de-fronte-violeta), Aramides saracura (saracura-do-mato),
Formicivora serrana (formigueiro-da-serra), Mackenziaena leachii (borralhara-assobiadora), Pyriglena
leucoptera (papa-taoca-do-sul), Drymophila malura (choquinha-carijó), Conopophaga lineata (chupa-dente),
Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea), Synallaxis cinerascens (pi-puí), Synallaxis ruficapilla
(pichororé), Ilicura militaris (tangarazinho), Chiroxiphia caudata (tangará), Schiffornis virescens (flautim),
Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza), Todirostrum poliocephalum (teque-teque), Myiornis
auricularis (miudinho), Hemitriccus nidipendulus (tachuri-campainha), Hemithraupis ruficapilla (saíraferrugem), Tachyphonus coronatus (tiê-preto), Haplospiza unicolor (cigarra-bambu) e Tangara cyanoventris
(saíra-douradinha).
Duas espécies são endêmicas do Cerrado: Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio) e Microspingus cinereus
(capacetinho-do-oco-do-pau).
Espécies cinegéticas registradas na ADA e na AE do empreendimento são: Crypturellus obsoletus
(inambuguaçu), Crypturellus parvirostris (inambu-chororó), Crypturellus tataupa (inambu-chintã), Cairina
moschata (pato-do-mato), Penelope obscura (jacuguaçu), Patagioenas picazuro (asa-branca), Patagioenas
plumbea (pomba-amargosa), Leptotila verreauxi (juriti-pupu), Columbina talpacoti (rolinha), Laterallus
melanophaius (sanã-parda), Aramides saracura (saracura-do-mato), Urubitinga urubitinga (gavião-preto),
Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Bubo virginianus (jacurutu), Herpetotheres cachinnans (acauã),
Caracara plancus (carcará) e Milvago chimachima (carrapateiro).
Espécies que costumam sofrer pressão de captura ilegal para serem mantidas em cativeiro são: Pionus
maximiliani (maitaca), Forpus xanthopterygius (tuim), Eupsittula aurea (periquito-rei), Psittacara
leucophthalmus (periquitão), Turdus leucomelas (sabiá-branco), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus
amaurochalinus (sabiá-poca), Turdus albicollis (sabiá-coleira), Spinus magellanicus (pintassilgo), Zonotrichia
capensis (tico-tico), Cyanoloxia brissonii (azulão), Saltator similis (trinca-ferro), Coryphospingus pileatus (ticotico-rei-cinza), Sporophila lineola (bigodinho), Sporophila nigricollis (baiano), Sicalis flaveola (canário-daterra) e Sicalis luteola (tipio).
Não foram registrados migrantes neárticos na ADA e na AE do empreendimento. Por outro lado, os migrantes
austrais foram representados pelas seguintes espécies: Florisuga fusca (beija-flor-preto), Pachyramphus
polychopterus (caneleiro-preto), Elaenia chiriquensis (chibum), Myiopagis viridicata (guaracava-de-cristaalaranjada), Phaeomyias murina (bagageiro), Myiarchus swainsoni (irré), Pitangus sulphuratus (bem-te-vi),
Tyrannus melancholicus (suiriri), Myiophobus fasciatus (filipe), Lathrotriccus euleri (enferrujado), Vireo chivi
(juruviara), Turdus amaurochalinus (sabiá-poca), Tersina viridis (saí-andorinha) e Sporophila lineola
(bigodinho).
Estrilda astrild (bico-de-lacre) foi a única espécie exótica registrada em campo.
Com relação à sensibilidade a distúrbios de origem antrópica, a maioria das espécies apresenta baixa
sensibilidade (59%; n = 85). Cinquenta e cinco espécies (39% do total) apresentam média sensibilidade a
esses distúrbios. Apenas três espécies (2%) apresentam alta sensibilidade: Patagioenas plumbea (pombaamargosa), Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio) e Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau)
(Quadro 33, Figura 180).
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Alta
2%

Média
39%
Baixa
59%

Figura 180: Porcentagem de espécies de aves, por sensibilidade ambiental, na Área Diretamente Afetada e na
Área de Estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados
coletados em campo.

Com relação ao grau de dependência florestal, a maior parte das espécies depende de florestas (40%, n = 58)
(Quadro 33, Figura 180). Outras 48 espécies (34%) são independentes de habitats florestais e 37 espécies
(26%) são semidependentes de ambientes florestais (Quadro 33, Figura 181).

Semidependente
26%

Independente
34%

Dependente
40%

Figura 181: Porcentagem de espécies de aves, por grau de dependência florestal, na Área Diretamente Afetada e
na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em
dados coletados em campo.

As aves de dieta insetívora também são predominantes na ADA e na AE do empreendimento (Quadro 33,
Figura 182).
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Piscívoro
4%
Nectarívoro
6%

Carnívoro
4%

Granívoro
13%

Detritívoro
1%

Insetívoro
45%

Frugívoro
13%
Onívoro
14%

Figura 182: Porcentagem de espécies de aves, por tipo de dieta, na Área Diretamente Afetada e na Área de
Estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, com base em dados
coletados em campo.

•

Abundância e diversidade da avifauna

Foram registrados 452 indivíduos, representantes de 107 espécies de aves, nos 18 pontos de escuta, o que
representa 75% do total de espécies registradas em campo (Quadro 33).
A espécie que obteve o mais alto valor de índice pontual de abundância (IPA) foi representada por Psittacara
leucophthalmus (periquitão – IPA = 1,33). Este alto valor é explicado pelo fato do periquitão formar grandes
bandos. Outras espécies com elevados valores de IPA foram: Todirostrum poliocephalum (teque-teque – IPA
= 0,83), Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta – IPA = 0,78), Basileuterus culicivorus (pulapula – IPA = 0,78), Ilicura militaris (tangarazinho – IPA = 0,72), Sporophila nigricollis (baiano – IPA = 0,72),
Tangara cyanoventris (saíra-douradinha – IPA = 0,67), Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéupreto – IPA = 0,61), Volatinia jacarina (tiziu – IPA = 0,61), Tachyphonus coronatus (tiê-preto – IPA = 0,61),
Ardea alba (garça-branca – IPA = 0,56), Chiroxiphia caudata (tangará – IPA = 0,56), Estrilda astrild (bico-delacre – IPA = 0,56), Stilpnia cayana (saíra-amarela – IPA = 0,56), Phyllomyias fasciatus (piolhinho – IPA = 0,50),
Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-de-olho-cinza – IPA = 0,50) e Coereba flaveola (cambacica – IPA = 0,50)
(Quadro 33).
Dentre as espécies com os mais baixos valores de IPA (= 0,06), destacam-se algumas que estão associadas a
ambientes florestais ou são endêmicas da Mata Atlântica, a exemplo de: Aramides saracura (saracura-domato), Malacoptila striata (barbudo-rajado), Formicivora serrana (formigueiro-da-serra), Drymophila malura
(choquinha-carijó), Conopophaga lineata (chupa-dente), Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea),
Xenops rutilans (bico-virado-carijó), Syndactyla rufosuperciliata (trepador-quiete), Synallaxis cinerascens (pipuí), Synallaxis ruficapilla (pichororé), Platyrinchus mystaceus (patinho), Leptopogon amaurocephalus
(cabeçudo), Myiornis auricularis (miudinho), Hemitriccus nidipendulus (tachuri-campainha) e Conirostrum
speciosum (figuinha-de-rabo-castanho) (Quadro 33).
Com base nos dados de abundância coletados nos pontos de escuta, o valor do índice de diversidade de
Shannon-Weaver (H’) para a avifauna foi de 4,3.
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•

Frequência da avifauna

Foram compiladas 27 listas de Mackinnon que levantaram 134 espécies (94% do total) (Quadro 4). Muitas
espécies que foram abundantes também apresentaram altos valores de frequência. Exemplos são:
Basileuterus culicivorus (pula-pula – IFL = 55,56%), Sporophila nigricollis (baiano – IFL = 55,56%), Todirostrum
poliocephalum (teque-teque – IFL = 44,44%), Coereba flaveola (cambacica – IFL = 44,44%), Herpsilochmus
atricapillus (chorozinho-de-chapéu-preto – IFL = 40,74%), Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelhapreta – IFL = 40,74%), Volatinia jacarina (tiziu – IFL = 40,74%), Ilicura militaris (tangarazinho – IFL = 37,04%),
Stilpnia cayana (saíra-amarela – IFL = 37,04%), Chiroxiphia caudata (tangará – IFL = 33,33%), Phyllomyias
fasciatus (piolhinho – IFL = 33,33%) e Hylophilus amaurocephalus (vite-vite-de-olho-cinza – IFL = 33,33%)
(Quadro 33).
Algumas espécies típicas de florestas ou endêmicas (do Cerrado e da Mata Atlântica) obtiveram baixos
valores de IFL (= 3,70%) (Quadro 4), destacando-se as seguintes: Phaethornis eurynome (rabo-branco-degarganta-rajada), Thalurania glaucopis (beija-flor-de-fronte-violeta), Leucochloris albicollis (beija-flor-depapo-branco), Aramides saracura (saracura-do-mato), Dendroma rufa (limpa-folha-de-testa-baia),
Clibanornis rectirostris (cisqueiro-do-rio), Arremon flavirostris (tico-tico-de-bico-amarelo), Microspingus
cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau) e Conirostrum speciosum (figuinha-de-rabo-castanho) (Quadro 33).
•

Suficiência amostral da avifauna e estimativa de riqueza

As curvas de rarefação, obtidas pela compilação das 27 listas de Mackinnon, não apresentaram tendência à
estabilização e a riqueza estimada pelo Jackknife de primeira ordem foi de 177 ± 7 espécies (Figura 183), o
que representa 54% do total registrado com base na compilação de dados secundários, a partir de diversos
estudos efetuados na AE, onde já foram levantadas 327 espécies de aves. Estes resultados mostram como os
estimadores de riqueza são dependentes do conjunto de dados coletados (Heltshe; Forrester, 1983).

Número acumulado de espécies

Observado

Estimado (Jackknife 1)

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Número de listas de Mackinnon

Figura 183: Curvas de rarefação elaboradas a partir das amostragens de listas de Mackinnon do empreendimento
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04. A linha azul corresponde à riqueza real registrada pelo
método e a linha vermelha corresponde à riqueza estimada pelo Jackknife de primeira ordem. As barras verticais
representam o desvio-padrão.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Página 277 de 467

•

Capturas com redes de neblina

Com o uso das redes-de-neblina foram realizadas 106 capturas de 105 indivíduos (incluindo uma recaptura
do próprio projeto e nove recapturas de estudos anteriores), representantes de 18 espécies (Quadro 5). As
espécies mais capturadas foram: Tachyphonus coronatus (tiê-preto; n = 10), Pyriglena leucoptera (papataoca-do-sul; n = 7), Arremon flavirostris (tico-tico-de-bico-amarelo; n = 6) e Platyrinchus mystaceus (patinho;
n = 5) (Quadro 5).
Um indivíduo de tiê-preto capturado na ADA no dia 12/02/2021 e marcado com anilha metálica G99231, foi
recapturado no mesmo local no dia 03/06/2021. Além desse exemplar, as seguintes aves registradas
representam recapturas de indivíduos marcados em campanhas de estudos anteriores efetuados na AE (Dois
Irmãos): um indivíduo de Chiroxiphia caudata (tangará – anilha F46585), um de Corythopis delalandi
(estalador – anilha C83761), um de Platyrinchus mystaceus (patinho – anilha C83775), dois de Pyriglena
leucoptera (papa-taocas-do-sul – anilhas G99206 e G99208), dois de Sittasomus griseicapillus (arapaçusverdes – anilhas D122987 e E126093) e dois de Synallaxis ruficapilla (pichororés – anilhas F33625 e F46583)
(Quadro 5).
A presença de placa de incubação foi registrada em 15 indivíduos (Quadro 5), principalmente na campanha
efetuada entre novembro e dezembro (60%; n = 9), já que a maior parte das espécies de aves da região
Sudeste do Brasil se reproduz durante este período (Marini; Durães, 2001; Marini et al., 2007).
A muda de penas foi registrada em 35 exemplares, principalmente durante a amostragem efetuada no final
da estação chuvosa (60%; n = 21), quando a maior parte das espécies finaliza suas atividades reprodutivas
(Marini; Durães, 2001; Marini et al., 2007) e inicia o processo de muda (Quadro 34).
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Quadro 34: Aves capturadas durante as amostragens na Área Diretamente Afetada e na Área de Estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases
03 e 04 e seus respectivos dados morfométricos, biológicos e de marcação.
S
e
Classe
Peso
Comprimento
Asa
Cauda
Tarso Cúlmen
Número /
Local de
Espécie
Placa Muda
Data
Hora
x
etária
(g)
total (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
cor da anilha
captura
o
Hylophilus
ADA –
I
A
8
126
52
55
19
11
N
S
Laranja
12/02/2021
06:15
amaurocephalus
Fraile
Pyriglena
Sem
ADA –
M
A
25
184
78
86
31
17
N
N
12/02/2021
06:15
leucoptera
marcação
Fraile
Columbina
ADA –
F
A
53
172
92
62
17
13
N
N
H71939
12/02/2021
06:15
talpacoti
Fraile
Mackenziaena
Sem
ADA –
F
A
59
260
87
142
35
25
N
S
12/02/2021
06:15
leachii
marcação
Fraile
Arremon
Sem
ADA –
I
A
30
164
77
71
27
14,5
N
S
12/02/2021
06:15
flavirostris
marcação
Fraile
Cnemotriccus
ADA –
I
A
13
140
67
52
19
13
N
S
Laranja
12/02/2021
07:00
fuscatus
Fraile
Phacellodomus
Sem
ADA –
I
A
22
165
58
71
22
14
N
S
12/02/2021
07:00
rufifrons
marcação
Fraile
Columbina
ADA –
M
A
48
174
85
67
17
14
N
S
H71940
12/02/2021
07:00
talpacoti
Fraile
Arremon
ADA –
I
A
28
174
79
73
27
15
N
S
G99230
12/02/2021
07:00
flavirostris
Fraile
Sem
ADA –
Ilicura militaris
F
A
11,5
106
59
35
18
7,5
N
N
12/02/2021
07:00
marcação
Fraile
Tachyphonus
Sem
ADA –
F
A
27
180
76
80
24
17
S
N
12/02/2021
07:40
coronatus
marcação
Fraile
Tachyphonus
ADA –
M
A
28
185
80
80
24
15
N
S
G99231
12/02/2021
07:40
coronatus
Fraile
Pyriglena
ADA –
M
A
28
184
78
84
33
16
N
N
G99232
12/02/2021
07:40
leucoptera
Fraile
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S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

Local de
captura

M

A

65

248

87

120

38

23

N

S

Sem
marcação

F

A

27

179

72

76

31

17

N

S

G99233

Coereba flaveola

I

A

9

102

53

35

16

12,5

N

N

Sem
marcação

Synallaxis spixi

I

A

9

158

49

81

19

11,5

N

S

Verde

Pyriglena
leucoptera

M

A

28

192

79

83

33

19

N

S

G99234

Coereba flaveola

I

A

10,5

108

59

40

17

14

N

S

Azul

I

A

7

14

55

36

19

11

N

S

Sem
marcação

I

A

30

168

72

62

27

13,5

N

S

G99235

M

J

25

167

76

72

23

15

N

N

G99236

I

A

12

159

50

78

19

12

S

S

M

A

22,5

162

75

70

21

15

N

N

M

J

10

114

58

48

15

9

N

N

Azul

F

A

23

177

75

73

23

16

N

S

G99237

F

A

25

172

73

73

23

16

N

S

G99238

ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile

Espécie
Mackenziaena
leachii
Pyriglena
leucoptera

Platyrinchus
mystaceus
Arremon
flavirostris
Tachyphonus
coronatus
Synallaxis spixi
Cyanoloxia
brissonii
Sporophila
nigricollis
Tachyphonus
coronatus
Tachyphonus
coronatus

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DB_01

Sem
marcação
Sem
marcação

Data

Hora

12/02/2021

07:40

12/02/2021

08:10

12/02/2021

08:10

12/02/2021

08:10

12/02/2021

08:10

12/02/2021

08:50

12/02/2021

08:50

12/02/2021

08:50

12/02/2021

08:50

12/02/2021

08:50

12/02/2021

08:50

12/02/2021

09:20

12/02/2021

09:20

12/02/2021

09:45
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S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

F

A

27

172

74

74

24

15

N

S

G99239

F

A

23

169

74

69

23

15

N

N

G99240

Ilicura militaris

F

A

11,5

111

60

43

17

7

S

N

Azul

Volatinia jacarina

M

A

10,5

116

52

46

16

10

N

N

Azul

Sporophila
nigricollis

F

A

11

120

54

48

15

10

S

N

Azul

Ilicura militaris

M

J

12

127

55

56

20

6,5

N

S

Laranja

Stilpnia cayana

F

A

19

144

74

54

18

11

N

S

Verde

Platyrinchus
mystaceus

I

A

7,5

93

51

29

16

11

S

N

Sem
marcação

Phaethornis
eurynome

I

A

5

151

61

64

4,5

37

N

N

Sem
marcação

Mionectes
rufiventris

I

A

13,5

142

70

59

17

12

N

N

Sem
marcação

Phaethornis
eurynome

I

A

5

149

54

67

4,5

32

N

N

Sem
marcação

Chiroxiphia
caudata

F

A

21

132

65

42

20

10

N

N

Sem
marcação

Espécie
Tachyphonus
coronatus
Tachyphonus
coronatus
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Local de
captura
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra

Data

Hora

12/02/2021

09:45

12/02/2021

09:45

12/02/2021

10:15

12/02/2021

10:15

12/02/2021

10:15

12/02/2021

10:15

12/02/2021

10:45

30/11/2020

06:15

30/11/2020

06:15

30/11/2020

07:00

30/11/2020

08:10

30/11/2020

08:10
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Espécie

S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

Tachyphonus
coronatus

M

A

27,5

180

83

78

23

16

N

N

Sem
marcação

Chiroxiphia
caudata

M

A

23

159

75

65

21

10

N

N

Sem
marcação

Arremon
flavirostris

I

A

35

177

83

76

28

16

N

N

G99221

M

J

27

190

76

86

34

18

N

S

G99222

M

A

26

184

76

81

33

16

S

N

G99208

M

A

20

158

68

64

25

16

S

N

F

A

11

118

55

41

20

14

S

S

I

A

3

89

46

26

4

19

N

N

F

A

28

184

73

82

32

17

S

N

G99206

I

A

14,5

133

52

60

21

12

S

S

Sem
marcação

I

A

15,5

161

55

76

22

14

S

N

F46583

I

A

13

145

61

59

23

12

S

N

Sem
marcação

Pyriglena
leucoptera
Pyriglena
leucoptera²
Thamnophilus
caerulescens
Dysithamnus
mentalis
Chionomesa
lactea
Pyriglena
leucoptera²
Synallaxis
cinerascens
Synallaxis
ruficapilla²
Myiothlypis
flaveola
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Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação

Local de
captura
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos

Data

Hora

30/11/2020

09:00

30/11/2020

09:00

30/11/2020

10:00

01/12/2020

06:00

01/12/2020

06:00

01/12/2020

06:00

01/12/2020

06:00

01/12/2020

06:00

01/12/2020

07:00

01/12/2020

07:00

01/12/2020

08:10

01/12/2020

08:10
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Espécie
Chiroxiphia
caudata²
Corythopis
delalandi
Chiroxiphia
caudata
Dysithamnus
mentalis
Dysithamnus
mentalis
Platyrinchus
mystaceus
Platyrinchus
mystaceus
Arremon
flavirostris
Mionectes
rufiventris
Myiothlypis
flaveola
Lathrotriccus
euleri
Synallaxis
cinerascens
Corythopis
delalandi

S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

M

A

22

157

73

60

21

9

N

N

F46585

I

A

14,5

138

64

54

24

14

N

N

M

A

22,5

152

73

57

21

11

N

N

F

A

13

113

57

39

20

13

N

S

M

A

12

120

58

44

21

15

S

N

I

A

9,5

101

54

34

18

10

N

S

I

A

8,5

91

52

29

18

10

N

S

I

A

31

167

72

68

28

16

N

N

I

A

13

131

62

49

18

11

N

N

I

A

13

144

63

59

24

12

N

N

I

A

10,5

128

63

56

14

12

N

N

I

A

14

147

52

67

21

10

N

S

I

A

13

134

58

48

24

12

N

N
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Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação
G99223
Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação
Sem
marcação
E56651

Local de
captura
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE –
Pátio
Pêra

Data

Hora

01/12/2020

08:10

01/12/2020

09:00

01/12/2020

09:00

01/12/2020

09:00

01/12/2020

09:00

01/12/2020

09:40

01/12/2020

09:40

01/12/2020

09:40

01/12/2020

09:40

01/12/2020

10:10

01/12/2020

10:10

01/12/2020

10:45

02/06/2021

07:00
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Espécie

S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

Conopophaga
lineata

F

A

20,5

129

71

50

31

13

N

N

F79601

Eupetomena
macroura

I

A

7

163

71

71

5

25

N

N

Sem
marcação

Thalurania
glaucopis

M

A

4

112

59

47

4

19

N

N

Sem
marcação

Lochmias
nematura

I

A

21,5

154

70

57

27

19

N

N

F79602

Ilicura militaris

M

A

12,5

125

65

57

21

6

N

N

D101151

Dysithamnus
mentalis

M

A

14

121

61

45

22

13

N

N

E56652

Sporophila sp.

F

A

9

111

53

46

15

9

N

S

Sem
marcação

Zonotrichia
capensis

I

A

21

154

67

66

23

13

N

N

F79603

Sporophila sp.

F

A

9

110

53

45

15

9

N

N

Sem
marcação

I

A

28

173

78

71

26

16

N

N

G99241

F

A

19,5

157

67

65

25

15

N

N

F79604

Arremon
flavirostris
Thamnophilus
caerulescens
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Local de
captura
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
AE –
Pátio
Pêra
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile

Data

Hora

02/06/2021

07:40

02/06/2021

08:20

02/06/2021

09:00

02/06/2021

09:40

02/06/2021

09:40

02/06/2021

11:00

03/06/2021

07:00

03/06/2021

07:00

03/06/2021

07:00

03/06/2021

07:00

03/06/2021

07:40
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Espécie

S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

Turdus leucomelas

I

A

65

244

118

102

32

21

N

N

H71941

Sporophila sp.

F

A

10

112

54

47

15

9

N

N

Sem
marcação

Zonotrichia
capensis

I

A

19

146

66

61

22

12

N

N

F79605

Sporophila sp.

F

A

10,5

114

54

49

15

10

N

S

Sem
marcação

Thamnophilus
caerulescens

M

A

20,5

160

69

69

23

16

N

N

F79606

Sicalis flaveola

M

J

20

127

67

44

19

11

N

S

I

A

10

121

61

53

18

9

N

S

I

A

9,5

128

57

55

16

10

N

N

D101152

I

A

9,5

130

59

56

20

11

N

N

D101153

M

A

25

188

82

81

24

14

N

N

G99231

I

A

13

166

79

84

18

13

N

N

E126093

M

A

-

-

-

-

-

-

N

N

M

A

-

-

-

-

-

-

N

N

I

A

13,5

167

80

83

18

13

N

N

Phyllomyias
fasciatus
Myiophobus
fasciatus
Basileuterus
culicivorus
Tachyphonus
coronatus¹
Sittasomus
griseicapillus²
Thalurania
glaucopis
Thalurania
glaucopis
Sittasomus
griseicapillus
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Sem
marcação
Sem
marcação

Sem
marcação
Sem
marcação
E56653

Local de
captura
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
ADA –
Fraile
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos

Data

Hora

03/06/2021

08:20

03/06/2021

08:20

03/06/2021

08:20

03/06/2021

09:00

03/06/2021

09:00

03/06/2021

09:00

03/06/2021

09:40

03/06/2021

10:10

03/06/2021

10:10

03/06/2021

11:00

04/06/2021

07:00

04/06/2021

07:00

04/06/2021

07:00

04/06/2021

07:45
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Espécie
Phaethornis
pretrei
Haplospiza
unicolor
Sittasomus
griseicapillus
Tachyphonus
coronatus
Schiffornis
virescens
Conopophaga
lineata
Leucochloris
albicollis
Tachyphonus
coronatus
Corythopis
delalandi²
Synallaxis
ruficapilla²
Platyrinchus
mystaceus²
Leptopogon
amaurocephalus
Synallaxis
ruficapilla
Tolmomyias
sulphurescens

S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

Local de
captura

I

A

5

152

55

75

4

33

N

S

Sem
marcação

M

A

14

124

61

49

19

12

N

S

E56654

I

A

12,5

166

79

85

19

13

N

N

D101154

M

A

24,5

175

81

80

24

16

N

N

F79607

I

A

24,5

160

78

63

23

13

N

N

Sem
marcação

F

A

21

130

69

43

30

12

S

N

E56655

I

A

6

110

58

35

4

24

N

N

Sem
marcação

F

A

26

171

78

77

23

16

N

N

F79608

I

A

14

132

67

54

25

14

N

N

C83761

I

A

15

164

56

82

22

14

N

N

F33625

I

A

8,5

94

53

33

17

12

N

N

C83775

I

A

11

135

66

63

18

13

N

N

D101155

I

A

14

158

51

75

21

12

N

N

E56656

I

A

14,5

143

66

61

19

11,5

S

S

E56657

AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
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Data

Hora

04/06/2021

07:45

04/06/2021

07:45

04/06/2021

07:45

04/06/2021

08:25

04/06/2021

08:25

04/06/2021

08:25

04/06/2021

08:25

04/06/2021

08:25

04/06/2021

08:25

04/06/2021

09:15

04/06/2021

09:15

04/06/2021

09:15

04/06/2021

10:00

04/06/2021

10:00
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Espécie
Sittasomus
griseicapillus²
Myiothlypis
flaveola
Haplospiza
unicolor

S
e
x
o

Classe
etária

Peso
(g)

Comprimento
total (mm)

Asa
(mm)

Cauda
(mm)

Tarso
(mm)

Cúlmen
(mm)

Placa

Muda

Número /
cor da anilha

I

A

13

161

77

76

18

13

N

N

D122987

I

A

13

154

64

68

24

12

N

N

E56658

M

A

14

131

65

52

19

12

N

N

Sem
marcação

Local de
captura
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos
AE – Dois
Irmãos

Data

Hora

04/06/2021

10:30

04/06/2021

11:00

04/06/2021

11:00

Legenda: Sexo: M (macho); F (fêmea); I (indeterminado). Classe etária: A (adulto); D (desconhecida); J (jovem). Placa / Muda: S (sim); N (não). 1 = Recaptura do presente estudo; 2 = Recaptura de
projetos anteriores.
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3.1.3.3 - Comparação da Fauna da Área de Estudo e Área Diretamente Afetada
O número de espécies de aves ocorrentes na ADA (n=99) representa cerca de 30% do total de espécies
registrado na AE com base em levantamento de dados secundários (327 espécies). Uma única espécie, Sicalis
luteola (tipio), foi registrada exclusivamente na ADA. Trata-se de uma ave comum e típica de ambientes
alterados (Sick, 1997).
Com base nos dados primários, 33 espécies foram registradas exclusivamente na ADA e 44, na AE (Quadro
33).
Na ADA, foi registrada uma das seis espécies ameaçadas de extinção ocorrentes na AE (17% do total), além
de 11 espécies endêmicas da Mata Atlântica (24% do total registrado na AE) e duas endêmicas do Cerrado
(29% do total registrado na AE).
Muitas espécies típicas de altitudes mais elevadas que foram registradas na AE não foram detectadas na
ADA. Estas incluem táxons típicos de campos rupestres, a exemplo de Hydropsalis longirostris (bacurau-datelha), Augastes scutatus (beija-flor-de-gravata-verde), Polystictus superciliaris (papa-moscas-de-costascinzentas), Knipolegus nigerrimus (maria-preta-de-garganta-vermelha) e Embernagra longicauda (rabomole-da-serra), além de aves associadas a florestas montanas, citando-se, como exemplo, Cryptopezus
nattereri (pinto-do-mato), Scytalopus petrophilus (tapaculo-serrano), Neopelma chrysolophum (fruxu),
Phylloscartes ventralis (borboletinha-do-mato), Muscipipra vetula (tesoura-cinzenta) e Tangara desmaresti
(saíra-lagarta). Outras espécies ausentes na ADA referem-se àquelas típicas de campos nativos que foram
registradas apenas em poucas áreas da AE, a exemplo de: Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo),
Cistothorus platensis (corruíra-do-campo), Anthus hellmayri (caminheiro-de-barriga-acanelada) e
Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra).
3.1.3.4 - Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico
A avifauna da AE do empreendimento é extremamente rica, representando cerca de 40% das espécies já
registradas em Minas Gerais (Mattos et al., 1993) e 17% da avifauna do Brasil (Pacheco et al., 2021). Além
disso, por abrigar diversas fisionomias e por se encontrar em uma zona de transição entre a Mata Atlântica
e o Cerrado, a avifauna da AE é composta por muitas espécies endêmicas de ambos os domínios
morfoclimáticos, além de espécies típicas de campos rupestres que apresentam distribuição restrita aos
topos de montanha do Leste brasileiro.
A avifauna amostrada em campo na ADA e na AE representa 44% daquela anteriormente levantada em toda
a região da Mina Casa de Pedra por meio de dados secundários. Apesar da ADA já se encontrar parcialmente
submetida a interferências de origem antrópica, ainda ocorrem espécies endêmicas da Mata Atlântica e do
Cerrado, com destaque para Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau), espécie rara e pouco
conhecida regionalmente (Marques Santos et al., 2014). O registro de Scytalopus iraiensis (macuquinho-davárzea), espécie ameaçada de extinção, na ADA do empreendimento, também é de grande relevância por se
tratar de um dos poucos registros da espécie no Sudeste do Brasil (Vasconcelos et al., 2008).
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3.2 - HERPETOFAUNA
3.2.1 - Introdução
A Herpetofauna constitui um grupo artificial criado para designar, de modo geral, as espécies de répteis e
anfíbios, as quais compõem os grupos Amphibia, Squamata, Crocodylia e Chelonia. O Brasil é o país com a
maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo (Silvano & Segalla, 2005), onde são reconhecidas 1188
espécies (Segalla et al., 2021). Ressalta-se que, apesar de tamanha riqueza, uma considerável parcela dessas
espécies permanece pouco conhecida no que diz respeito à sua taxonomia, distribuição geográfica, status de
conservação e biologia (Silvano & Segalla, 2005). Em relação aos répteis, o país conta com 795 espécies,
ocupando também uma posição de destaque global, figurando entre os três países com o maior número de
espécies desse grupo (Costa & Bérnils, 2018).
Algumas espécies de anfíbios, devido às características biológicas e de ciclo de vida peculiares, podem ser
consideradas indicadoras da qualidade ambiental. Muitas espécies apresentam requerimentos ambientais
específicos e, por isso, são sensíveis às modificações do ambiente, principalmente as relacionadas com a
qualidade da água e estrutura do hábitat. Os répteis, por sua vez, desempenham um papel ecológico
importante no ecossistema. São peças-chaves da cadeia trófica, ocupando diversos níveis, incluindo
predadores de topo de cadeia, como os jacarés. Assim como os anfíbios, alguns répteis podem ser
indicadores da qualidade ambiental em função de suas especificidades ambientais.
A relativa facilidade para a amostragem da herpetofauna, principalmente dos anfíbios, faz com que esse
grupo seja indicado para a obtenção de informações rápidas com o objetivo de caracterização do estado de
conservação de uma biota local e de impactos antrópicos. Essa característica torna o grupo indicado para a
realização de diagnósticos ambientais.
3.2.2 - Metodologia
3.2.2.1 - Dados secundários
Para a caracterização da herpetofauna com ocorrência potencial na Área de Estudo foi realizada consulta aos
dados obtidos anteriormente em 22 estudos já desenvolvidos na região do Projeto, incluindo EIAs, PCAs, e
relatórios de monitoramento de fauna (Sete, 2003a; 2003b; 2006; 2007; 2013; 2015; 2018; GOS Florestal,
2009; 2010; Spelayon, 2010a; 2010b; YpêBio, 2014; 2015; Biocev, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019a, 2019b,
2020a, 2020b, 2020c).
Cumpre ressaltar que não foram considerados táxons identificados apenas até o nível de gênero, designados
apenas como “sp.”. Entretanto, em algumas situações, mesmo que não determinados até o nível específico,
a utilização de qualificadores como “cf.”, “aff.” e “gr.” possibilitou a identificação de um mesmo táxon em
diferentes estudos permitindo, portanto, a sua inclusão na lista de espécies (Quadro 35). Bothrops
jararacussu (jararacuçu) foi registrada em SETE (2003a), baseada em registro de espécime depositado na
coleção da FUNED. Entretanto, além de ser pouco esperado o seu registro para a região do Quadrilátero
Ferrífero, não há espécimes dessa espécie tombados na FUNED (F.S.F. Leite observação pessoal) e, portanto,
o registro foi considerado duvidoso e não incluído na listagem.
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Quadro 35: Correspondência entre a identificação usada no presente trabalho (nível de espécie) e nos trabalhos
utilizados para a confecção da lista espécies da herpetofauna com ocorrência potencial na Área de Estudo do
projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Presente trabalho

Outros trabalhos

Scinax cf. similis

S. aff. similis, S. cf. x-signatus, S. gr. ruber

Bokermannohyla gr. circumdata

B. aff. circumdata, B. circumdata

Bokermannohyla cf. feioi

B. aff. feioi, B. nanuzae

Ischnocnema izecksohni

I. gr. guentheri

Ischnocnema juipoca

I. cf. juipoca

Physalaemus signifer

P. gr. signifer, P. cf. signifer, P. erythros

Odontophrynus cultripes

O. cf. cultripes

Salvator merianae

S. cf. merianae

Ameivula cipoensis

A. ocellifer

3.2.2.2 - Área de Estudo (dados primários)
A caracterização da herpetofauna da Área de Estudo se deu, principalmente, pela obtenção de dados
primários em campo. Contudo, devido ao vasto conjunto de dados provenientes de outros estudos
ambientais, dados secundários também foram utilizados para avaliar, exclusivamente, a ocorrência de
espécies de maior relevância para a conservação que já haviam sido registradas na área de estudo. Para essa
caracterização foram utilizadas as mesmas 22 fontes citadas no tópico Dados Secundários.
O levantamento de dados primários ocorreu em três campanhas de campo. Foram amostrados 18 pontos
entre 30 de janeiro e 05 de fevereiro de 2021 e entre 1 e 6 de março de 2021, durante a estação chuvosa, e
entre 03 e 06 de maio de 2021, durante a estação seca. As campanhas da estação chuvosa tiveram 06 dias
efetivos de duração, cada. A campanha de seca, teve a duração de 4 dias efetivos. No total, foram realizadas
amostragens durante 16 dias (Quadro 36, Figura 184).
Quadro 36: Data, duração e esforço amostral das campanhas realizadas para o levantamento da herpetofauna na
Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Estudo (AE) do projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Esforço amostral
Esforço amostral
Dias de
Campanha
Data
Estação
busca ativa diurna
busca ativa noturna
campo
(observador-hora)
(observador-hora)
1
30/01 a 5/02/2021
Chuvosa
06
12
12
2

1 a 6/03/2021

Chuvosa

06

12

12

3

3 a 6/05/2021

Seca

04

8

8

16

32

32

Total

Os pontos de amostragem foram selecionados buscando representar os principais ambientes e tipologias
vegetacionais relevantes para a amostragem da herpetofauna (Quadro 37, Figura 185 a Figura 193). A
identificação e caracterização dos pontos foram realizadas durante o dia, quando foram escolhidos
ambientes que apresentaram um conjunto de características ideais e necessárias para abrigar espécies de
anfíbios e répteis. Tal associação das espécies da herpetofauna aos respectivos ambientes é feita por meio
da análise de parâmetros reconhecidamente importantes, como: tipo e estrutura da vegetação,
características do corpo de água e disponibilidade de abrigos.
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Quadro 37: Pontos amostrais das campanhas realizadas para o levantamento da herpetofauna na Área Diretamente
Afetada (ADA) e na Área de Estudo (AE) do projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Ponto

Coordenadas UTM 23K
X

Y

Área de estudo

Caracterização

H1

614247

7731447

ADA

Riacho permanente com fundo barroso em área de
mata semidecidual, próximo a Barragem de
contenção de rejeitos. Estratos arbustivo, herbáceo
e arbóreo presentes.

H2

614402

7731713

ADA

Riacho permanente com fundo barroso em área de
mata semidecidual, apresentando áreas alagadas.
Estratos arbustivo, herbáceo e arbóreo presentes.

H3

615039

7731596

ADA

Riacho permanente em área de mata
semidecidual, próximo à área de brejo. Estratos
arbustivo, herbáceo e arbóreo presentes.

H4

614380

7733168

AE

Corpo d’água lêntico em área aberta em borda de
mata próximo à estrada. Estratos arbustivo,
herbáceo e arbóreo presentes.

H5

614829

7731208

AE

H6

615646

7731733

ADA

H7

615697

7731528

ADA

H8

616277

7731657

ADA

H9

611597

7732297

AE

H10

614778

7731385

AE

H11

613851

7733070

AE

H12

613622

7733853

AE

H14

614205

7735012

AE
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Mata ciliar do Rio Maranhão, locais com indícios de
alteração, apresentando área com bambuzal.
Estratos arbustivo, herbáceo e arbóreo presentes.
Próximo à linha férrea
Area brejosa, próximo à área de mata e linha
férrea. Estratos arbustivo, herbáceo e arbóreo
presentes.
Mata ciliar do Rio Maranhão, locais com indícios de
alteração, apresentando área com bambuzal.
Estratos arbustivo, herbáceo e arbóreo presentes.
Próximo à linha férrea
Corpo d’água lêntico em área aberta. Estratos
arbustivo e herbáceo presentes. Próximo à linha
férrea
Riacho encachoeirado, próximo à área de mata e
brejo.
Riacho permanente em área de mata
semidecidual, próximo à área de brejo. Estratos
arbustivo, herbáceo e arbóreo presentes.
Riacho permanente em área de mata
semidecidual. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.
Riacho em área de mata semidecidual, próximo à
área de brejo. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.
Riacho permanente em área de mata
semidecidual. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.
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Ponto

Coordenadas UTM 23K

Área de estudo

X

Y

H15

614656

7735134

AE

H16

614719

7735213

AE

H17

614868

7735308

AE

H18

615152

7735404

AE

Caracterização
Riacho permanente em área de mata
semidecidual. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.
Riacho permanente em área de mata
semidecidual. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.
Riacho permanente em área de mata
semidecidual. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.
Riacho permanente em área de mata
semidecidual. Estratos arbustivo, herbáceo e
arbóreo presentes.

Legenda: ADA (Área Diretamente Afetada); AE (Área de Estudo).
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Figura 184. Distribuição dos pontos de amostragem da herpetofauna na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Estudo (AE) do projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.
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Fotos selecionadas de alguns pontos amostrais que representam os principais ambientes amostrados estão
ilustrados nas Figura 185 a Figura 193.

Figura 185: Ponto H1. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 186: Ponto H2. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 187: Ponto H3. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 188: Ponto H4. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 189: Ponto H5. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 190: Ponto H6. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 191: Ponto H7. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 192: Ponto H8. Registro realizado durante o
levantamento da herpetofauna para composição do
Estudo de Impacto Ambiental do projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 193: Ponto H9. Registro realizado durante o levantamento da herpetofauna para composição do Estudo
de Impacto Ambiental do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

As amostragens em campo se deram por dois diferentes métodos complementares detalhados a seguir.
Busca aleatória diurna (BAD)
A BAD (ver Campbell & Christman, 1982) foi realizada no período de 14hh00 a 17h00 quando espécies da
herpetofauna (metodologia com foco na Ordem Squamata) foram procuradas no solo, serapilheira, embaixo
de troncos, dentro de cupinzeiros, em construções abandonadas e em ambientes úmidos (riachos, lagoas,
brejos, veredas). As BADs foram realizadas em estradas ou trilhas pré-existentes ou ao redor de pontos (raio
de 50 m). Cada unidade amostral (pontos) foi percorrida lentamente por uma pessoa durante o tempo que
se julgou necessário (de acordo com as condições do local). Foi despendido um esforço diário de dois
observador-h, executado por uma pessoa. Assim, considerando os 16 dias de amostragem efetiva, o esforço
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total foi de 32 observador-h (Quadro 36). Os espécimes encontrados foram capturados com a mão, gancho
ou com o auxílio de elásticos e acondicionados em sacos de pano ou de plástico.
Busca aleatória noturna (BAN)
A BAN (ver Jaeger, 1994; Scott & Woodward, 1994) foi realizada no período de 18h00 a 01h00 quando
espécimes da herpetofauna (metodologia com foco na Ordem Amphibia) foram procurados em ambientes
úmidos utilizados para a reprodução, na serapilheira, embaixo de troncos e dentro de cupinzeiros. As BANs
foram realizadas em estradas e trilhas pré-existentes ou ao redor de pontos (raio de 50 m), em segmentos
de rio/riacho ou ao redor de poças, lagoas e brejos. Cada unidade amostral foi percorrida lentamente por
uma pessoa durante o tempo que se julgou necessário (de acordo com as condições do local). Foi despendido
um esforço diário de dois observador-h, executado por uma pessoa. Assim, considerando os 16 dias de
amostragem efetiva, o esforço total foi de 32 observador-h (Quadro 36). As espécies foram registradas por
visualização de adultos, jovens, girinos e zoofonia (identificação do canto dos anuros). Indivíduos foram
capturados com a mão ou peneira (no caso dos girinos) e acondicionados em sacos de plástico.
3.2.2.3 - Análise dos Dados
A riqueza de espécies foi determinada a partir do número total de espécies obtido in loco. Optou-se pela
utilização apenas de parâmetros como riqueza e composição de espécies para descrição da assembleia de
anfíbios e répteis e realização do diagnóstico ambiental. Não foram realizadas análises utilizando-se índices
de diversidade, similaridade ou abundância, visto que esses não são compatíveis e não se aplicam aos
objetivos e metodologia de um diagnóstico rápido da herpetofauna, sendo, portanto, ineficazes, impróprios
e incapazes de auxiliar na análise dos resultados. A riqueza de espécies estimada foi baseada em curvas de
rarefação, utilizando o estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem, derivadas de 1000 randomizações da
amostragem original.
3.2.2.4 - Nomenclatura taxonômica, status de conservação e destino do material
A classificação taxonômica utilizada para os anfíbios seguiu Frost (2021) e para répteis (Costa & Bernils, 2018).
Thomé et al. (2010) demonstraram que Rhinella pombali é um híbrido de Rhinella crucifer e Rhinella ornata,
portanto nos referimos a esse táxon como Rhinella crucifer x Rhinella ornata. A ocorrência de espécies
oficialmente ameaçadas de extinção seguiu a lista da IUCN (2021), a lista oficial da fauna brasileira ameaçada
de extinção (MMA, 2014), a lista das espécies da fauna ameaçada de extinção no estado de Minas Gerais
(COPAM, 2010) e a lista de espécies com Dados Insuficientes e Quase Ameaçadas (Biodiversitas, 2007).
Endemismos foram atribuídos segundo Leite et al. (2008), Valdujo et al. (2012), Rossa-Ferres et al. (2017),
Costa & Bérnils (2018).
Espécimes testemunhos foram coletados, quando possível, anestesiados e sacrificados em lidocaína 5%,
fixados em formalina 10%, preservados em álcool etílico 70%, de acordo com o CONCEA (2016, 2018) e
encaminhados para o Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Anexo
IV). As coletas foram realizadas sob a permissão das Autorizações de Manejo de Fauna N°.008 B/2019 (Anexo
I) e N° SSP 047/2020 (Anexo II).
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3.2.3 - Resultados
3.2.3.1 - Contextualização da herpetofauna da Área de Estudo (AE)
A área destinada à implantação do empreendimento situa-se na porção sul do Quadrilátero Ferrífero, mais
precisamente no extremo sul da Serra da Moeda. A região encontra-se em uma área de transição entre os
biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Segundo o documento Biodiversidade em Minas Gerais (Drummond
et al., 2005), a região do Quadrilátero Ferrífero é uma área de interesse especial para a conservação de
répteis e anfíbios, devido ao elevado número de espécies endêmicas, alta diversidade e elevado grau de
ameaça.
O Quadrilátero Ferrífero é considerado uma unidade biogeográfica única, visto que abriga espécies
endêmicas não encontradas nas demais serras deste complexo serrano (Leite et al., 2008). A região destacase também por apresentar um elevado número de espécies que não podem ser determinadas até o nível
taxonômico de espécie, algumas dessas potencialmente novas para ciência (Leite et al., 2019).
A grande riqueza de espécies da região é certamente influenciada pela sua inserção biogeográfica que
possibilita a ocorrência de espécies típicas da Mata Atlântica, Cerrado e Campo Rupestre. É também
influenciada pela grande heterogeneidade de ambientes disponíveis para a reprodução de anfíbios, tanto no
que diz respeito à sua fisionomia, quanto ao seu estado de regeneração. A combinação desses fatores
históricos (inserção biogeográfica) e ecológicos (heterogeneidade ambiental e estado de regeneração)
possibilita que a área abrigue uma rica herpetofauna.
Considerando-se o conjunto de dados secundários compilados, foram registradas 41 espécies de anfíbios,
incluindo uma cecília e 24 de répteis, sendo um cágado, nove lagartos, uma anfisbena e 13 serpentes com
ocorrência na AE do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 (Quadro 38). A riqueza
de anfíbios pode ser considerada representativa e equivale a cerca de 20% das espécies sugeridas para Minas
Gerais (Barata et al., 2016) e 46% das espécies registradas para o Quadrilátero Ferrífero (Leite et al., 2019).
Com relação aos répteis, a riqueza pode ser considerada pouco expressiva possivelmente devido à maior
dificuldade inerente em se amostrar esse grupo.
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Quadro 38: Espécies da herpetofauna com ocorrência registrada na Área de Estudo do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais, com base em compilação de estudos realizados entre os anos de 2003 e 2020.
Táxon

Nome popular

MG

BRA

IUCN

Distribuição

Fontes

Anura
Brachycephalidae
Ischnocnema izecksohni

rãzinha

MA

1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21

Ischnocnema juipoca

rãzinha

AM

4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 21

Bufonidae
Rhinella crucifer x R. ornata

sapo-cururu

MA

4, 5, 9, 11, 12, 16

Rhinella rubescens

sapo-cururu

AM

1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Rhinella diptycha

sapo-cururu

AM

1, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

MA

4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21

MA

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa

perereca-de-vidro
Craugastoridae

Haddadus binotatus

rãzinha
Hylidae

Aplastodiscus cavicola

perereca-verde

MA

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Boana albopunctata

perereca

AM

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Boana crepitans

perereca

AM

8, 9, 14, 16

Boana faber

sapo-ferreiro

AM

1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Boana lundii

perereca

AM

14, 16

Boana polytaenia

perereca

MA

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Bokermannohyla cf. feioi

perereca

MA

4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Bokermannohyla gr. circumdata

perereca

?

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21

Bokermannohyla martinsi

perereca

ES

4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 20
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Táxon

Nome popular

Dendropsophus elegans

MG

BRA

IUCN

Distribuição

Fontes

perereca-de-moldura

MA

14, 16

Dendropsophus minutus

perereca

AM

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Dendropsophus seniculus

perereca

MA

11, 13

Scinax longilineus

perereca

MA

4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Scinax luizotavioi

perereca

MA

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21

Scinax aff. perereca

perereca

?

4, 5, 6, 11, 12, 13, 16

Scinax cf. similis

perereca-de-banheiro

?

6, 7, 9, 12, 15, 16

Scinax fuscovarius

perereca-de-banheiro

AM

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

Phyllomedusidae
Phasmahyla jandaia

perereca-verde

ES

4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Phyllomedusa burmeisteri

perereca-verde

AM

4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22

Pithecopus ayeaye

perereca-verde

CE

4, 5, 6, 8, 15, 20

CR

CR
Leptodactylidae

Leptodactylus cunicularius

rã

AM

4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16

Leptodactylus fuscus

rã

AM

1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17

Leptodactylus jolyi

rã

AM

4, 12, 16

Leptodactylus labyrinthicus

rã-pimenta

AM

1, 2, 7, 10, 15

Leptodactylus luctator

rã-manteiga

AM

1,4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Leptodactylus mystacinus

rã

AM

15, 16, 17

Physalaemus centralis

rã

AM

17

Physalaemus cuvieri

rã-cachorro

AM

1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Physalaemus signifer

rã

MA

4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20

Pseudopaludicola murundu

rãzinha

AM

7

DD
Odontophrynidae
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Táxon

Nome popular

Odontophrynus cultripes
Proceratophrys boiei

MG

BRA

IUCN

Distribuição

Fontes

sapo

AM

4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

sapo-de-chifre

MA

1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21

AM

1, 4, 5, 12, 13, 15

AM

14

MA

4, 5, 6, 11, 20

AM

10

MA

6

MA

11, 13, 19, 21

Microhylidae
Elachistocleis cesarii

rãzinha
Gymnophiona
Siphonopidae

Siphonops paulensis

cecília
Testudines
Chelidae

Hydromedusa maximiliani

cágado

VU

DD

VU

Squamata
Larcertilia
Gekkonidae
Hemidactylus mabouia

lagartixa
Gymnophthalmidae

Heterodactylus imbricatus

lagarto
Leiosauridae

Enyalius bilineatus

calango
Mabuyidae

Notomabuya frenata

calango-liso

AM

16

Aspronema dorsivittatum

calango-liso

AM

16

AM

8, 13

Tropiduridae
Tropidurus torquatus

calango
Teiidae
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Táxon

Nome popular

Ameiva ameiva

MG

BRA

IUCN

Distribuição

Fontes

calango-verde

AM

8, 10, 14

Ameivula cipoensis

calango

ES

8

Salvator merianae

teiú

AM

10, 11, 13

AM

16

Amphisbaenia
Amphisbaenidae
Amphisbaena vermicularis

anfisbena
Serpentes
Dipsadidae

Apostolepis assimilis

cobrinha

AM

13

Leptodeira annulata

cobrinha

AM

11, 13

Erythrolamprus almadensis

cobrinha

AM

19, 21

Oxyrhopus clathratus

coral-falsa

AM

11

Oxyrhopus guibei

coral-falsa

AM

11, 13, 14

Pseudoboa nigra

muçurana

AM

5

Sibynomorphus mikanii

dormideira

AM

13

Tropidodryas striaticeps

cobrinha

MA

13, 18, 19, 21

AM

1

Elapidae
Micrurus frontalis

coral-verdadeira
Viperidae

Bothrops alternatus

urutu

AM

1

Bothrops jararaca

jararaca

AM

1, 11, 13, 16, 18, 19, 21

Bothrops neuwiedi

jararaca

AM

1, 10, 13, 17, 18, 19, 21

Crotalus durissus

cascavel

AM

1, 18, 19, 21, 22
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Legenda: Status de conservação: MG (Estadual); BRA (Nacional) - VU (Vulnerável); CR (Criticamente ameaçada); NT (Quase Ameaçada); DD (Dados Insuficientes); Células em branco (Menos
Preocupante/LC ou Não Avaliadas/NA). Distribuição: ES (endêmica da Serra do Espinhaço); MA (endêmica ou com maior parte da sua distribuição dentro da Mata Atlântica); CE (endêmica ou com maior
parte da sua distribuição dentro do Cerrado); AM (distribuição em mais de um bioma). ? (desconhecido). Fontes: 1 (Sete, 2003a); 2 (Sete, 2003b); 3 (Sete, 2006); 4 (Sete, 2007); 5 (GOS Florestal, 2009);
6 (GOS Florestal, 2010); 7 (Spelayon, 2010a); 8 (Spelayon, 2010b); 9 (Biocev, 2012); 10 (Sete, 2013); 11 (YpêBio, 2014); 12 (Sete, 2015); 13 (YpêBio, 2015); 14 (Biocev, 2016); 15 (Biocev, 2017); 16 (Biocev,
2018); 17 (Sete, 2018); 18 (Biocev, 2019a); 19 (Biocev, 2019b); 20 (Biocev, 2020a), 21 (Biocev, 2020b), 22 (Biocev, 2020c).
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Seis espécies foram registradas em mais de 15 dos 22 estudos consultados (cerca de 70%), sugerindo que são
abundantes e/ou frequentes na região: Rhinella rubescens, Boana albopunctata, B. faber, B. polytaenia,
Bokermannohyla gr. circumdata e Dendropsophus minutus. Por outro lado, oito anfíbios (Boana lundii,
Dendropsophus elegans, D. seniculus, Leptodactylus jolyi, L. mystacinus, Physalaemus centralis,
Pseudopaludicola murundu e Siphonops paulensis) e a maioria dos répteis foram registrados em, no máximo,
três estudos consultados, sugerindo que são regionalmente raros, pouco abundantes ou subamostrados, a
exemplo dos répteis.
A maior parte das espécies (41,63%) é comum e possui ampla distribuição geográfica (Quadro 38). Quinze
espécies (26%) são endêmicas da Mata Atlântica ou com a grande maioria da sua distribuição compreendida
dentro do bioma, a exemplo dos anfíbios Rhinella crucifer x ornata, Aplastodiscus cavicola, Dendropsophus
elegans, Dendropsophus seniculus, Scinax luizotavioi, Scinax longilinea, Boana polytaenia, Ischnocnema
izecksohni, Haddadus binotatus, Physalaemus signifer, Proceratophrys boiei, Vitreorana uranoscopa, do
cágado Hydromedusa maximiliani, do lagarto Enyalius bilineatus e da serpente Tropidodryas striaticeps. Uma
espécie é endêmica do Cerrado ou apresenta a grande maioria da sua distribuição compreendida dentro do
bioma (Pithecopus ayeaye) e três, ou 5% (Bokermannohyla martinsi, Phasmahyla jandaia, Ameivula
cipoensis), são endêmicas da Serra do Espinhaço, sendo B. martinsi restrita ao Quadrilátero Ferrífero.
Destaque deve ser dado à presença de 12 espécies, na AE, seja porque são ameaçadas de extinção
(Pithecopus ayeaye, Hydromedusa maximiliani), ou possuírem dúvidas na sua identificação (Bokermannohyla
cf. feioi e Bokermannohyla gr. circumdata). Podem ser, ainda, classificadas nas categorias Quase Ameaçada
(Aplastodiscus cavicola, Bokermannohyla martinsi) ou Dados Insuficientes (Ischnocnema izecksohni,
Pseudopaludicola murundu), endêmicas da Serra do Espinhaço (Bokermannohyla martinsi, Phasmahyla
jandaia, Ameivula cipoensis) ou endêmicas da Mata Atlântica, ou cujos registros na área de estudo são únicos
no Quadrilátero Ferrífero (Physalaemus signifer) (Quadro 38). Porém, é válido ressaltar que a CSN Mineração
realiza pesquisas conservacionistas e programa de monitoramento e conservação das espécies supracitadas,
com resultados parciais apresentados conforme Anexo V.
A perereca Pithecopus ayeaye encontra-se Criticamente Ameaçada (CR), segundo as listas estadual e global
(COPAM, 2010; IUCN, 2021). A espécie ocorre em áreas de campos naturais da região da Serra da Canastra,
Poços de Caldas e Quadrilátero Ferrífero (Araújo et al., 2007; Baêta et al., 2009). Magalhães et al. (2017)
demonstraram por meio de estudo genético que as populações do Quadrilátero Ferrífero formam uma
unidade evolutiva significativa distinta das demais populações da espécie e encontra-se pouco representada
em unidades de conservação. Pithecopus ayeaye ocorre apenas no campo rupestre da área conhecida como
Paiol, onde se reproduz em pequenos riachos temporários com nenhuma ou pouca vegetação ciliar.
O cágado Hydromedusa maximiliani é endêmico da Mata Atlântica e ocorre desde São Paulo até a Bahia
(Costa et al., 2015). Esse quelônio habita riachos encachoeirados em ambientes florestais e encontra-se
ameaçado de extinção sob a categoria Vulnerável (VU), segundo as listas estadual e global (COPAM, 2010;
IUCN, 2021). A destruição do hábitat, sua área de distribuição restrita, além do elevado grau de isolamento
de suas populações, são as principais ameaças à sobrevivência do cágado (Drummond, 1998). Souza et al.
(2002), baseados em estudos de genética de populações, verificaram um baixo fluxo gênico entre populações
de Hydromedusa maximiliani de diferentes rios e riachos. Devido à limitada capacidade de dispersão, o
acasalamento de Hydromedusa maximiliani deve ser restrito aos indivíduos aparentados, o que contribui
para o desenvolvimento de uma genética estruturada localmente, fazendo com que cada microbacia possa
abrigar populações endêmicas (geneticamente únicas) (Souza et al., 2002). Ressalta-se que a CSN Mineração
realiza o monitoramento dessa espécie a 3 anos na Mina Casa de Pedra.
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De acordo com Walker et al. (2015), B. feioi, espécie endêmica da Serra do Ibitipoca, no sul de Minas, seria
sinônimo júnior de B. nanuzae. Segundo esses autores as populações do Quadrilátero Ferrífero também
deveriam ser atribuídas à essa espécie (B. nanuzae). Entretanto, análises genéticas em desenvolvimento
como parte de projeto de pesquisa realizado com o apoio da CSN, indicam que as populações do Quadrilátero
Ferrífero são B. feioi e que esta espécie teria uma distribuição bem mais ampla que a conhecida
anteriormente. Assim, as populações do Quadrilátero Ferrífero e, consequentemente as registradas na CSN,
pertenceriam a uma espécie (B. feioi) que não seria endêmica nem da Mantiqueira, nem do Espinhaço e
ocorreria em uma ampla faixa da Mata Atlântica, que vai desde a Serra do Ibitipoca até à divisa dos estados
de Minas Gerais e Bahia (Felipe Leite, dados não publicados).
Bokermannohyla gr. circumdata pertence ao grupo de espécies de Bokermannohyla circumdata (sensu
Faivovich et al., 2005) que apresenta difícil taxonomia e não dispõe de revisão taxonômica recente que
permita atribuir uma identidade às populações do Quadrilátero Ferrífero. Portanto, não é possível dizer com
segurança qual a distribuição geográfica desse táxon, bem com seu status de ameaça. Análises genéticas
preliminares sugerem que as populações do Quadrilátero Ferrífero devem ser atribuídas à espécie
Bokermannohyla vulcaniae (Julián Faivovich, comunicação pessoal). Bokermannohyla vulcaniae é conhecida
apenas da região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e é considerada Criticamente Ameaçada (CR),
segundo a lista brasileira (MMA, 2014), e Vulnerável, segundo as listas estadual e global (COPAM, 2010;
Giaretta, 2008). O caráter preliminar das análises genéticas e a ausência de estudos morfológicos e
bioacústicos fazem com que ainda não seja possível confirmar se as populações do Quadrilátero Ferrífero
pertenceriam ou não à referida espécie ameaçada. Por esse motivo, o status taxonômico de Bokermannohyla
gr. circumdata precisa ser investigado mais a fundo a ponto de possibilitar a definição do seu status de
conservação. Nesse sentido, a CSN apoia um projeto de pesquisa que investiga a identidade das populações
deste táxon no Quadrilátero Ferrífero, de maneira a elucidar melhor esta questão. Contudo, os resultados da
pesquisa ainda são preliminares. Apesar do exposto, Bokermannohyla gr. circumdata é uma espécie comum
e bem distribuída na AE do empreendimento, tolerando certo grau de perturbação ambiental, podendo
ocorrer em florestas em estágios iniciais/intermediários de regeneração e suas bordas.
A perereca Bokermannohyla martinsi é uma das poucas espécies de anfíbios endêmicas do Quadrilátero
Ferrífero (Leite et al., 2008). A distribuição restrita e o fato de ocorrer em áreas sob grande pressão antrópica
fizeram com que fosse classificada como quase ameaçada (NT), de acordo com a lista nacional (MMA, 2014).
A espécie se reproduz em riachos encachoeirados, de fundo pedregoso e água limpa (Leite & Eterovick,
2010).
Aplastodiscus cavicola é uma perereca endêmica da Mata Atlântica com distribuição restrita aos estados de
Minas Gerais e Espírito Santo (Berneck, 2013). A espécie é considerada Quase Ameaçada (NT; IUCN, 2021)
devido à distribuição restrita e o declínio da qualidade do habitat (Cruz et al., 2004). Válido ressaltar que a
CSN Mineração já realiza o monitoramento dessa espécie na Mina Casa de Pedra.
De acordo com a IUCN, não há dados suficientes para acessar o status de ameaça da rãzinha Ischnocnema
izecksohni e, portanto, a espécie foi classificada na categoria de Dados Insuficientes (DD; IUCN, 2021). Desde
a sua descrição, I. izecksohni foi tida como endêmica do Quadrilátero Ferrífero (Caramaschi & Kisteumacher
1989; Leite et al., 2008) até que novos registros, efetuados em várias localidades na Serra da Mantiqueira,
demonstrassem que a espécie é bem mais comum e mais bem distribuída do que se pensava (Taucce et al.,
2012). Por esse motivo, I. izecksohni encontra-se listada na categoria Menos Preocupante, tanto nas listas
estadual e nacional (Biodiversitas, 2007; ICMBio, 2021a). Na AE, a espécie é comum e bem distribuída tendo
sido registrada em 12 dos 17 estudos consultados (Quadro 38).
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A rãzinha Pseudopaludicola murundu está classificada como DD na lista nacional (ICMBio, 2021b). Em 2010,
época na qual a lista foi avaliada, P. murundu tinha acabado de ser descrita e era conhecida de uma única
localidade no estado de São Paulo (Toledo et al., 2010a). Entretanto, Pansonato et al. (2014) demonstraram
que Pseudopaludicola serrana, uma espécie descrita da Serra da Moeda (Toledo et al., 2010b) é um sinônimo
de P. murundu. Dessa forma, Pseudopaludicola murundu passou ter uma distribuição mais ampla da que era
previamente conhecida. Pseudopaludicola murundu parece ser rara na AE, já que foi registrada em apenas
um dos 17 estudos consultados (Quadro 38).
Phasmahyla jandaia é uma perereca endêmica da Serra do Espinhaço, ocorrendo apenas no Quadrilátero
Ferrífero e na Serra do Cipó (Leite et al., 2008). A espécie ocorre naturalmente em pequenas densidades em
remansos de riachos permanentes, de água limpa, em meio à mata de encosta ou galeria (Leite et al., 2008b).
Seus girinos podem ser encontrados ao longo de todo ano, entretanto a reprodução encontra-se concentrada
nos meses da estação chuvosa (Leite et al., 2008b).
O lagartinho Ameivula cipoensis foi descrito recentemente com base em espécimes provenientes da Serra
do Cipó, de onde é considerado endêmico (Arias et al., 2014). Spelayon (2010b) registrou Cnemidophorus
ocellifer na AE do empreendimento. Baseado na fotografia presente no documento supracitado e na
distribuição geográfica das espécies de Ameivula conhecidas para Minas Gerais, é provável que se trata de
Ameivula cipoensis, já que não são conhecidas outras espécies do gênero para essa região. Esse registro
constituiria o único registro da espécie fora da Serra do Cipó e o primeiro para o Quadrilátero Ferrífero.
A rãzinha Physalaemus signifer é endêmica da Mata Atlântica e ocorre desde São Paulo até a Bahia (Ferreira
et al., 2009). O presente registro é o mais continental da espécie e o único conhecido para o Quadrilátero
Ferrífero (Leite et al., 2019).
3.2.3.1.1 - Caracterização da Fauna da Área de Estudo (AE) e Área Diretamente Afetada (ADA)
Foram registradas, por meio de dados primários, 18 espécies de anfíbios na AE/ADA do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais (Quadro 39, Figura
194 a Figura 209). Quanto aos répteis, foi registrada uma espécie de serpente (Quadro 39).
Quadro 39: Espécies da herpetofauna registradas na Área de Estudo e Área Diretamente Afetada do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Área
Táxon
Nome popular
MG BRA IUCN Distribuição Ponto de registro
Amphibia
Anura
Brachycephalidae
Ischnocnema izecksohni

rãzinha

-

-

DD

MA

H9, H10, H11,
H12, H14, H15,
H16, H18

ADA, AE

Bufonidae
Rhinella crucifer x R.
pombali
Rhinella diptycha

ADA

sapo-cururu

-

-

-

MA

H1, H7

sapo-cururu

-

-

-

AM

H1, H3

ADA

MA

H2, H3, H7

ADA

MA

H1, H3, H6, H16

ADA, AE

Craugastoridae
Haddadus binotatus

rãzinha

-

Aplastodiscus cavicola

perereca-verde

-

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_01

Hylidae
NT

Página 305 de 467

Táxon

Nome popular

MG

BRA IUCN

Boana faber

sapo-ferreiro

-

-

-

MA

Boana lundii

perereca
perereca-depijama

-

-

-

AM

-

-

-

MA

perereca

-

-

-

?

perereca
perereca
perereca
perereca-debanheiro
perereca

-

NT
-

-

MA
ES
AM

Ponto de registro
H1, H2, H3, H4,
H6, H8, H9
H1, H2, H4, H5,
H6
H2, H4, H9
H2, H3, H4, H6,
H8, H9
H1, H2, H10, H11,
H15, H17
H13, H14
H9
H4, H6

-

-

-

AM

H2, H7

-

-

-

MA

H2, H3

Boana albopunctata

Boana polytaenia
Bokermannohyla gr.
circumdata
Bokermannohyla cf. feioi
Bokermannohyla martinsi
Dendropsophus minutus
Scinax fuscovarius
Scinax luizotavioi

Distribuição
AM

Área
ADA, AE
ADA, AE
ADA, AE
ADA, AE
ADA, AE
AE
AE
ADA, AE
ADA
ADA

Leptodactylidae
Leptodactylus luctator
rã-manteiga
AM
H4, H9
AE
Physalaemus signifer
rãzinha
MA
H15, H17
AE
Odontophrynidae
Odontophrynus cultripes
sapo
AM
H4,H5
AE
Squamata
Serpentes
Dipsadidae
Oxyrhopus guibei
falsa-coral
AM
H9
AE
Legenda: Status de conservação: MG (Estadual); BRA (Nacional); IUCN (Mundial) - VU (Vulnerável); CR (Criticamente
ameaçada); NT (Quase Ameaçada); DD (Dados Insuficientes). Distribuição: ES (endêmica da Serra do Espinhaço); MA
(endêmica ou com maior parte da sua distribuição dentro da Mata Atlântica); CE (endêmica ou com maior parte da sua
distribuição dentro do Cerrado); AM (distribuição em mais de um bioma). ? (desconhecido).

Figura 194: Indivíduo de Ischnocnema izecksohni
registrado durante o levantamento da herpetofauna na
ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.
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Figura 195: Indivíduo de Rhinella crucifer x R. ornata
registrado durante o levantamento da herpetofauna
na ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 196: Indivíduo de Rhinella diptycha registrado
durante o levantamento da herpetofauna na ADA e AE
do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 197: Indivíduo de Haddadus binotatus
registrado durante o levantamento da herpetofauna
na ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 198: Indivíduo de Aplastodiscus cavicola
registrado durante o levantamento da herpetofauna na
ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 199: Indivíduo de Boana albopunctata
registrado durante o levantamento da herpetofauna
na ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 200: Indivíduo de Boana faber registrado durante
o levantamento da herpetofauna na ADA e AE do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 201: Indivíduo de Boana lundii registrado
durante o levantamento da herpetofauna na ADA e
AE do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
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- Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 202: Indivíduo de Bokermannohyla gr.
circumdata registrado durante o levantamento da
herpetofauna na ADA e AE do projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 203: Indivíduo de Bokermannohyla cf. feioi
registrado durante o levantamento da herpetofauna
na ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 204: Indivíduo de Boana polytaenia registrado
durante o levantamento da herpetofauna na ADA e AE
do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 205: Indivíduo de Dendropsophus minutus
registrado durante o levantamento da herpetofauna
na ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 206: Indivíduo de Scinax fuscovarius registrado
durante o levantamento da herpetofauna na ADA e AE

Figura 207: Indivíduo de Scinax luizotavioi registrado
durante o levantamento da herpetofauna na ADA e
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do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

AE do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 208: Indivíduo de Leptodactylus luctator
registrado durante o levantamento da herpetofauna na
ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 209: Indivíduo de Physalaemus signifer
registrado durante o levantamento da herpetofauna
na ADA e AE do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

A maior parte das espécies registradas em campo (16 spp., 84%) se divide igualmente em táxons de ampla
distribuição geográfica (ocorrendo em mais de um bioma) e frequentemente associados a ambientes
alterados e ecologicamente pouco relevantes (i.e. Rhinella diptycha, Boana albopunctata, Boana lundii,
Dendropsophus minutus, Scinax fuscovarius, Leptodactylus luctator, Odontophrynus cultripes, Oxyrhopus
guibei) ou espécies endêmicas da Mata Atlântica (i.e. Ischnocnema izecksohni, Rhinella crucifer x R. pombali,
Haddadus binotatus, Aplastodiscus cavicola, Boana faber, Boana polytaenia, Scinax luizotavioi e Physalaemus
signifer), demonstrando a influência do domínio atlântico na região. Bokermannohyla martinsi é endêmica
do Quadrilátero Ferrífero (Leite et al., 2019), enquanto não se tem informações sobre a distribuição de
Bokermannohyla gr. circumdata e Bokermannohyla cf. feioi, já que essas são espécies com taxonomia
indeterminada.
As espécies mais bem distribuídas entre os pontos amostrais foram os anfíbios Ischnocnema izecksohni,
Boana albopunctata, Bokermannohyla gr. circumdata e Boana polytaenia que ocorreram em seis (33%) ou
mais pontos (Figura 210). Os pontos com as maiores abundâncias foram P2, P4, P9, P1 e P3 onde foram
registradas seis (33% das spp.) ou mais espécies (Figura 211).
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Figura 210. Riqueza de espécies da herpetofauna por ponto de amostragem na Área Diretamente Afetada (ADA)
e Área de Estudo (AE) do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 211. Frequência de ocorrência das espécies da herpetofauna nos 18 pontos de amostragem da
herpetofauna Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Estudo (AE) do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Dentre as 12 espécies de maior relevância para a conservação registradas por meio de dados secundários na
AE, seis (i.e. Ischnocnema izecksohni, Aplastodiscus cavicola, Bokermannohyla gr. circumdata,
Bokermannohyla cf. feioi, Bokermannohyla martinsi e Physalaemus signifer) foram registradas por meio das
amostragens de campo. Dessas, destaque deve ser dado a três espécies que foram registradas na ADA (i.e.
Ischnocnema izecksohni, Aplastodiscus cavicola, Bokermannohyla gr. circumdata) (Quadro 40).
Bokermannohyla gr. circumdata possui problemas taxonômicos podendo ser ameaçadas de extinção,
Aplastodiscus cavicola é classificada na categoria Quase Ameaçada (NT, IUCN, 2021) e Ischnocnema
izecksohni na categoria Dados Insuficientes (DD, IUCN, 2021). Informações sobre a distribuição geográfica,
taxonomia e biologia dessas espécies foram descritas no tópico acima Contextualização da herpetofauna da
Área de Estudo (AE).
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Quadro 40: Síntese das espécies da herpetofauna com grande relevância para conservação registradas por meio das
amostragens em campo na Área Diretamente Afetada (ADA) do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Táxon

Relevância para conservação

Hábitat

Aplastodiscus cavicola

Quase ameaçada (NT), endêmica da
Mata Atlântica (IUCN, 2017)

Riachos de pouca correnteza e
brejos associados à borda ou
interior de mata

Ischnocnema izecksohni
Bokermannohyla gr. circumdata

Dados insuficientes (DD, IUCN, 2018),
endêmica da Mata Atlântica
Status taxonômico incerto com
possibilidade de ser uma espécie
ameaçada de extinção

Borda ou interior de mata
Riachos de pouca correnteza e
brejos associados à borda ou
interior de mata

Observou-se que houve uma estabilização do número acumulado de espécies registradas, sugerindo que o
esforço amostral foi suficiente para documentar a riqueza da área amostrada.

Figura 212: Curvas de acumulação de espécies elaboradas a partir das amostragens de busca ativa na Área
Diretamente Afetada (ADA) e Área de estudo (AE) do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03
e 04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais, segundo o estimador Jackknife de 1ª ordem, com desvio padrão.

3.2.3.1.2 - Comparação da Fauna da Área de Estudo (AE) e da Área Diretamente Afetada (ADA)
Todas as 19 espécies registradas na ADA foram registradas na AE. Por outro lado, 45 espécies foram
registradas exclusivamente na AE (i.e. os anfíbios Ischnocnema juipoca, Rhinella rubescens, Vitreorana
uranoscopa, Dendropsophus elegans, Dendropsophus seniculus, Scinax longilineus, Scinax aff. perereca,
Scinax cf. similis, Phasmahyla jandaia, Phyllomedusa burmeisteri, Pithecopus ayeaye, Leptodactylus
cunicularius, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus jolyi, Leptodactylus labyrinthicus, Leptodactylus
mystacinus, Physalaemus centralis, Physalaemus cuvieri, Pseudopaludicola murundu, Proceratophrys boiei,
Elachistocleis cesarii e Siphonops paulensis; e os répteis Hydromedusa maximiliani, Hemidactylus mabouia,
Heterodactylus imbricatus, Enyalius bilineatus, Notomabuya frenata, Aspronema dorsivittatum, Tropidurus
torquatus, Ameiva ameiva, Ameivula cipoensis, Salvator merianae, Amphisbaena vermicularis, Apostolepis
assimilis, Leptodeira annulata, Erythrolamprus almadensis, Oxyrhopus clathratus, Pseudoboa nigra,
Sibynomorphus mikanii, Tropidodryas striaticeps, Micrurus frontalis, Bothrops alternatus, Bothrops jararaca,
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Bothrops neuwiedi e Crotalus durissus). O menor número de espécies registrado na ADA, em comparação
com a AE, deve-se à sua menor área (especialmente de grandes fragmentos de mata e campos naturais) e ao
fato de que a lista da AE se baseou em vários estudos ambientais e, portanto, soma um esforço amostral
bem maior.
3.2.3.1.3 - Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico
Com base no tamanho, localização, conectividade, estágio de regeneração, presença de hábitats
reprodutivos específicos e, principalmente, na ocorrência de espécies de anfíbios e répteis é possível
hierarquizar a AE e a ADA quanto à relevância para a conservação e manutenção da herpetofauna.
Na Área de Estudo, destaque deve ser dado à área de campo rupestre e matas de galeria associadas, situadas
na sua porção norte/nordeste, em área conhecida como Paiol, que abrigam populações da perereca
criticamente ameaçada de extinção (CR) Pithecopus ayeaye, onde se reproduz em pequenos riachos
temporários com nenhuma ou pouca vegetação ciliar. Essa área também abriga populações de espécies com
grande relevância para a conservação da herpetofauna por serem endêmicas da Serra do Espinhaço
(Phasmahyla jandaia), endêmicas da Mata Atlântica cujos registros na área de estudo são únicos no
Quadrilátero Ferrífero (Physalaemus signifer) ou por serem táxons com dúvidas taxonômicas
(Bokermannohyla cf. feioi). É importante notar que essa área de campo rupestre se encontra conectada ao
maior fragmento de mata da AE situados na área de reserva legal da CSN (representados pelos pontos P13 –
P18), onde existem registros do cágado ameaçado (VU) Hydromedusa maximiliani, da perereca Quase
Ameaça (Aplastodiscus cavicola), da rãzinha classificada como Dados Insuficientes (Ischnocnema izecksohni),
da perereca com problemas taxonômicos podendo ser ameaçadas de extinção (Bokermannohyla gr.
circumdata) e de Physalaemus signifer. Este fragmento está parcialmente conectado, no sentido sudoeste,
com o fragmento representado pelos pontos P4, P11 e P12, que por sua vez está conectado com a ADA.
Ainda na AE, pode-se destacar o campo rupestre situado a sudoeste do Cava Corpo Oeste e a leste da região
conhecida como Batateiro, onde estão localizados os únicos pontos na área de estudo onde se tem registros
da espécie classificada como Dados Insuficientes (DD) Pseudopaludicola murundu e Ameivula cipoensis cujo
registro constitui o primeiro fora da Serra do Cipó e o primeiro para o Quadrilátero Ferrífero.
Na ADA, é preciso destacar os riachos permanentes e brejos associados em meio à vegetação florestal
secundária que representa a maior parte da sua cobertura e que abrigam populações dos anfíbios
Ischnocnema izecksohni, Aplastodiscus cavicola e Bokermannohyla gr. circumdata. Os demais tipos de
ambientes que ocorrem na ADA e que estão submetidos a distintos processos de manejo (e.g. pastos,
capoeiras, áreas modificadas pela mineração), inclusive a sua porção localizada na margem esquerda do rio
Maranhão, são pouco relevantes no que diz respeito à herpetofauna já que abrigam herpetofauna composta
por espécies comuns e normalmente associadas a ambientes ecologicamente pouco relevantes.

3.3 - MASTOFAUNA TERRESTRE
3.3.1 - Introdução
A diversidade de Mamíferos no Brasil, mesmo com grandes lacunas de conhecimento e com informações
desequilibradas entre os táxons, com Ordens menos conhecidas que outras, é considerada a maior do
planeta (Reis et al., 2011; Sabino & Prado, 2006). O Brasil possui atualmente cerca de 732 espécies de
mamíferos (ICMBIO, 2018). Este número de espécies é 4,5% maior em relação à última lista de mamíferos do
Brasil publicada por Paglia et al. (2012), aumento bastante expressivo considerando o curto intervalo de
tempo, de seis anos, entre estas publicações.
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Neste contexto, o estado de Minas Gerais está inserido em uma região de mosaico ambiental. Em seu
território são encontrados três diferentes biomas: Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. As regiões de transição
entre estes biomas, os chamados ecótones, englobam paisagens variadas com vegetações típicas que
abrigam grande diversidade de espécies. Tal diversidade é reflexo da interação entre os diferentes biomas
em contato, apresentando áreas de ocorrência mútua das espécies em diferentes proporções e a ocorrência
de espécies endêmicas dessas áreas. Por este motivo, Minas Gerais está entre os estados com maior
diversidade de mamíferos do Brasil, abrigando aproximadamente 240 espécies, que representam cerca de
33% das espécies registradas para todo território brasileiro (ICBMBio, 2018).
Os mamíferos terrestres são essenciais na manutenção de ecossistemas, influenciando diretamente na
estrutura das comunidades vegetais e animais, estando presentes em diversos níveis da cadeia trófica, e
desempenhando funções ecológicas variadas (Terborgh, 1992; Cuarón, 2000; Galetti et al., 2006; Stoner et
al., 2007; Roemer et al., 2009). A sua ausência reflete em sérios danos ao equilíbrio das relações ambientais,
como dispersão de sementes, polinização (Terborgh, 2001; Dirzo & Miranda, 1990). São conhecidos pela sua
grande plasticidade adaptativa e ampla variedade de características ecológicas que permitiram explorar
variados hábitats e condições ambientais (Begon et al., 2016). Por outro lado, os mamíferos estão entre os
grupos de animais silvestres mais afetados por atividades antrópicas. A perda de habitats é o principal fator
de ameaça das espécies (Pires et al., 2006) e, juntamente com a fragmentação, afetam fortemente a
biodiversidade, tornando-se uma preocupação mundial (Hilton-Taylor, 2000; Stattersfield & Capper, 2000).
Os mamíferos, em sua maioria, necessitam de áreas conservadas e conectadas ou de grandes áreas naturais
para adquirir os recursos necessários para sua sobrevivência (Juraszek et al., 2014). Os papéis ecológicos
desempenhados por mamíferos na dinâmica de um ecossistema e em toda cadeia trófica, ao mesmo tempo
que os tornam cruciais na regulação da estrutura das comunidades biológicas, por participarem ativamente
em processos de ciclagem de nutrientes, dispersão de sementes, herbivoria e predação, os tornam altamente
suscetíveis às modificações nessa estrutura. As modificações em habitats naturais por ações antrópicas
normalmente causam modificações nas proporções de indivíduos dentro da assembleia de mamíferos,
geralmente favorecendo espécies generalistas e tornando cada vez mais raras as especialistas, podendo levar
a extinções locais ou definitivas (Pires et al., 2006). Por este motivo, o estudo da composição da assembleia
de mamíferos é uma excelente ferramenta para avaliação de impactos ambientais.
3.3.2 - Metodologia
3.3.2.1 - Dados Secundários
Para a caracterização da mastofauna na Área de Estudo foi realizada consulta a dados obtidos anteriormente,
em estudos já desenvolvidos na região do projeto, incluindo EIAs (SETE, 2003a; b; 2013; 2015; 2017;
SPELAYON, 2010a; b), um PCA (Sete, 2006) e relatórios de monitoramento da fauna (SETE, 2007; GOS
FLORESTAL; 2009; 2010; BIOCEV, 2012; 2016; 2017a; b; YPÊBIO, 2014; 2015). A compilação da bibliografia
disponível resultou em 17 referências utilizadas. Estes estudos foram desenvolvidos por diferentes
profissionais de diversas empresas de consultoria ambiental, com metodologias e esforços amostrais
distintos, em variados pontos amostrais inseridos ao longo da mineradora ou em seu entorno, incluindo
locais que já foram suprimidos ou descaracterizados. Desta maneira os resultados não foram comparados
entre si, apenas unificada a listagem de espécies e tratados de modo qualitativo. As informações referentes
às entrevistas e bibliografia secundária citadas nestes estudos não foram consideradas, focando apenas nas
espécies registradas através de amostragens de campo. A nomenclatura dos táxons listados pelos dados
secundários consultados foi atualizada, seguindo o padrão dos estudos mais recentes, citados anteriormente.
Os táxons identificados pelos estudos secundários apenas nível genérico e que tiveram sua taxonomia
subdividida ao longo dos anos, não foram considerados na atual listagem de espécies, pois não é possível
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inferir a qual espécie se refere. Os locais amostrados nestes estudos, de modo geral, englobaram áreas a
serem suprimidas e áreas da Reserva Legal do empreendimento, com tipologias tanto de campo rupestre ou
savânica quanto de formações florestais com remanescentes significativos em bom estado de conservação
ou alterados.
3.3.2.2 - Área de Estudo (pontos amostrais)
3.3.2.3 - Área Diretamente Afetada (ADA)
As áreas amostrais MAS13, MAS14 e MAS15 foram escolhidas por serem localizadas dentro do perímetro da
Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 (CSN). A área MAS13 (Figura 213) está próxima aos fragmentos florestados preservados entre a linha
férrea e área de extração. A área MAS14 (Figura 214) está localizada em floresta estacional semidecidual
próxima de drenagem. Já a área MAS15 (Figura 215) está localizado em floresta estacional semidecidual
próximo à linha férrea.

Figura 213: Vista parcial do Ponto MAS13 (ADA),
selecionado para o levantamento da mastofauna
terrestre para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 214: Vista parcial do Ponto MAS14 (ADA),
selecionado para o levantamento da mastofauna
terrestre para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
– CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Figura 215: Vista parcial do Ponto MAS15 (ADA), selecionado para o levantamento da mastofauna terrestre para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração Congonhas, Minas Gerais.
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3.3.2.4 - Área de Estudo (AE)
Os pontos amostrais da AE foram selecionados para cobrir o maior número possível de fitofisionomias, com
distintos graus de conservação e conexão com a ADA. O intuito desta espacialização é avaliar a capacidade
dos ambientes no entorno da ADA em funcionar como refúgio para a mastofauna afetada diretamente pelo
empreendimento. Ao todo, 17 pontos amostrais foram selecionados na AE, como mostrado no Quadro 41.
Destes, 12 pontos estão localizados em áreas de floresta estacional semidecidual (MAS1, MAS2, MAS3,
MAS5, MAS6, MAS10, MAS11, MAS12, MAS16, MAS17, MAS18, MAS19), quatro pontos estão localizados em
campos de altitude (MAS4, MAS7, MAS8, MAS 13, MAS20) e um ponto localizado em área de pastagem
(MAS9).
Quadro 41: Áreas amostradas para a mastofauna terrestre e metodologias aplicadas - Empreendimento Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Casa de Pedra.
Coordenada UTM
Metodologia
Área
Altitude
Área de
Datum WGS 84
Amostral
(m)
estudo
Longitude
Latitude
chuva
seca
611474
7738591
1423
MAS01
BA
BA
AE
610885
7737387
1414
AE
MAS02
BA, CT
BA, CT
610910
7736446
1380
AE
MAS03
BA, CT
BA, CT
609784
7734970
1189
AE
MAS04
BA, CT
BA, CT
609223
7735184
1174
AE
MAS05
CT, LT
CT
608972
7733576
1150
AE
MAS06
BA, CT
BA, CT
608330
7734238
1146
AE
MAS07
BA
BA
610350
7738521
1331
AE
MAS08
BA, CT, LT
BA, LT
607451
7732063
950
AE
MAS09
BA
BA
612559
7731820
891
AE
MAS10
BA
BA
614741
7735236
1021
AE
MAS11
BA, CT, LT
BA, CT, LT
613494
7734123
1034
AE
MAS12
BA, CT, LT
BA, LT
613813
7732265
960
MAS13
BA, CT, LT
BA, LT
ADA
614489
7731951
920
MAS14
BA
BA
ADA
615310
7731580
901
MAS15
CT, LT
ADA
616990
7732364
895
AE
MAS16
BA
BA
616424
7731307
876
AE
MAS17
BA
BA
614814
7730620
887
AE
MAS18
BA
BA
616266
7736755
990
BA, CT, LT
AE
MAS19
BA, LT
616624
7738210
1126
BA, CT, LT
AE
MAS20
BA, CT
Legenda: Metodologia: BA= Busca Ativa, CT= Câmera Trap, LT= Live Trap (Tomahawk e Sherman). Área de estudo: ADA= área
diretamente afetada, AE= área de Estudo.

3.3.2.5 - Coleta dos dados
Visando amostrar a maior diversidade de grupos mastofaunísticos, a amostragem foi realizada através da
coleta de dados primários in situ sendo que três metodologias padronizadas foram empregadas ao longo de
toda área de estudo. Tais metodologias foram aplicadas durante as duas campanhas - uma na estação
chuvosa (fevereiro de 2021) e outra na estação seca (maio de 2021), cada uma com cinco (05) dias e noites
efetivos de campo. O mapa abaixo (Figura 04) ilustra o local de cada uma das áreas amostradas para
caracterização da mastofauna terrestre.
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Figura 216: Mapa dos pontos amostrais da mastofauna terrestre na área de estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
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Assim, para a amostragem das espécies terrestres que inclui as semi-fossoriais, escansoriais, arborícolas e
semiaquáticas, as três metodologias foram empregadas ao longo das 20 áreas amostrais: live traps (tipo
Tomahawk e Sherman), para os pequenos mamíferos e armadilha fotográfica (camera trap) e busca ativa,
para amostrar, principalmente, o grupo de mamíferos de médio e grande porte. As imagens obtidas nas
armadilhas fotográficas também foram utilizadas para ajudar a compor a lista de diversidade de pequenos
mamíferos, quando possível a identificação segura das espécies pelas imagens.
3.3.2.5.1 - Armadilhas Live Trap do tipo Tomahawk e Sherman
As armadilhas live traps (LT) do tipo Tomahawk e Sherman (Figuras 05 e 06), também são conhecidas como
armadilhas de vida, onde é possível capturar pequenos roedores e marsupiais sem afetar a integridade física
destes. É a principal metodologia utilizada para a amostragem do grupo de pequenos mamíferos não
voadores pois, associada à utilização do sistema de captura-marcação-recaptura, permite estudos
relacionados à assembleia destes animais, através do cálculo de índices de estimadores de diversidade com
base nos dados obtidos (Alho, 1981; Talamoni & Dias, 1999).
Durante a triagem, todos os animais capturados foram identificados, medidos através de biometria
padronizada para o grupo, pesados e anotadas informações relevantes como data, ponto amostral, captura
ou recaptura, sexo, condição reprodutiva e faixa etária (Figura 07). Cada indivíduo capturado foi marcado na
orelha direita com uma anilha metálica (brinco) com numeração específica, a fim de personalizar cada
amostra, facilitando a contagem dos indivíduos de cada local. Todos foram fotografados e soltos no mesmo
local de captura. Para captura do grupo de pequenos mamíferos foi necessária a prévia autorização do órgão
ambiental através da Autorização de Manejo de Fauna nº SPP 047/2020 (Anexo II).
Em cada área amostral foram criados dois transectos (linhas de amostragem), onde foram instaladas 20
armadilhas intercaladas e equidistantes em dez metros, dispostas no chão e/ou em árvores quando possível
a uma altura média de 1,60 metros do solo, alternando-se os tipos de armadilha. As armadilhas foram iscadas
com uma mistura contendo banana, aveia, creme de amendoim, paçoca e óleo de sardinha, essencial para
atrair os animais e mantê-los alimentados durante toda a noite. Essas armadilhas permaneceram ativas
durante quatro noites consecutivas, sendo vistoriadas diariamente no início da manhã e as iscas trocadas em
intervalos de no máximo dois dias ou quando necessário.
O esforço amostral (EA) deste método foi calculado através de EA= Nº armadilhas, multiplicado pelo número
de noites amostradas, multiplicado pelo número de áreas amostradas. Apesar das armadilhas ficarem ativas
durante todo o dia, utiliza-se o termo noites de captura pois é neste período que os mamíferos de pequeno
porte estão ativos e são capturados. Considerando esta fórmula podemos dizer que o esforço amostral foi
de 200 armadilhas-noite para cada área amostrada, e um total de 2.600 armadilhas-noite considerando todas
as áreas amostradas por este método.
3.3.2.5.2 - Armadilhas fotográficas (Camera Trap)
A amostragem utilizando armadilhas fotográficas é atualmente a metodologia mais utilizada em estudos de
mamíferos silvestres de médio e grande porte, auxiliando no registro das espécies que utilizam o local de
estudo, principalmente aquelas de difícil visualização, com grandes áreas de vida e de baixas densidades
(Tomas & Miranda, 2006). O sistema fotográfico dos equipamentos é automático e acionado por sensores
de calor e/ou movimento quando um animal passa em frente do equipamento.
Na atual amostragem utilizamos os equipamentos da marca Bushnell® com dispositivos infravermelhos de
LED, que permite tanto registros noturnos (imagens monocromáticas) quanto diurnos (imagens
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policromáticas). As armadilhas fotográficas foram instaladas em locais específicos, determinados em campo,
principalmente em trilheiros preexistentes ou em grotas com córregos perenes (Figura 221 e Figura 222) e
permaneceram ativas durante quinze dias consecutivos. Para ampliar a chance de mais registros devido ao
grande período em campo, as câmeras foram configuradas para fotografar os animais com três fotografias
consecutivas e com intervalos entre cada acionamento de cinco segundos; ou também adicionado o modo
de filmagem de 10 segundo para as câmeras híbridas. De modo a atrair os animais para o campo de amplitude
da câmera, o local foi iscado com bacon, abacaxi, manga, sardinha e sal grosso.
Após a retirada do equipamento, cada imagem foi analisada cuidadosamente a fim de identificar as espécies
registradas, data e horário dos registros, número de indivíduos, sexo e, quando possível, inferir se são
residentes ou estão apenas de passagem no local. Os animais registrados frequentemente, tanto em vários
horários, quanto em vários dias consecutivos, foram contabilizados como apenas um indivíduo, de modo a
não superestimar o número de indivíduos de cada espécie no local. Aqueles espécimes com características
particulares que possibilitaram a diferenciação individual (padrão de manchas, coloração diferenciada,
orelhas rasgadas etc.) foram facilmente contabilizados. De modo geral os mamíferos de pequeno porte não
foram considerados nos registros obtidos, exceto por espécies de fácil identificação e diferenciação individual
através de fotografias ou filmagens.
O esforço amostral (EA) deste método é calculado através de EA= nº armadilhas, multiplicado pelos dias de
amostragem, multiplicado pelo nº de áreas amostradas. Considerando esta fórmula podemos dizer que o
esforço amostral foi de 30 armadilhas-dia para cada área amostrada e um total de 270 armadilhas-dia
considerando todas as áreas amostradas por este método.
3.3.2.5.3 - Busca Ativa
A busca ativa delimitada por tempo (BA), também conhecida como censo, consiste em percorrer, durante
uma hora as trilhas, estradas, margens de córregos e lagoas registrando todos os vestígios de mamíferos
silvestres encontrados ao longo do trajeto. Os locais com substrato que propiciam a impressão de pegadas
foram priorizados. Esse é um método eficiente para o registro de mamíferos, fornecendo informações
seguras sobre a presença dos animais e uso de habitat (Pardini et al., 2003).
Cada área amostral foi vistoriada duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra durante a noite. Estradas
secundárias, bordas e interior das áreas florestadas, assim como córregos e diques foram percorridos a pé a
uma velocidade média e constante de 1 km/h, observando todo o ambiente do entorno incluindo o solo e o
dossel das árvores. Buscou-se o contato visual, auditivo e/ou vestígios de mamíferos (pegadas, pelos, fezes,
marcações em árvores, tocas, carcaças, dente outros). Todos os registros obtidos foram georreferenciados,
identificados e quando necessário, confirmados com auxílio de bibliografias especializadas (Becker &
Dalponte, 1999; Borges & Tomás, 2004; CCBE, 2012). Todos os vestígios foram fotografados utilizando uma
escala padronizada contendo barras pretas e brancas de 1 cm cada, necessária para dimensionar o tamanho
de cada um.
O esforço amostral por este método é calculado através do número de horas de cada amostragem,
multiplicado pelo número de vezes ao dia que foi empregado, multiplicado pelo número de áreas amostrais,
por sua vez multiplicado pelo número de campanhas. Este método foi realizado em dezoito áreas amostrais,
deste modo, o esforço amostral empregado em cada área amostral foi de 2 horas. Considerando o cálculo
do esforço amostral (EA) como a soma do número de horas trabalhadas, podemos dizer que o EA de cada
uma das campanhas foi de 36 horas, e que se somadas perfazem um total de 72 horas de busca.
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Figura 217: Live trap (Sherman) instalada no subbosque durante EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração Congonhas, Minas Gerais.

Figura 218: Live trap (Tomahawk) instalada no solo
durante EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 219: Biometria em pequeno roedor capturado
durante EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 220: Busca ativa realizada durante EIA do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Figura 221: Armadilha fotográfica instalada próximo à
drenagem durante EIA do projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração Congonhas, Minas Gerais.

Figura 222: Armadilha fotográfica instalada próximo à
drenagem durante EIA do projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração Congonhas, Minas Gerais.
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3.3.2.6 - Análise dos Dados
Os dados primários obtidos através das metodologias aplicadas em campo foram tabulados e analisados de
maneira qualitativa, e aqueles referentes às áreas ADA/AE foram analisadas também quantitativamente.
Foram considerados no presente estudo dados relativos à riqueza de espécies, abundância, índice de
diversidade e similaridade, além da geração de curvas de acumulação de espécies. A riqueza de espécies foi
considerada como o número de espécies capturadas ou registradas. O número de indivíduos registrados de
cada espécie foi considerado como a abundância absoluta. A eficiência do esforço de coleta na
representatividade das espécies que ocorreram na área em estudo foi avaliada através da Curva do Coletor
conforme Collwel & Coddington (1994). No gráfico, consideramos duas curvas para indicar a riqueza de
espécies, uma para as espécies observadas em campo, e outra para as espécies estimadas para a área,
baseada na presença ou ausência de indivíduos (Moreno, 2001), estimada através do cálculo do Jackknife de
primeira ordem (Jack_1). A estimativa de riqueza de espécies dos grupos de mamíferos não voadores foi
realizada pelo método Jack_1, segundo a equação (Krebs, 1999):
𝑗𝑎𝑐𝑘_1 = 𝑆𝑜𝑏𝑠 + 𝑄1 𝑚 − 1 𝑚

Onde, Sjack_1= riqueza estimada de espécies; Sobs= número observado de espécies em todas as
amostragens; Q1= número de espécies registradas em uma única unidade amostral; m= número de unidades
amostrais (= listas numéricas). As estimativas de riqueza e a curva de acumulação de espécies foram obtidas
utilizando-se o programa EstimateS (Colwell, 2000) e o programa Microsoft Office Excel. Todos os cálculos
foram realizados com base em 100 aleatorizações. O intervalo de confiança da riqueza estimada foi
determinado pela seguinte equação (Zar, 1999):
𝐼𝐶 (95%) = 𝑋 ± 𝑡 (∝, 𝑔𝑙) 𝑆𝑥

Onde, IC (95%) = intervalo de confiança da riqueza estimada pelo método Jacknife 1; X= riqueza estimada
pelo método Jackknife 1; t (α, gl) = valor de t da distribuição de Student (α = 5% para o teste bicaudal); Sx=
erro padrão da riqueza estimada.
Utilizando o programa PAST (Hammer et al., 2011) foram calculados os índices de Shannon–Weaver (H’),
equitabilidade de Pielou (J’) e índices de similaridade de Jaccard (J), de modo comparativo entre as áreas
amostradas. O índice de diversidade de Shannon-Wiener leva em conta a riqueza e o número de indivíduos
de cada espécie, sendo comumente utilizado em estudos de ecologia de comunidades (Magurran, 1988).
Abaixo as fórmulas dos respectivos índices e coeficientes:
𝐻´ = −∑ 𝑛𝑖 𝑛 𝑖 𝐼𝑛 𝑛𝑖 𝑛 𝐽′ = 𝐻´ 𝐼𝑛(𝑆)

Onde, S = número de espécies; n = número total de indivíduos; ni= número total de indivíduos da espécie i.
A Equitabilidade (J’) é utilizada para definir a uniformidade, ou homogeneidade, da distribuição de
abundância de espécies em uma determinada comunidade. Em uma comunidade, a equitabilidade é baixa
quando há poucas espécies altamente dominantes em meio a muitas espécies raras. Se não houver espécies
altamente dominantes, a equitabilidade será maior. Essa métrica reflete o grau de dominância de espécies
em uma comunidade, sendo geralmente expressa de forma numérica (variando de zero a 1), derivada de
algum índice de diversidade específico. A análise de similaridade entre as áreas amostradas foi realizada
utilizando índices de Jaccard (J), tomando como base presença/ausência de espécies, de forma a ter uma
avaliação sobre o compartilhamento de espécies nos locais avaliados. O índice de Jaccard indica a proporção
de espécies compartilhadas entre duas amostras em relação ao total de espécies.
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Uma forma de calculá-lo é:
𝐽 = 𝑆𝑐𝑜𝑚 𝑠1 + 𝑠2 − 𝑆𝑐𝑜𝑚

O que é o mesmo que:
𝐽 = 𝑆𝑐𝑜𝑚 𝑆

Onde, Scom = é o número de espécies em comum nas duas amostras; s1 e s2 é o número total de espécies
em cada uma das amostras; S é o total de espécies no conjunto de amostras.
3.3.3 - Resultados
3.3.3.1 - Contextualização da Fauna da Área de Estudo - AE
A compilação dos dados bibliográficos consultados para contextualização regional da mastofauna silvestre
revela uma alta diversidade de espécies para a região do empreendimento, com presença de espécies
ameaçadas de extinção, endêmicas e raras. Estes trabalhos acumulados ao longo dos últimos 15 anos
registraram na região um total de 49 espécies de mamíferos, sendo 22 de pequenos mamíferos não voadores
e 27 de mamíferos de médio e grande porte. Essa diversidade está distribuída em 8 Ordens e 20 Famílias
(Quadro 42).
Quadro 42: Lista regional das espécies de mamíferos silvestres não voadores registradas através de dados
secundários, com suas respectivas bibliografias, endemismos e status de ameaça de acordo com as listas vermelhas
do COPAM (2010), ICMBIO (2018) e IUCN (2020), na área de estudo (AE) do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.
Status de ameaça
Dados
Status de
Táxon
Nome Popular
Secundários Estadual
endemismo
Nacional
Mundial
Ordem Artiodactyla
Família Cervidae
3; 4; 12; 16;
Mazama americana
Veado-mateiro
DD
DD
17
Mazama gouazoubira
Veado-catingueiro 7; 10; 11; 13
LC
Família Tayassuidae
Pecari tajacu
Cateto
8
VU
LC
Ordem Carnivora
Família Felidae
Herpailurus yagouaroundi
Gato-mourisco
13; 14
VU(C1)
LC
11; 12; 13;
Leopardus pardalis
Jaguatirica
VU
LC
14; 17
Gato-do-mato7; 8; 10; 12;
Leopardus sp.
pequeno
16
Gato-do-matoLeopardus guttulus *
10; 11; 13
VU
VU(C1)
VU
pequeno
Gato-do-matoLeopardus wiedii
13
EN
VU(C1)
NT
pequeno
3; 4; 8; 11;
Puma concolor
Onça-parda
12; 13; 14;
VU
VU(C1)
LC
15; 16: 17
Família Canidae
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Táxon
Cerdocyon thous

Chrysocyon brachyurus

Conepatus semistriatus
Eira barbara
Galictis cuja*

Nasua nasua

Procyon cancrivorus

Cabassous sp.*
Dasypus novemcinctus
Euphractus sexcinctus

Didelphis albiventris
Didelphis aurita
Caluromys philander
Gracilinanus agilis

Marmosops incanus

Monodelphis americana
Monodelphis doméstica
Philander frenatus

Status de ameaça
Dados
Secundários Estadual
Nacional
Mundial
4; 7; 8; 10;
Cachorro-do-mato
11; 12; 13;
LC
14; 17
3; 4; 7; 8;
Lobo-guará
10; 12; 13;
VU
VU (A3c; E)
NT
14; 16; 17
Família Mephitidae
Jaratataca
7; 11; 14; 17
LC
Família Mustelidae
7; 10; 15;
Irara
LC
16; 17
Furão
4; 7; 12; 13
LC
Família Procyonidae
7; 10; 11;
Quati
12; 13; 14;
LC
15; 16; 17
3; 4; 7; 8;
Mão-pelada
10; 11; 12;
LC
13; 17
Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Tatu-do-rabo-mole
4; 13
7; 11; 12;
Tatu-galinha
LC
13; 14; 17
7; 8; 11; 13;
Tatu-peba
LC
14
Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
Gambá-de-orelha3; 10; 12
LC
branca
Gambá-de-orelha6; 11; 12; 13
LC
preta
Cuíca-lanosa
3; 12; 16
LC
3; 4; 5; 10;
Catita
LC
13
3; 4; 5; 7; 9;
10; 11; 12;
Cuíca
LC
13; 14; 15;
16
Cuíca-de-três14; 15
LC
listras
Cuíca-de-cauda3; 4; 5; 7
LC
curta
3; 4; 5; 7; 9;
Cuíca-de-quatro10; 12; 14;
LC
olhos
15; 16
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
Nome Popular
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Táxon

Sylvilagus brasiliensis

Tamandua tetradactyla

Alouatta guariba*

Callithrix penicillata

Callicebus nigrifrons*

Hydrochoerus hydrochaeris

Akodon cf. cursor*
Calomys cf. expulsus
Calomys tener

Cerradomys subflavus
Euryoryzomys russatus*
Necromys lasiurus

Nectomys squamipes
Oecomys sp.
Oligoryzomys sp.*

Status de ameaça
Dados
Secundários Estadual
Nacional
Mundial
4; 7; 8; 10;
11; 12; 13;
Tapeti
LC
14; 15; 16;
17
Ordem Pilosa
Família Myrmecophagidae
Tamanduá-mirim
13; 17
LC
Ordem Primates
Família Atelidae
Bugio-ruivo
13
VU
VU(A4ce)
LC
Família Callithrichidae
1; 2; 8; 10;
Sagui-de-tufos11; 12; 13;
LC
pretos
14; 17
Família Pitheciidae
12; 13; 14;
Sauá
NT
16; 17
Ordem Rodentia
Família Caviidae
3; 4; 7; 8;
10; 11; 12;
Capivara
LC
13; 14; 15;
16; 17
Família Cricetidae
3; 4; 5; 6; 7;
Rato-do-mato
9; 10; 12;
LC
14; 15; 16
Rato-do-mato
14
LC
3; 4; 5; 6; 7;
Rato-do-mato
LC
9; 13; 14; 16
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 11;
Rato-do-mato
LC
12; 13; 14;
15; 16
Rato-do-mato
16
LC
3; 4; 5; 6; 7;
Rato-do-mato
10; 11; 12;
LC
14; 15; 16
3; 4; 5; 7;
Rato-d'água
10; 11; 12;
LC
13; 14; 16
Rato-de-árvore
3
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 11;
Rato-do-mato
12; 13; 14;
15
Nome Popular
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Táxon
Oxymycterus sp.*
Rhipidomys mastacalis
Thaptomys nigrita
Cuniculus paca
Dasyprocta sp.
Euryzygomatomys spinosus
Guerlinguetus brasiliensis

Status de ameaça
Dados
Secundários Estadual
Nacional
Mundial
3; 4; 5; 6; 7;
Rato-do-mato
9; 10; 12;
13; 14
Rato-de-árvore
5; 7; 11; 13
LC
Rato-do-mato
13
LC
Família Cuniculidae
3; 4; 10; 11;
Paca
LC
12; 13; 17
Família Dasyproctidae
Cutia
7; 8
Família Echimyidae
Guirá
12
LC
Família Sciuridae
Caxinguelê
13; 14
Nome Popular

Status de
endemismo
En (MA)
En (MA)

Legenda: * = táxons com nomenclatura atualizada ou alterada em relação aos estudos consultados. Bibliografia: 1= Sete, 2003a; 2=
Sete, 2003b; 3= Sete, 2006; 4= Sete, 2007; 5= Gos Florestal, 2009; 6= Gos Florestal, 2010; 7= Spelayon, 2010a; 8= Spelayon, 2010b;
9= Biocev, 2012; 10= SETE, 2013; 11= Ypêbio, 2014; 12= Sete, 2015; 13= Ypêbio, 2015; 14= Biocev, 2016; 15= Biocev, 2017a; 16=
Biocev, 2017b; 17= Sete, 2017. Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial=
IUCN (2020): NT= quase ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. Status de
endemismo (Paglia et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou
projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com
declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade
de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos. A4ce = Redução da população observada, estimada, inferida, projetada ou suspeitada,
sendo que o período de tempo deve incluir tanto o passado quanto o futuro (até um máximo de 100 anos), e as causas da redução
podem não ter cessado ou não ser compreendidas ou não ser reversíveis, com declinio de área de ocupação e efeitos de taxons
introduzidos, hibridação, patogenos, poluentes ou competidores.

A Ordem com maior número de representantes foi Rodentia (35%), seguida de Carnivora (27%) e
Didelphimorphia (16%), com 17, 13 e 8 espécies registradas, respectivamente. As Ordens Rodentia e
Didelphimorphia são compostas em sua maioria por pequenos roedores e marsupiais presentes na base da
cadeia alimentar. Os representantes da Ordem Carnivora, por outro lado, ocupam as porções mais elevadas
da teia alimentar, sendo no geral composta por predadores topo de cadeia. Três Ordens englobaram 6% das
espécies registradas (Artiodactyla, Cingulata, Primates), com três espécies cada, e Lagomorpha e Pilosa (2%)
com apenas uma espécie cada (Figura 223).
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Figura 223: Representatividade percentual da riqueza de espécies de mamíferos registradas através de dados
secundários, de acordo com a Ordem a que pertencem, na Área de Estudo (AE) do EIA do projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

A Ordem Rodentia está representada por seis famílias (Caviidae, Cricetidae, Cuniculidae, Dasyproctidae,
Echimyidae e Sciuridae) e é composta por espécies de várias guildas, que se alimentam de insetos, sementes,
frutos, raízes e broto de folhas. A maior parte de seus representantes é pertencente ao grupo dos pequenos
mamíferos (S=14), com peso corporal inferior a 1kg: Akodon cf. cursor, Calomys cf. expulsus, Calomys tener,
Cerradomys subflavus, Euryoryzomys russatus, Euryzygomatomys spinosus, Necromys lasiurus, Nectomys
squamipes, Oecomys sp., Oligoryzomys sp., Oxymycterus sp., Rhipidomys mastacalis, Thaptomys nigrita e
Guerlinguetus brasiliensis. Estas espécies estão presentes na base da cadeia alimentar e inclui exemplares de
diversos hábitos, tanto escansoriais quanto de hábitos arborícola, unicamente terrestres (cursoriais),
semiaquático ou semi-fossoriais. Os demais registros de roedores silvestres (S=3) referem-se a duas espécies
de médio porte (Dasyprocta sp., Cuniculus paca) e uma de grande porte (Hydrochoerus hydrochaeris), todas
com ampla distribuição nacional e consideradas comuns.
Muitos estudos consultados são antigos, portanto, a nomenclatura de algumas espécies devem ser utilizada
com cautela para prevenir sub ou sobre estimativa da diversidade local. Estes nomes foram atualizados de
acordo com a taxonomia atual para compor esta lista quando possível. O gênero Akodon, por exemplo,
apresenta duas espécies de possível ocorrência para a área de estudo, segundo Patton (2015): A. cursor e A.
montensis, e por essa razão este táxon citado pelos estudos secundários não tem seu nível específico
confirmado. Biocev (2017b) não identificou o gênero Euryoryzomys a nível específico, citando apenas como
Euryoryzomys sp. Como este gênero possui apenas uma espécie descrita para a região de estudo (Patton,
2015), E. russatus, foi, portanto, atualizado no atual estudo. Já o gênero Oligoryzomys possui duas espécies
de possível ocorrência na área de estudo, O. nigripes e O. eliurus (Patton, 2015). Desta forma, como houve
divergência entre os estudos na correta identificação do táxon, consideramos apenas a ocorrência do gênero
para os cálculos de diversidade, Oligoryzomys sp. Segundo Bonvicino et al. (2008) e Patton (2015) o gênero
Oxymycterus apresenta pelo menos três espécies de possível ocorrência para a região deste estudo, O.
dasytrichus, O. rufus e O. delator. As duas primeiras são endêmicas da Mata Atlântica e citadas em alguns
dos estudos consultados, enquanto em outros foi considerado como Oxymycterus sp. Oxymycterus é um
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gênero que ainda necessita de revisão taxonômica, sendo de difícil identificação em campo. Por este motivo
considerou-se aqui apenas Oxymycterus sp.
Outro grupo de pequenos mamíferos aqui representado é o dos marsupiais (Didelphimorphia), considerados
grandes controladores de populações de insetos e de pequenos vertebrados, além de importantes
dispersores de sementes e auxiliando a manutenção dos ecossistemas locais (Lessa & Costa 2009). As
espécies encontradas na região de estudo ocupam diferentes guildas e possuem representantes de hábitos
arborícolas (Caluromys philander, Gracilinanus agilis), escansoriais (Didelphis albiventris, Didelphis aurita,
Marmosops incanus, Philander frenatus) e terrestres (Monodelphis doméstica; Monodelphis americana),
sendo este último também considerado semi-fossorial (Paglia et al., 2012).
Os representantes da Ordem Carnivora são considerados pertencentes aos níveis mais elevados da cadeia
alimentar, como os Felinos e o lobo guará (Chrysocyon brachyurus), ou seja, se alimentam de outros animais,
quase não possuem predadores naturais e são essenciais no equilíbrio das comunidades faunísticas. Para a
Ordem Carnivora foram registradas cinco Famílias (Canidae, Felidae, Mephitidae, Mustelidae, Procyonidae)
e treze espécies. A Família Felidae foi a mais representativa do grupo (S=6). A espécie Leopardus sp., não
identificada em alguns estudos consultados (Spelayon, 2010a; Spelayon, 2010b; Sete, 2013; Sete, 2015;
Biocev, 2017b), possivelmente se refere à um dos táxons já listados, mas como ainda existem outras espécies
de felinos de provável ocorrência na área de estudo e não há como rever as informações citadas, este táxon
foi mantido na atual listagem. Diversas outras espécies que também são controladores das populações de
pequenos vertebrados foram registradas como presentes na área de estudo: Cerdocyon thous (cachorro-domato), Conepatus semistriatus (jaratataca), Eira barbara (irara), Galictis cuja (furão), Nasua nasua (quati) e
Procyon cancrivorus (mão-pelada). Alguns representantes deste grupo sofreram mudanças taxonômicas nos
últimos anos e as espécies listadas pelos estudos consultados foram adequadamente atualizadas. Segundo
Kitchener et al. (2017) o táxon Puma yagouaroundi voltou a ser considerado como Herpailurus yagouaroundi.
Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), apesar de ter sido identificada em muitos estudos consultados,
de acordo com Trigo et al., (2013), os indivíduos da espécie nesta região do Brasil correspondem à Leopardus
guttulus. O táxon do gênero Galictis foi identificado em vários estudos como Galictis sp. ou G. vittata, mas
Kasper et al. (2013a) citam como sendo a espécie Galictis cuja presente na região de estudo.
Um táxon da Ordem Cingulata precisou ter a nomenclatura alterada e considerado apenas a sua identificação
a nível de gênero. Alguns estudos que registraram o tatu-de-rabo-mole citam como sendo Cabassous
unicinctus, mas todos os vestígios obtidos por estes autores foram indiretos (tocas e pegadas) e não houve
visualização direta. Como o gênero Cabassous apresenta duas espécies de possível ocorrência para a região
de estudo, C. unicinctus e C. tatouay (Gardner, 2007), foi considerada sua identificação apenas como
Cabassous sp.
Apenas três espécies de primatas (Alouatta guariba, Callithrix penicillata e Callicebus nigrifrons) foram
listadas como ocorrentes na região de estudo, mas com poucos registros destas nas áreas estudadas pelos
autores citados. YpêBio (2015) registrou um bugio na área de estudo, mas a identificação foi apenas a nível
de gênero (Alouatta sp.). Observando a fotografia apresentada neste estudo concluímos se tratar de Alouatta
guariba, pois este gênero apresenta apenas uma espécie de bugio marrom para a região de estudo. O bugio
marrom possui duas subespécies reconhecidas. Para o indivíduo registrado na área do empreendimento,
possivelmente se trata da subespécie A. guariba clamitans. De acordo com sua distribuição geográfica e pela
foto apresentada por YpêBio (2015) aparentemente se trata de uma fêmea com a cor característica marrom
escuro desta subespécie. A outra subespécie A. g. guariba aparentemente é restrita ao norte do Rio
Jequitinhonha, não ocorrendo na área do atual estudo (Bicca-Marques et al., 2015; ICMBIO, 2018). A lista de
espécies deste trabalho foi padronizada a nível específico, sendo assim, no decorrer do texto A. guariba se
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refere à subespécie A. g clamitans, para fins principalmente de avaliação de status de conservação essa é
uma informação crucial pois, o Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas de Extinção (2018) disponibiliza estes
dados para o nível subespecífico em alguns casos, como o A. g clamitans. Alguns estudos citam o sauá como
Callicebus sp., mas o gênero Callicebus apresenta apenas uma espécie com distribuição para a área de
estudo: Callicebus nigrifrons (Melo et al., 2015). A outra espécie do gênero de ocorrência mais próxima é
Callicebus personatus, cujo limite oeste de distribuição é a vertente leste da Serra do Espinhaço e o vale do
Rio Doce, situados a pelo menos 100 Km da área de estudo.
As espécies citadas por pelo menos cinco ou mais autores podem ser consideradas comuns na região de
estudo (Quadro 02). As espécies mais frequentemente registradas pelos estudos consultados foram H.
hydrochaeris (capivara), C. penicillata (mico-estrela), C. nigrifrons (sauá), C. thous (cachorro-do-mato), C.
brachyurus (lobo-guará), C. paca (paca), Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), E. barbara (irara), Euphractus
sexcinctus (tatu-peba), L. pardalis (jaguatirica), Leopardus sp. (gato-do-mato-pequeno), Mazama americana
(veado-mateiro), N. nasua (quati), P. cancrivorus (mão-pelada), P. concolor (onça-parda), Sylvilagus
brasiliensis (tapeti), e os pequenos mamíferos: A. cf. cursor, C. tener, C. subflavus, G. agilis, M. incanus, N.
lasiurus, N. squamipes, Oligoryzomys sp., Oxymycterus sp., P. frenatus.
As espécies consideradas menos comuns na região foram aquelas com menor frequência de registros, citadas
por três ou menos estudos secundários (Quadro 42) Cabassous sp. (tatu-de-rabo-mole), Dasyprocta sp.
(cutia), H. yagouaroundi (gato-mourisco), L. guttulus (gato-do-mato-pequeno), Tamandua tetradactyla
(tamanduá-mirim), e algumas espécies de pequenos mamíferos como C. philander (cuíca-lanosa), D.
albiventris (gambá-de-orelha-branca), G. brasiliensis (esquilo), Monodelphis americana (cuíca-de-trêslistras). As espécies com apenas um registro, ou seja, as mais raras foram Pecari tajacu (cateto), L. wiedii
(gato-do-mato-pequeno), A. guariba (bugio-marrom), e os ratos do mato C. cf. expulsus, E. spinosus, E.
russatus, Oecomys sp. e T. nigrita.
Algumas espécies são dependentes de ambientes florestados como os primatas A. guariba (guariba) e C.
nigrifrons (sauá), os felinos de pequeno porte (L. guttulus e L. wiedii), e algumas espécies de pequenos
mamíferos (M. incanus, G. agilis, M. americana e C. philander), outras possuem preferência por áreas
campestres para se abrigar ou simplesmente forragear como C. brachyurus (lobo-guará), C. thous (cachorrodo-mato), C. semistriatus (jaratataca), S. brasiliensis (tapeti), M. domestica (cuíca-de-cauda-curta) e C. cf.
tener (rato-do-mato). Também existem espécies que utilizam tanto ambientes florestais como áreas abertas,
como P. concolor (onça-parda), L. pardalis (jaguatirica), E. barbara (irara), T. tetradactyla (tamanduá-mirim),
N. nasua (quati), G. cuja (furão) e P. frenatus (cuíca-de-quatro-olhos). As espécies C. paca (paca), P.
cancrivorus (mão-pelada) e N. squamipes (rato-d’água) normalmente utilizam áreas florestadas com cursos
d’água perenes, enquanto H. hydrochaeris (capivara) prefere locais com maior volume de água como rios,
lagoas ou barragens. A maior parte das espécies registradas pelos estudos consultados possui grande área
de distribuição no território nacional, ocupando as mais variadas fitofisionomias com diferentes graus de
conservação.
Outras espécies registradas possuem grande plasticidade ambiental e são consideradas generalistas,
portanto, mais tolerantes às alterações de ambientes como os gambás (D. aurita, D. albiventris), C. penicillata
(mico-estrela), H. hydrochaeris (capivara), C. thous (cachorro-do-mato). Foram registradas espécies que,
apesar de se deslocarem por áreas alteradas, demonstram preferência por locais preservados e com maior
disponibilidade de recursos alimentares como os felinos P. concolor, H. yagouaroundi, L. guttulus, L. pardalis,
L. wiedii e os primatas A. guariba e C. nigrifrons (sauá), estes últimos altamente dependentes de áreas
florestadas, não ocorrendo em áreas abertas.
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Segundo a classificação de Paglia et al. (2012), seis espécies registradas através dos dados secundários podem
ser consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica (MA) (Quadro 02). Duas espécies de primatas: A.
guariba (bugio-marrom) e C. nigrifrons (sauá) e quatro espécies de pequenos mamíferos não voadores: D.
aurita (gambá-de-orelha-preta), E. russatus (rato-do-mato), G. brasiliensis (caxinguelê) e T. nigrita (rato-domato). O registro de ocorrência em simpatria (ocorrência mútua em uma determinada área) das espécies D.
aurita (gambá-de-orelha-preta), que é endêmico da MA e D. albiventris (gambá-de-orelha-branca) que é
considerado endêmico do Cerrado, indicativos que a região é uma área de ecótone, ou seja, local de transição
entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado.
Os dados secundários indicam oito espécies ocorrentes na região com algum grau de ameaça de extinção,
uma quase ameaçada e uma com deficiência de dados (Quadro 02). De acordo com a classificação atual da
lista mundial (IUCN, 2020), uma (L. guttulus) espécie é considerada “vulnerável”, três (C. nigrifrons, C.
brachyurus, L. wiedii) consideradas “quase ameaçadas” e uma (M. americana) com “deficiente de dados”. De
acordo com a lista de espécies ameaçadas de extinção da fauna do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010),
sete espécies estão classificadas com algum grau de ameaça, sendo uma (L. wiedii) “em perigo”, e seis (A.
guariba, C. brachyurus, L. guttulus, L. pardalis, Pecari tajacu, P. concolor) como “vulnerável”.
Ainda, de acordo com o Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas de Extinção (ICMBIO 2018), seis espécies (A.
guariba, C. brachyurus, H. yagouaroundi, L. guttulus, L. wiedii, P. concolor) estão classificadas como
“vulnerável”. A lista de espécies ameaçadas do ICMBIO (2018) trouxe algumas modificações na sua última
atualização, sendo que neste último compilado todos os animais apresentam informações detalhadas dos
motivos pelos quais as espécies foram enquadradas dentro de algum grau de ameaça, seguindo os mesmos
critérios adotados pela IUCN. O método IUCN foi adotado no processo de avaliação da fauna brasileira por
ser reconhecidamente a abordagem mais abrangente, objetiva e cientificamente rigorosa para avaliar o risco
de extinção de qualquer organismo, com exceção dos microorganismos, e por ser atualmente um modelo
utilizado em todo o mundo, inclusive por governos de diversos países, para elaboração de listas nacionais de
espécies ameaçadas.
Para A. guariba clamitans que é indicado como vulnerável na lista do ICMBIO (2018). Os motivos
apresentados para esse grau de ameaça são a redução da população observada, estimada, inferida, projetada
ou suspeitada em número maior ou igual a 30%, sendo que o período deve incluir tanto o passado quanto o
futuro (até um máximo de 100 anos), e as causas da redução podem não ter cessado, ou não ser
compreendidas, ou não ser reversíveis. Ainda para A. guariba clamitans são apontados o declínio de área de
ocupação e efeitos de táxons introduzidos, hibridação, patógenos, poluentes ou competidores como
corresponsáveis pelo seu grau de ameaça ser considerado Vulnerável. Para C. brachyurus os motivos são a
redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro em valor maior ou igual a 30%, associado
ao declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. Também foram utilizadas
análises quantitativas que indicaram a probabilidade de extinção na natureza ser maior ou igual a 10% em
100 anos. Já para as espécies H. yagouaroundi, L. guttulus, L. wiedii e P. concolor, o motivo apresentado para
o grau de ameaça vulnerável é apontado como sendo declínio populacional continuado observado, estimado
ou projetado de pelo menos 10% em 10 anos. Estes novos dados apresentados no Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção são fruto de um esforço coletivo de aproximadamente 1700 especialistas
em fauna do Brasil, apresentando, portanto, dados bastante confiáveis e atualizados para o status de
conservação da fauna brasileira.
A nomenclatura dos táxons listados pelos dados secundários consultados foi atualizada, considerando os
estudos mais recentes de cada táxon (Gardner, 2007; Kasper et al., 2013; Trigo et al., 2013; Bicca-Marques
et al., 2015; Melo et al., 2015; Patton et al., 2015; IUCN, 2020; Kitchener et al., 2017). As espécies com
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identificação duvidosa ou aquelas com divergência entre os estudos consultados foram consideradas
taxonomicamente apenas em nível de gênero ou como espécie a ser avaliada e confirmada. Os táxons
identificados pelos estudos secundários apenas em nível de gênero e que foram subdivididos em mais de um
gênero ao longo dos anos, não foram considerados na atual listagem de espécies, pois não é possível inferir
a qual táxon atual se refere.
3.3.3.2 - Caracterização da Fauna da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Estudo (AE)
As amostragens realizadas nas áreas indicam grande diversidade de mamíferos presentes na ADA e na AE,
com 22 espécies registradas (Quadro 14), sendo cinco espécies registradas na ADA e 21 espécies na AE. Nove
destas espécies pertencem ao grupo de pequenos mamíferos e 13 ao grupo de mamíferos de médio e grande
porte. Somente Didelphis albiventris foi registrada exclusivamente na ADA. Outras 17 espécies foram
registradas somente na AE. E quatro espécies foram registradas tanto na ADA quanto na AE (Quadro 43).

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_01

Página 329 de 467

Status de
endemismo

Sazonalidade

Quadro 43: Lista das espécies de mamíferos silvestres registradas por dados primários, com respectivas áreas amostrais, áreas de estudo, sazonalidade, metodologias, tipos de
registros, endemismo e categorias de ameaça, do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.
Status de ameaça
Área de
Nome
Táxon
Área Amostral
Estudo
Metodologia
Popular
Estadual
Nacional
Mundial
Ordem Carnivora
Família Canidae
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus

Cachorrodo- mato
Lobo-guará

MAS04

AE

C

BA

-

-

-

LC

AE

C

BA

-

VU

VU (A3c; E)

NT

MAS03

AE

S

CT

-

VU

VU(C1)

VU

MAS05

AE

C

BA

-

VU

-

LC

MAS11

AE

C

BA

-

VU

VU(C1)

LC

MAS02, MAS03, MAS11
AE
Família Procyonidae
MAS05
AE

S

CT

-

-

-

LC

S

CT

-

-

-

LC

S

BA, CT

-

-

-

LC

C, S

BA

-

-

-

LC

MAS04, MAS06
Família Felidae

Leopardus guttulus
Leopardus pardalis
Puma concolor
Eira barbara
Nasua nasua
Procyon cancrivorus

Gato-domatopequeno
Jaguatirica
Onçaparda
Irara
Quati
Mãopelada

MAS06, MAS10

AE

Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Dasypus novemcinctus

Tatugalinha

MAS04, MAS06, MAS07, MAS14

ADA, AE

Ordem Didelphimorphia
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Metodologia

MAS15

ADA

S

LT

-

-

-

LC

MAS03, MAS06

AE

S

CT

En (MA)

-

-

LC

MAS19

AE

C

LT

-

-

-

LC

MAS11

AE

S

CT

En (MA)

-

-

-

C, S

BA, CT

-

-

-

LC

S

CT

-

-

LC

LC

C, S

BA, CT

-

-

-

LC

Área Amostral

Status de
endemismo

Nome
Popular

Status de ameaça

Sazonalidade

Táxon

Área de
Estudo

Estadual

Nacional

Mundial

Família Didelphidae
Didelphis albiventris

Didelphis aurita

Philander frenatus

Philander quica

Gambá-deorelhabranca
Gambá-deorelhapreta
Cuíca-dequatroolhos
Cuíca-dequatroolhos

Sylvilagus brasiliensis

Tapeti

MAS11

Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
AE
Ordem Primates
Família Callitrichidae

Callithrix penicillata

Micoestrela

MAS05

AE

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Ordem Rodentia
Família Caviidae
MAS04, MAS05, MAS06, MAS11
AE
Família Cricetidae
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Calomys tener
Cerradomys subflavus
Necromys lasiurus
Nectomys squamipes

Cuniculus paca

Rato-domato
Rato-domato
Rato-domato
Rato-domato
Ratod'água
Paca

Metodologia

Status de
endemismo

Akodon cursor

Nome
Popular

Sazonalidade

Táxon

C, S

LT

AE

S

LT

MAS08, MAS12, MAS13, MAS15,
MAS20

ADA, AE

C, S

MAS08

AE

S

MAS12, MAS13, MAS15, MAS19

ADA, AE

S

C, S

Área Amostral

Área de
Estudo

MAS08, MAS13

ADA, AE

MAS08

Família Cuniculidae
MAS02, MAS03, MAS05, MAS06,
AE
MAS11

Status de ameaça
Estadual

Nacional

Mundial

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

CT, LT

-

-

-

LC

BA, CT

-

-

-

LC

LT
LT

Legenda: Sazonalidade: C= Estação chuvosa - primeira amostragem in situ, S= Estação Seca - segunda amostragem in situ. Metodologia: BA= Busca Ativa, CT= Camera Trap, LT= Live Trap. Status de
endemismo (Paglia et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica. Status de Ameaça: Estadual (COPAM, 2010), Nacional (ICMBIO, 2018), Mundial (IUCN, 2020): NT= quase ameaçado, DD=
deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da
população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade
de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos. A2c = Considerando a perda ocorrida e contínua do Cerrado, 49,1% nos últimos 50 anos, bioma que provavelmente abriga a maior fração da população
da espécie, o avanço do arco do desmatamento no bioma Amazônico e perda de 88% do bioma Mata Atlântica, infere-se que pelo menos 30% da população foi perdida nos últimos 26 anos. Status de
endemismo (Paglia et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica.
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As espécies registradas estão distribuídas em seis Ordens taxonômicas, sendo que as mais representativas
são a dos carnívoros (Carnivora) com oito espécies (36%), dos roedores (Rodentia) com sete espécies (32%),
a dos marsupiais (Didelphimorphia) com quatro espécies (18%). As Ordens Cingulata, Lagomorpha e Primates
estão representadas com uma espécie cada (5%) (Figura 224).
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1
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0

Figura 224: Representatividade percentual da riqueza de espécies de mamíferos de acordo com a Ordem a que
pertencem, na Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Estudo (AE) do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Considerando as famílias registradas, as mais representativas foram as duas de pequenos mamíferos:
Cricetidae com seis espécies (Akodon cursor, Calomys tener, Cerradomys subflavus, Necromys lasiurus,
Nectomys squamipes) e Didelphidae com cinco (Didelphis albiventris, Didelphis aurita, Philander frenatus,
Philander quica). Felidae também demonstrou ser representativa, onde foram consideradas três espécies
(Leopardus guttulus, Leopardus pardalis, Puma concolor) encontradas nas áreas amostrais. As demais
famílias possuem três ou menos espécies: Dasypodidae (Dasypus novemcinctus), Canidae (Cerdocyon thous,
Chrysocyon brachyurus), Caviidae (Hydrochoerus hydrochaeris), Procyonidae (Nasua nasua, Procyon
cancrivorus), Mustelidae (Eira barbara), Leporidae (Sylvilagus brasiliensis), e Cuniculidae (Cuniculus paca)
(Quadro 03).
A metodologia mais eficiente foi a de armadilhas fotográficas com 47,5% (n=65, S=11) dos registros, seguida
pelas armadilhas de captura viva (34,3%; n=47, S=7), e pelo método de busca ativa com 18,2% (n=25, S=9).
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Figura 225: Gráfico comparativo de abundância e riqueza de espécies de mamíferos, de acordo com as
metodologias utilizadas na Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Estudo (AE) do EIA do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Através da busca ativa foram registradas as pegadas de espécies como L. pardalis, H. hydrochaeris, C. thous,
C. brachyurus, D. novemcinctus, P. cancrivorus, C. paca.

Figura 226: Pegada de Hydrochoerus hydrochaeris
(capivara) registrado durante busca ativa na AE do EIA
do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.
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Figura 227: Pegada de Cuniculus paca (paca) registrado
durante busca ativa na AE do EIA do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN
Mineração - Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 228: Toca de Dasypus novemcinctus (tatugalinha) registrado durante busca ativa na ADA e AE do
EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 229: Pegada de Leopardus pardalis (jaguatirica)
registrado durante busca ativa na AE do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
– CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Figura 230: Pegada de Chrysocyon brachyurus (loboguará) registrado durante busca ativa na AE do EIA do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Figura 231: Pegada de Cerdocyon thous (cachorro-domato) registrado durante busca ativa na AE do EIA do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

As filmagens e fotografias, via armadilhas fotográficas, registraram espécies de todos os grupos de mamíferos
terrestres, incluindo animais de pequeno, médio e grande porte. Apesar de ser difícil e não usual a
identificação de pequenos mamíferos somente através de imagens, alguns exemplares possuem
características morfológicas e comportamentais particulares, que associado ao conhecimento da diversidade
local tornam estas imagens passíveis de identificação com segurança. Foram registradas duas espécies deste
grupo, dois marsupiais (D. aurita e P. quica) e um roedor (N. squamipes). Este método foi eficiente para
registro de mamíferos de médio e grande porte, principalmente considerando que muitos registros foram de
espécies de difícil visualização e identificação por vestígios: C. thous, C. brachyurus, E. barbara, H.
hydrochaeris, C. paca, D. novemcinctus, E. barbara, L. guttulus, L. pardalis, N. nasua, P. cancrivorus, S.
brasiliensis.
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Figura 232: Indivíduo de Cuniculus paca (paca)
registrado na AE do EIA do projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração Congonhas, Minas Gerais.

Figura 233: Indivíduo de Hydrochoerus hydrochaeris
(capivara) registrado na AE do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
– CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Figura 234: Indivíduo de Leopardus pardalis
(jaguatirica) registrado na AE do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
– CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Figura 235: Indivíduo de Eira barbara (irara) registrado
na AE do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 236: Indivíduo de Sylvilagus brasiliensis (tapeti) registrado na AE do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

Os métodos utilizados para captura de pequenos mamíferos não voadores demonstraram, de modo geral,
baixo sucesso amostral, com 47 indivíduos capturados pertencentes a sete espécies (Akodon cursor, Didelphis
aurita, Didelphis albiventris, Calomys tener, Cerradomys subflavus, Necromys lasiurus, Nectomys squamipes).
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Figura 237: Indivíduo de Akodon cursor (rato-do-mato)
registrado via armadilha Live Trap na ADA e AE do EIA
do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 238: Indivíduo de Calomys tener (rato-do-mato)
registrado via armadilha Live Trap na AE do EIA do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 239: Indivíduo de Cerradomys subflavus (ratodo-mato) registrado via armadilha Live Trap na ADA e
AE do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 240: Indivíduo de Didelphis albiventris (gambá)
registrado via armadilha Live Trap na ADA do EIA do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 241: Indivíduo de Necromys lasiurus (rato-domato) registrado via armadilha Live Trap na AE do EIA
do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 242: Indivíduo de Nectomys squamipes (ratod’água) registrado via armadilha Live Trap na ADA e AE
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas,
Minas Gerais.
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Algumas espécies de pequenos mamíferos demonstraram preferências quanto ao tipo de ambientes que
ocupam na área de estudo. Os pequenos roedores C. tener e N. lasiurus foram encontrados somente em
áreas abertas da AE. Cerradomys subflavus esteve presente tanto em ambientes abertos quanto florestados,
independente do grau de conservação destes. As espécies A. cursor, P. frenatus, P. quica e N. squamipes
foram registrados apenas em ambientes florestados, a maioria associada à presença de curso d’água perene.
Duas espécies de gambás foram encontradas durante os estudos tanto em ambientes alterados como
também em bordas de mata com vegetação mais preservada, sendo D. albiventris (gambá-de-orelha-branca)
registrado na ADA e D. aurita (gambá-de-orelha-preta) registrado apenas na AE.
Observou-se que C. brachyurus (lobo-guará) foi pouco registrada na área de estudo, somente na AE. Esta
espécie normalmente se abriga nas áreas florestadas durante o dia e percorre as áreas campestres para
forragear, onde encontra maior disponibilidade de pequenos vertebrados. Sendo assim, pelo fato de a ADA
ser bastante movimentada, no centro do empreendimento minerário, não é atrativa para forrageamento
desta espécie de hábitos furtivos. O mesmo pôde ser observado para C. thous (cachorro-do-mato), que
também foi registrado apenas uma vez na AE. Apesar dos resultados deste estudo, é importante frisar que,
tanto o lobo-guará quanto o cachorro-do-mato ocupam todos os tipos de ambientes, de florestas e grotas a
áreas campestres de altitude, áreas estas comuns tanto da ADA quanto na AE do empreendimento.
Os felinos silvestres demonstraram ser pouco comuns ao longo das áreas amostradas, sendo registrados
somente na AE. Tanto L. pardalis (jaguatirica) quanto P. concolor (onça-parda) demonstraram preferência
por ambientes florestais de maior extensão e com melhor grau de conservação. Contudo, também se utilizam
áreas abertas e alteradas para se deslocar ao longo da paisagem, pois são animais que possuem grandes
áreas de vida. L. guttulus (gato-do-mato-pequeno) demonstra preferência pelas áreas florestadas, mas se
desloca e forrageia em áreas abertas adjacentes às matas.
Já E. barbara (irara) foi registrada somente na AE, estando presente na maioria das áreas amostrais (MAS02,
MAS03, MAS11) inseridos em floresta estacional semidecidual. Os dois procionídeos (N. nasua e P.
cancrivorus) utilizam preferencialmente interiores de ambientes florestais ou a sua borda somente da AE,
independente do grau de conservação.
Os locais de ocorrência da única espécie de tatu registrada ao longo das áreas amostrais demonstram o uso
de ambientes com variados graus de conservação e fitofisionomias variando de áreas abertas a ambientes
florestados. Vestígios de D. novemcinctus (tatu galinha) foram encontrados tanto na ADA quanto na AE do
empreendimento.
As capivaras (H. hydrochaeris) ocorreram apenas em ambientes associados a grandes volumes de água como
diques, rios ou lagoas; e foram encontrados somente em locais localizados na AE do empreendimento com
cobertura de floresta estacional semidecidual. O outro roedor de maior porte, C. paca (paca) foi registrado
nas áreas amostrais somente da AE e, assim como a capivara, utiliza ambientes associados com água, mas
neste caso se restringe à cursos d’água perenes de áreas florestadas.
O tapeti (S. brasiliensis) foi uma das espécies consideradas menos comuns na área de estudo (ADA e AE.
Costumeiramente, esta espécie pode ser registrada em todos os tipos de ambientes, alterados e preservados.
Porém, neste estudo, S. brasiliensis foi encontrado apenas no ponto MAS11 inserida tanto na AE.
O único primata registrado neste estudo, C. penicillata (mico-estrela) foi registrado apenas em um único
ponto amostral (MAS05) inserido na AE, local permeado por floresta estacional semidecidual
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Considerando a abundância de registros, apresentado na Figura 243, poucas espécies tiveram ampla
ocorrência dentro da ADA e AE do empreendimento como, por exemplo, Akodon cursor, Cerradomys
subflavus, Nectomys squamipes e Dasypus novemcinctus. Outras espécies, no entanto, foram registradas
apenas na AE. No entanto, mesmo com a paisagem regional sendo altamente fragmentada, formada por um
mosaico entre paisagens com alta influência antrópica e distintas fitofisionomias naturais, é perceptível a
existência de conectividade entre áreas, mesmo com grandes diferenças entre os tipos de matriz no entorno
dos fragmentos naturais, consequentemente diferentes permeabilidades à passagem da fauna. Portanto, é
possível que animais com registros únicos ainda possam ser encontrados em outras áreas, sendo que
aparentemente a ausência de boa parte dos táxons animais nos pontos amostrais está mais relacionado com
as diferentes metodologias utilizadas entre os pontos e a diferença de esforço amostral total empregado, do
que efetivamente a raridade ou baixa abundância da espécie.
Sylvilagus brasiliensis
Puma concolor
Procyon cancrivorus
Philander quica

MASTO 02

Philander frenatus

MASTO 03

Nectomys squamipes

MASTO 04

Necromys lasiurus

MASTO 05

Nasua nasua

MASTO 06

Leopardus pardalis

MASTO 07

Leopardus guttulus

MASTO 08

Hydrochoerus hydrochaeris
Eira barbara

MASTO 10

Didelphis aurita

MASTO 11

Didelphis albiventris

MASTO 12

Dasypus novemcinctus

MASTO 13

Cuniculus paca

MASTO 14

Chrysocyon brachyurus

MASTO 15

Cerradomys subflavus

MASTO 19

Cerdocyon thous

MASTO 20

Calomys tener
Callithrix penicillata
Akodon cursor
0

5

10

15

20

25

30

Figura 243: Abundância das espécies de mamíferos registradas de acordo com cada ponto amostral do EIA do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

As espécies registradas tanto na ADA quanto na AE apresentam baixo número de endemismo, com apenas
duas espécies restritas (endêmicas) ao bioma da Mata Atlântica (Didelphis aurita e Philander quica). Apesar
de endêmica, estas duas espécies são comuns e de ampla distribuição ao longo de todo bioma (Voss et al.,
2018).
Os dados obtidos nas áreas amostradas da ADA/AE indicam quatro espécies consideradas com algum grau
de ameaça de extinção pelas listas vermelhas e uma como “quase ameaçada” (Quadro 44). A lista vermelha
de Minas Gerais (COPAM, 2010) classifica quatro espécies registradas como vulneráveis (C. brachyurus, L.
guttulus, L. pardalis e P. concolor). A lista vermelha nacional (ICMBio, 2018) classifica três espécies como
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vulneráveis (C. brachyurus, L. guttulus e P. concolor); enquanto a lista vermelha mundial (IUCN, 2020) indica
uma espécie como vulnerável (L. guttulus), uma como quase ameaçada (C. brachyurus). As principais
ameaças a estas espécies são a perda e fragmentação de hábitats, a caça, a diminuição de suas populações,
atropelamentos e expansão antrópica. A importância destas espécies é discutida juntamente com os dados
de espécies ameaçadas de extinção presentes nos dados secundários para melhor contextualização regional.
As espécies ameaçadas no âmbito regional são apresentadas conformeDe acordo com a classificação do
CITES (UNEP-WCMC, 2017), a região de estudo inclui cinco espécies de felinos silvestres (L. guttulus,
Leopardus sp., L. wiedii, L. pardalis, P. concolor) presentes no anexo I, o qual proíbe o comércio internacional;
e oito espécies (A. guariba, C. nigrifrons, C. penicillata, C. thous, C. brachyurus, H. yagouaroundi, M. tridactyla,
P. tajacu) no anexo II, que restringe o comércio destas de modo que não prejudique a sobrevivência da
espécie. O quadro a seguir relaciona a classificação da CITES das espécies com algum grau de ameaça de
extinção ou consideradas quase ameaçadas.
3.3.3.3 - Caracterização da fauna cinegética da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área Influência Indireta
(AE)
A caça e o comércio de animais silvestres são práticas observadas em todo território brasileiro e pode ser
considerada uma das principais causas de redução das populações de algumas espécies e de ameaça de
extinções locais ou regionais. (Peres, 2000; Machado et al., 2008; Rezende & Schiavetti, 2010; Melo et al.,
2015). Apesar de não haver relatos de ocorrência relacionados à caça de animais silvestres na área de estudo,
algumas espécies encontradas são normalmente alvo de caçadores. Entre os mamíferos registrados na ADA
e AE do empreendimento destacam-se nove espécies em especial, que são potencialmente cinegéticas .
Quadro 45: Potenciais espécies de mamíferos silvestres cinegéticas ocorrentes na área de estudo (AE) e
diretamente afetada (ADA) do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN
Mineração - Congonhas, Minas Gerais.
Uso de mamíferos
Espécies
Nome popular
Referências
cinegéticos
Cerdocyon thous
Cachorro-do-mato
Controle
Ferreira et al. (2016)
Chrysocyon brachyurus
Lobo-guará
Controle
Ferreira et al. (2016)
Peres (2000); Cajaiba et al.
Cuniculus paca
Paca
Alimentação
(2015)
Alimentação,
Cajaiba et al. (2015); Ferreira
Dasypus novemcinctus
Tatu-galinha
controle, artesanato
et al. (2016)
Peres (2000); Cajaiba et al.
Hydrochoerus hydrochaeris
Capivara
Alimentação
(2015)
Alimentação,
Leopardus guttulus
Gato-do-mato-pequeno
Ferreira et al. (2016)
controle, artesanato
Alimentação,
Leopardus pardalis
Jaguatirica
Ferreira et al. (2016)
controle, artesanato
Alimentação,
Puma concolor
Onça-parda
Ferreira et al. (2016)
controle, artesanato
Alimentação,
Peres (2000); Ferreira et al.
Sylvilagus brasiliensis
Tapeti
artesanato
(2016)

A maioria destas espécies é abatida para consumo próprio, sendo que as carnes mais apreciadas são de tatus
(Dasypus novemcinctus), paca (Cuniculus paca), capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e tapeti (Sylvilagus
brasiliensis). Todos os canídeos e felinos silvestres são os mais comumente abatidos para controle, ou seja,
por predar animais domésticos ou de criação; além de servir como “troféus” ou para extração da pele e
outras partes que são utilizados em artesanatos. Complementando a proibição de captura e comércio de
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todos os animais silvestres brasileiros em território nacional, o CITES (UNEP-WCMC, 2017) regulamenta e
restringe o comércio internacional das espécies faunísticas. Três espécies (L. guttulus, L. pardalis, P. concolor)
estão incluídas no anexo I do CITES que proíbe o comércio internacional; e duas espécies (C. thous, C.
brachyurus) estão incluídas no anexo II que restringe o comércio destas de modo que não prejudique a
sobrevivência da espécie.
3.3.3.3.1 - Indicadores de diversidade da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Estudo (AE)
O gráfico de acumulação de espécies geral indica tendência à estabilidade no número de espécies para a área
do empreendimento como um todo, apesar de ainda não ter ocorrido (Figura 244). A curva de estimativa de
espécies (Jack_1) demonstra forte crescimento nos primeiros dias de amostragem, que normalmente ocorre
devido a captura dos animais residentes próximo às armadilhas instaladas e captura das espécies mais
abundantes. À medida que o número de indivíduos aumenta, existe tendência de estabilização desta curva,
o que ainda não permite assumir que toda a diversidade da área foi contemplada no estudo e que espécies
de ocorrência naturalmente mais baixa dentro da assembleia de mamíferos ainda podem ser encontradas.
De acordo com as análises de Jack_1, estima-se que a maioria das espécies de mamíferos foram amostradas.
É válido ressaltar que a dificuldade de amostrar a diversidade total de mamíferos, especialmente em
ambientes neotropicais é uma realidade e novas amostragens quase sempre resultam no aumento da
diversidade regional (Lessa et al. 1999; Voss & Emmons, 1996).
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Figura 244: Gráfico de suficiência amostral da mastofauna nas Áreas Diretamente Afetada (ADA) e de Estudo (AE)
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas
Gerais.

O número de espécies registradas entre as diferentes áreas amostrais variou de uma a cinco espécies. As
áreas que apresentaram maior riqueza de espécies foram: MAS06 e MAS11 com seis espécies, seguida por
MAS05 com cinco espécies e MAS03, MAS04 e MAS08 com quatro espécies. Neste sentido, a área da CSN
como um todo se demonstrou com riqueza bastante elevada com 22 espécies encontradas nos 20 pontos
amostrais. Porém, ADA do empreendimento apresentou riqueza de espécies baixa, com apenas quatro
espécies registradas. As áreas com menos espécies registradas foram MAS07, MAS10, MAS14 e MAS20 com
apenas uma espécie em cada, e apenas um indivíduo de cada espécie. As áreas com maior abundância, ou
seja, maior número de indivíduos registrados foram MAS06 (n=29) e MAS11 (n=20), ambos na AE, seguida
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de M15 (n=15) na ADA. Sendo assim, a ADA, além de apresentar baixa riqueza de espécies, também
demonstrou baixa capacidade de suportar números expressivos de indivíduos.
Com relação às diferenças sazonais, na estação de seca (maio e junho) foram obtidos 91 registros de 17
espécies, sendo responsável por aproximadamente 66% do total de indivíduos e 77% do total de espécies
obtidos por este estudo. Durante a estação chuvosa (fevereiro/março) foram registrados 46 indivíduos de 11
espécies, o que corresponde a 33% do total de indivíduos e 50% do total de espécies. Essa discrepância nos
registros pode estar associada à necessidade de maior deslocamento dos mamíferos em busca de recursos
no período de seca, consequentemente aumentando as chances de registro pelas metodologias utilizadas.
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Figura 245: Gráfico de número absoluto de registro de espécies (Abundância e Riqueza) da mastofauna na
estação de Seca e Chuva ADA e AE do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 –
CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

A utilização de índices de diversidade, embora extremamente úteis para análises ecológicas, são aplicadas
geralmente de forma indiscriminada, resultando em dados pouco confiáveis e de baixa ou nenhuma
credibilidade do ponto de vista científico (Magnusson et al. 2013). Dentre os principais equívocos, podemos
destacar a ausência de uma base probabilística que permita assinalar valores de significância (p) que, por sua
vez, dificultam identificar a existência de diferenças significativas entre pontos amostrais em uma assembleia
de mamíferos. Outro fator interessante é que todos os índices de diversidade são altamente influenciados
pelo número de indivíduos e de espécies capturadas, consequentemente inventários realizados com baixa
amostragem e diferenças entre as metodologias utilizadas podem gerar dificuldades para avaliação
satisfatórias da diversidade biológica, que somados a problemas conceituais (ex: grupos de espécies com
difícil identificação e de difícil amostragem) trazem pouco sentido biológico e dificultam a interpretação de
padrões ecológicos (Hulbert,1971; Gotelli & Graves, 1996). No entanto, mesmo com dificuldades reais
analíticas, os cálculos dos índices de diversidade podem demonstrar tendências interessantes e auxiliar no
direcionamento de ações mitigatórias à impactos ambientais.
Quadro 46: Número de espécimes (N), riqueza em espécies (S), dominância (D), índice de diversidade de ShannonWiener (Shannon – H’) e equitabilidade (Pielou – J’) por área amostral, nas áreas diretamente afetada (ADA) e de
Estudo (AE) do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração Congonhas, Minas Gerais.
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Riqueza (S)
Abundância (n)
Dominância (D)
Diversidade de
Shannon (H’)
Equitabilidade
(J’)

M
02
2
7
0,4
286
0,7
543
1,0
88

M
03
4
7
0,1
905
1,4
91
1,0
76

M
04
4
9
0,4
167
1,1
69
0,8
435

M
05
5
14
0,2
198
1,5
81
0,9
821

M
06
6
29
0,3
202
1,3
84
0,7
724

M
07
1
1
0
-

M
08
4
11
0,2
909
1,2
99
0,9
367

M
10
1
1
0
-

M
11
6
20
0,3
158
1,4
98
0,8
363

M
12
2
10
0,4
667
0,7
23
1,0
43

M
13
3
8
0,2
857
1,1
65
1,0
6

M
14
1
1
0
-

M
15
3
15
0,6
381
0,6
944
0,6
32

M
19
2
3
0,3
333
0,8
032
1,1
59

M
20
1
1
0
-

Estatisticamente não é possível afirmar diferenças entre as áreas amostrais, mas podemos inferir observando
as tendências dados acima que: a área que demonstrou ser mais diversa foi MAS05 (H’=1,581), apresentou
baixa dominância de espécies (D=0,21), ou seja, não foi identificado neste ponto espécie ou espécies que
sobressaem em sua ocorrência com relação a outras e alta equitabilidade (J’=0,98), o que indica uma
distribuição homogênea entre as espécies que compõem a assembleia de mamíferos neste ponto. Esta área
está inserida na AE do empreendimento e, apesar de possuir fitofisionomias com baixo grau de conservação,
possui importante função de corredor natural para espécies de médio e grande porte, conectando as áreas
florestais mais significativas do entorno (MAS06 e MAS11) que também demonstraram possuir a maior
riqueza de espécies. Estas últimas, também inseridas na AE, estão em importantes áreas de floresta que
abrigam, seis espécies de mamíferos confirmadas até o momento.
Algumas espécies de mamíferos podem ser consideradas bons indicadores de qualidade ambiental, como
por exemplo, o gato-do-mato-pequeno registrado na AE. Os felinos de pequeno porte possuem preferência
por ambientes mais preservados, fragmentos florestais contínuos e conectados, com maior extensão e com
recursos disponíveis. Os felinos onça-parda e a jaguatirica, apesar de serem mais tolerantes quanto ao tipo
de ambiente que ocupam, também podem ser considerados bons indicadores ambientais, por serem
conhecidos como predadores de topo de cadeia e necessitarem de grande quantidade de alimento disponível
(Reis et al., 2011). A grande maioria destes felinos foi registrada em locais com remanescentes florestais de
maior porte ou em áreas consideradas corredores entre estes fragmentos, pois são animais que possuem
grandes áreas de vida e se deslocam muito. Estes são considerados espécies “guarda-chuva” (Luiz, 2008;
Wanderlei, 2011) Espécies “guarda-chuva” são aquelas cujas medidas adotadas para sua preservação
auxiliam na manutenção de outras espécies silvestres como consequência.
Por sua vez, Didelphis albiventris e Didelphis aurita são espécies facilmente adaptáveis aos diferentes nichos
ecológicos e favorecidas em ambientes com elevada ação antrópica (Fonseca, 1999; Reis et al., 2011). Porém,
a simples presença de representantes deste gênero em uma área não é indicativa de baixa qualidade
ambiental. Entretanto, assembleias de mamíferos onde existe alta dominância destas espécies podem ser
indicativos de desequilíbrio ambiental. Nesse estudo, as duas espécies foram pouco registradas em
comparação com a assembleia total de mamíferos, ou seja, apresentaram baixa dominância, o que sugere
uma boa qualidade do habitat do ponto de vista das espécies de pequeno porte.
O dendrograma de similaridade das áreas amostrais indica, no geral, baixa similaridade entre os diferentes
pontos amostrais e baixos valores de suporte (bootstrap) nos ramos do dendrograma. Os baixos valores de
suporte (bootstrap) nos ramos não permitem associações entre os agrupamentos com segurança estatística.
No entanto é possível identificar tendência de formação de dois grandes grupos. O primeiro grande grupo
engloba nove áreas amostrais, e o segundo engloba seis pontos. Estes agrupamentos foram ocasionados
pelas diferenças nos números de riqueza e abundância de espécies registradas nos pontos amostrais, por sua
vez, provavelmente foram influenciados pelas diferenças entre as metodologias utilizadas para o inventário
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entre pontos, sendo que as áreas do primeiro agrupamento foram aquelas com maior número de registros
de espécies e, o segundo agrupamento, as áreas com menor número de espécies. Sendo assim, não é possível
identificar nenhum padrão espacial na composição da fauna de mamíferos na área do empreendimento. As
áreas MAS06 e MAS14 (), inseridas na ADA e AE respectivamente, foram as áreas que apresentaram maior
similaridade, com índice de similaridade de Jaccard de 61,1%. A área com menor similaridade entre as demais
foi o ponto MAS15, inserido na ADA, pois ele se apresenta como grupo externo no dendrograma. Isso era
esperado, pois esta área se encontra mais ao centro do empreendimento, em região bastante movimentada,
com presença de veículos e pessoas, e é uma das áreas menos conectadas com os remanescentes nativos da
região. É importante salientar que mesmo com a baixa similaridade entre os pontos amostrais e com os
baixos valores de Bootstrap, de modo geral é perceptível a existência de conectividade entre áreas do
empreendimento. A ocorrência de espécies de ampla distribuição regional, ou espécies que são distribuídas
por todo bioma Mata Atlântica foi registrada em diversos locais com características distintas. Portanto, é
possível que animais com registros únicos ainda possam ser encontrados em outras áreas, sendo que
aparentemente a ausência de boa parte dos táxons animais em alguns pontos amostrais está mais
relacionada às diferenças nas metodologias utilizadas entre os pontos e diferença de esforço amostral total
empregado entre estes do que efetivamente a raridade ou baixa abundância das espécies, lembrando que a
dificuldade de amostrar a diversidade total de mamíferos, especialmente em ambientes neotropicais é uma
realidade e novas amostragens quase sempre resultam no aumento da diversidade regional (Lessa et al.
1999; Voss & Emmons, 1996). A vegetação presente na área de estudo do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 será suprimida, porém, a mastofauna local não sofrerá sérios prejuízos,
pois, existem vários remanescentes florestais adjacentes à área a ser desmatada.

Figura 246: Análise de Agrupamento utilizando o método UPGMA para a composição de espécies de mamíferos
de acordo com as áreas diretamente afetada (ADA) e de Estudo (AE) do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.

3.3.3.3.2 - Comparação da Fauna da AE e da ADA
A compilação de todos os registros obtidos primariamente in situ e dos estudos regionais resulta numa
listagem mais ampla com 50 espécies de mamíferos silvestres, pois foi somado às 49 espécies registradas na
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AE o registro de Philander quica (cuíca-de-quatro-olhos), observado unicamente neste estudo. Ao comparar
os dados da área de estudo verificamos que quatro espécies utilizam áreas pertencentes à ADA, 21 espécies
utilizam locais inseridos na AE e 49 estão presentes na região conforme dados secundários.
O inventário da mastofauna regional através de dados secundários indica 25 espécies não registradas pelo
atual estudo (ADA/AE), sendo 13 espécies de pequenos mamíferos (Calomys cf. expulsus, Caluromys
philander, Euryoryzomys russatus, Euryzygomatomys spinosus, Gracilinanus agilis, Marmosops incanus,
Monodelphis americana, Monodelphis domestica, Oecomys sp., Oxymycterus sp., Rhipidomys mastacalis,
Thaptomys nigrita, Euryzygomatomys spinosus), dois primatas (Alouatta guariba, Callicebus nigrifrons) e 12
espécies de mamíferos de médio porte (Conepatus semistriatus, Dasyprocta sp., Galictis cuja, Herpailurus
yagouaroundi, Leopardus wiedii, Pecari tajacu, Tamandua tetradactyla, Mazama americana, Mazama
gouazoubira, Leopardus sp., Cabassous sp., Euphractus sexcinctus). Importante salientar que o fato destas
espécies não terem sido encontradas até o momento na ADA/AE do empreendimento, não excluem a
possibilidade de ocorrência delas. Este maior número de espécies registradas na região se deve,
principalmente, ao grande volume de informação obtido ao longo de quinze anos. As informações referentes
à assembleia mastofaunística da região são importantes para conhecer as espécies de potencial ocorrência
na ADA/AE e melhor avaliar os impactos do atual empreendimento.
Todas as espécies de primatas listadas foram registradas apenas através de dados secundários obtidos em
anos anteriores. Durante os dois estudos sazonais in situ, foram realizados aleatoriamente, a reprodução da
vocalização das espécies alvo em amplificadores (playbacks) em fragmentos florestais. Contudo, não
registramos resposta de nenhuma espécie de primata. Principalmente as espécies Alouatta guariba (guariba)
e Callicebus nigrifrons (sauá) que demarcam seus territórios frequentemente através de vocalizações e, se
presentes na área, responderiam aos chamados emitidos pelos amplificadores. No caso específico do gênero
Alouatta, sua vocalização pode ser ouvida até cinco quilômetros de distância.
Mesmo com a análise de similaridade não sendo conclusiva quanto à comparação entre as áreas amostradas
no empreendimento, em um contexto geral é possível afirmar que não foram encontradas, até o momento,
na assembleia de mamíferos, indícios de que a Área Diretamente Afetada (ADA) ou a Área de Estudo (AE) do
EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração apresentam alguma
singularidade ambiental ou áreas exclusivas de ocorrência de espécies da mastofauna terrestre em relação à
área de entorno, sequer em um contexto regional. A fauna de mamíferos encontrada até o momento na área
do empreendimento é amplamente distribuída por toda região ou pelos biomas Mata Atlântica e Cerrado. O
mosaico ambiental no qual a área do empreendimento se encontra, reflexo de ser inserido em um contexto
de ecótone e área de altitude, certamente é um dos motivos para a elevada diversidade de mamíferos no
local.
Em relação ao endemismo dos mamíferos na região de estudo, seis espécies são restritas ao bioma Mata
Atlântica, sendo que destas quatro (A. guariba, C. nigrifrons, E. russatus, T. nigrita, Guerlinguetus brasiliensis)
foram registradas apenas nos estudos consultados para elaboração da lista de espécies da região e duas
(Didelphis aurita e Philander quica) registradas nos dados secundários da região e AE do empreendimento.
A união dos dados obtidos primariamente na ADA e AE com os dados secundários da região de estudo
indicam oito espécies com algum grau de ameaça de extinção, uma quase ameaçada e uma com deficiência
de dados para classificar. De acordo com a lista estadual de Minas Gerais (COPAM, 2010) sete espécies são
consideradas vulneráveis (A. guariba, C. brachyurus, L. guttulus, L. pardalis, M. tridactyla, Pecari tajacu, P.
concolor) e uma em perigo de extinção (L. wiedii). A lista nacional, segundo (ICMBio, 2018), classifica sete
espécies como vulneráveis quanto ao risco de extinção (A. guariba, C. brachyurus, H. yagouaroundi, L.
guttulus, L. wiedii, M. tridactyla, P. concolor) e uma com deficiência de dados (M. americana). Segundo a lista
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vermelha mundial (IUCN, 2020), duas espécies estão classificadas como vulnerável (L. guttulus, M. tridactyla),
três como quase ameaçadas (C. brachyurus, C. nigrifrons, L. wiedii) e uma com deficiência de dados (M.
americana).
De acordo com a classificação do CITES (UNEP-WCMC, 2017), a região de estudo inclui cinco espécies de
felinos silvestres (L. guttulus, Leopardus sp., L. wiedii, L. pardalis, P. concolor) presentes no anexo I, o qual
proíbe o comércio internacional; e oito espécies (A. guariba, C. nigrifrons, C. penicillata, C. thous, C.
brachyurus, H. yagouaroundi, M. tridactyla, P. tajacu) no anexo II, que restringe o comércio destas de modo
que não prejudique a sobrevivência da espécie. O quadro a seguir relaciona a classificação da CITES das
espécies com algum grau de ameaça de extinção ou consideradas quase ameaçadas.
Quadro 47: Espécies de mamíferos silvestres não voadores ameaçados de extinção e suas respectivas bibliografias
consultadas (dados secundários), áreas amostrais (dados primários), área de estudo, o grau de ameaça de acordo
com as listas vermelhas, e sua classificação cinegética do CITES; do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração - Congonhas, Minas Gerais.
Dados
Dados Primários
Status de ameaça
Secundários
Nome
Táxon
Popular
Bibliografia Área Amostral Estadual Nacional Mundial CITES
Alouatta guariba

Bugio-ruivo

13

-

VU

VU(A4ce)

LC

II

Callicebus nigrifrons

Sauá

12; 13; 14;
16; 17

-

-

-

NT

II

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

VU

VU (A3c; E)

NT

II

Herpailurus yagouaroundi
Leopardus guttulus

3; 4; 7; 8; 10;
12; 13; 14; MAS04, MAS06
16; 17

Gatomourisco
Gato-domatopequeno

13; 14

-

-

VU(C1)

LC

II

10; 11; 13

MAS03

VU

VU(C1)

VU

I

Leopardus pardalis

Jaguatirica

11; 12; 13;
14; 17

MAS05

VU

-

LC

I

Leopardus wiedii

Gato-domatopequeno

13

-

EN

VU(C1)

NT

I

Mazama americana

Veadomateiro

3; 4; 12; 16;
17

-

-

-

DD

-

Pecari tajacu

Cateto

8

-

VU

-

LC

II

Onça-parda

3; 4; 8; 11;
12; 13; 14;
15; 16: 17

MAS11

VU

VU(C1)

LC

I

Puma concolor

Legenda: Bibliografia: 1= SETE, 2003a; 2= SETE, 2003b; 3= SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL,
2010; 7= SPELAYON, 2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 9= BIOCEV, 2012; 10= SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO,
2015; 14= BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017. Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM
(2010), Nacional= ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2020): LC= preocupação menor, DD= deficiência de dados, NT= quase ameaçado,
VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A2c = Considerando
a perda ocorrida e contínua do Cerrado, 49,1% nos últimos 50 anos, bioma que provavelmente abriga a maior fração da população
da espécie, o avanço do arco do desmatamento no bioma Amazônico e perda de 88% do bioma Mata Atlântica, infere-se que pelo
menos 30% da população foi perdida nos últimos 26 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no
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futuro ≥ 30% com declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas
indicando probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos. A4ce = Redução da população observada, estimada, inferida,
projetada ou suspeitada, sendo que o período de tempo deve incluir tanto o passado quanto o futuro (até um máximo de 100 anos),
e as causas da redução podem não ter cessado OU não ser compreendidas OU não ser reversíveis, com declinio de área de ocupação
e efeitos de taxons introduzidos, hibridação, patogenos, poluentes ou competidores. Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012): En
(MA)= endêmico da Mata Atlântica. CITES (UNEP-WCMC, 2017) - Espécies cinegéticas: Apêndice I= comércio de fauna internacional
proibido (espécies em perigo de extinção), Apêndice II= comércio internacional restrito, ou que demonstre que não prejudique à
sobrevivência da espécie. MA= endêmico da Mata Atlântica (PAGLIA et al., 2012).

As espécies ameaçadas merecem atenção especial, pois demonstram grande sensibilidade frente às ameaças
que enfrentam. A análise dos dados obtidos permite inferir o uso da paisagem local pelas espécies e auxiliam
na elaboração de estratégias para a sua conservação. A paisagem, tanto da região, quanto da AE e ADA, é
formada por um mosaico altamente modificado por ações humanas.
As áreas do entorno da ADA são extremamente importantes, pois estão diretamente conectadas à área do
empreendimento e apresentam potencial para receber a fauna afugentada pelas obras do projeto Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração, uma vez que os táxons encontrados são de
ampla ocorrência dentro da área do empreendimento e em um contexto regional. Sendo assim, as áreas do
entorno do empreendimento apresentam condições de receber a mastofauna diretamente afetada pelas
obras de expansão e são de grande relevância para manter a conectividade entre populações e funcionar
como corredores utilizados pelos mamíferos para deslocamento.
3.3.3.3.3 - Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico
Embora o empreendimento esteja inserido em um contexto de intensa atividade antrópica e fragmentação
da paisagem natural, derivados principalmente dos processos da modificação ambiental inerentes da
exploração mineral na área e de atividades agrícolas no entorno, a área de estudo ainda abriga ambientes
preservados que representam fontes de recursos relevantes para a assembleia de mamíferos terrestres local.
A área de estudo demonstrou alta diversidade de mamíferos, com 50 espécies terrestres, sendo quatro
confirmadas como presentes na área diretamente afetada pelo projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração (ADA), 21 na Área de Estudo (AE) e 50 no contexto regional. O grupo
de pequenos mamíferos, composto por pequenos roedores e marsupiais, representa 41% do total das
espécies de mamíferos confirmadas, enquanto os mamíferos de médio e grande porte 59%.
Os mamíferos não voadores, em sua maioria, ocupam as mais variadas fitofisionomias e são de fácil
adaptabilidade quanto ao grau perturbação dos ambientes. No entanto, as espécies indicadas como
vulneráveis nas listas de espécie ameaçadas, em geral, se apresentam com algum tipo de especialização
ambiental e são mais sensíveis a modificações na paisagem. Por exemplo, espécies restritas a ambientes
florestados, principalmente as que são arborícolas e necessitam de conectividade no dossel para se
locomoverem, caso das espécies de primatas ou espécies com preferência à locais mais preservados, seja por
apresentarem características especializadas à utilização de determinados recursos, naturalmente mais
escassos em pequenas áreas, ou por apresentarem hábitos furtivos, evitando áreas com excesso de
movimentação humana, como os felinos silvestres.
Cada uma das espécies registradas desempenha importantes funções ecológicas, sendo essenciais no
equilíbrio do ecossistema como um todo. Muitas destas possuem importantes papéis ecossistêmicos como
controladores das populações de vertebrados, plantas e/ou insetos e dispersores de sementes. Os mamíferos
não voadores demonstraram estar presente ao longo de toda área de estudo, preferencialmente nos locais
onde ainda existem remanescentes vegetacionais nativos em melhor estado de conservação, água e recursos
alimentares. As áreas florestais com maior extensão e conservação dos ambientes naturais são mais diversas
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e abrigam as espécies mais seletivas e ameaçadas de extinção. Os grandes remanescentes florestados
presentes na AE do atual projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 – CSN Mineração
são essenciais para abrigar a mastofauna e manter as populações das espécies locais.
A maioria das espécies registradas consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica pertence ao grupo de
pequenos mamíferos, exceto por duas espécies de primatas. Dessas, apenas duas foram confirmadas como
presentes na AE, as demais não foram registradas nas campanhas sendo relatadas somente através dos
estudos regionais. A paisagem local abriga pelo menos oito espécies classificadas com diferentes graus de
ameaça de extinção, incluindo principalmente um primata (Alouatta guariba), um porco do mato (Pecari
tajacu), diversas espécies de felinos silvestres e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus).

3.4 - MASTOFAUNA VOADORA
3.4.1 - Introdução
Os morcegos (Mammalia: Chiroptera) são os únicos mamíferos com habilidade de voar ativamente, o que
propicia uma amplitude de interações com o ambiente (Cooper & Sears, 2013). No Brasil, são conhecidas
nove famílias, 64 gêneros e cerca de 180 espécies (Nogueira et al., 2014). A distribuição e o uso do habitat
por morcegos é um assunto que têm sido amplamente investigado nas regiões temperadas e tropicais (LópezGonzález et al., 2012). O interesse neste tipo de pesquisa se deve principalmente à ampla distribuição do
grupo por todo o globo (Simmons, 2005) e pelos diversos serviços ambientais prestados como dispersão de
sementes e polinização feitas por morcegos frugívoros e nectarívoros e remoção de insetos, ajudando no
controle de pragas agrícolas e urbanas, feitas por morcegos insetívoros (Kunz et al., 2011). Os morcegos com
hábito alimentar insetívoro possuem maior distribuição no planeta, não ocorrendo apenas nos polos sul e
norte, representando cerca de 70% das espécies de morcegos no mundo (Simmons, 2005).
Morcegos são importantes indicadores ambientais, respondendo às alterações no ambiente, notadas através
de mudanças nos padrões de atividade e, por vezes, resultando em variação na riqueza e substituição de
espécies em áreas alteradas (Williams-Guillén e Perfecto, 2011). O principal método de amostragem de
morcegos nos neotrópicos é a captura por redes de neblina (Meyer et al., 2015) o que restringe a amostragem
apenas a animais da família Phyllostomidae, uma vez que os morcegos das famílias de insetívoros como
Vespertilionidae, Molossidae e Emballonuridae conseguem detectar a presença da rede de neblina com
maior eficácia (Kuenzi & Morrison, 1998), sendo pouco representados em amostragens com esse método.
Uma das alternativas para amostragem dos morcegos insetívoros é a utilização do monitoramento acústico
(Sherwin, Gannon & Haymond, 2000). Os morcegos insetívoros emitem pulsos ultrassônicos para se
locomover e forragear no ambiente (Griffin, 1953). Estes pulsos possuem padrões distintos para cada tipo de
família, gênero e espécie (Denzinger, Kalko e Jones, 2004; Jones e Teeling, 2006), o que permite uma
identificação precisa para várias espécies de morcegos (Jung, Kalko e Helversen, Von, 2007; Jung, Molinari e
Kalko, 2014; Zamora-Gutierrez et al., 2016). Porém, este método possui pouca eficácia na identificação de
morcegos da família Phyllostomidae, por conta principalmente da intensidade do chamado acústico destes
animais (Kalko, 2004), aliado a raros estudos que caracterizam o chamado acústico para a família (Barataud
e Giosa, 2013; Rodríguez-San Pedro e Allendes, 2017). Estudos que utilizam de forma conjunta o
monitoramento acústico e capturas com redes de neblina ainda são raros no Brasil (Heer et al., 2015), o que
pode causar uma amostragem incompleta de morcegos em áreas prioritárias para conservação.
O conhecimento da quiropterofauna de Minas Gerais é ainda bastante restrito, dado o pequeno número de
estudos científicos e técnicos realizados no Estado até o momento (Dias-Silva et al., 2018; Gomes, Silva e
Tavares, 2015; Talamoni et al., 2013; Tavares et al., 2010). Entretanto, sabe-se que a fauna de morcegos
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conta com pelo menos 77 espécies, compondo cerca de 45% da riqueza do Brasil (Nogueira et al., 2014). O
Quadrilátero Ferrífero, região onde está inserida a Mina Casa de Pedra, não constitui exceção à regra quanto
à lacuna de conhecimento sobre os quirópteros em Minas Gerais, sendo necessário o intenso estudo do
grupo (Gomes, Silva e Tavares, 2015).
3.4.2 - Metodologia
3.4.2.1 - Dados secundários
Para a contextualização da fauna de morcegos na região do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04 foram utilizados estudos técnicos anteriores na área da Mina Casa de Pedra que utilizaram
metodologias específicas para coleta e captura de morcegos. Estes estudos ocorreram entre os anos de 2012
e 2021 (Biocev 2012, YpeBio 2014, YpeBio 2015, Biocev 2019, Biocev 2021). Para a lista de dados secundários,
a fim de não inflar o número de espécies e apontar o status de conservação das espécies, não foram
contabilizados registros duvidosos ou com taxonomia imprecisa.
A compilação dos dados bibliográficos acessados revelou uma alta diversidade de morcegos para a área de
estudo, sendo registradas 20 espécies. Destas, 12 espécies são de morcegos insetívoros pertencentes às
famílias Emballonuridae, Molossidae e Vespertilionidae e, ainda, 8 espécies pertencentes à família
Phyllostomidae (Quadro 48; Figura 247).

IUCN

Fonte

BRA

Nome Popular

Grau de Ameaça

EST

Espécie

Metodologia

Quadro 48: Lista regional das espécies de mamíferos silvestres voadores registradas através de dados secundários,
com suas respectivas bibliografias, endemismos e status de ameaça de acordo com as listas vermelhas do COPAM
(2010), ICMBIO (2018) e IUCN (2019).

Peropteryx macrotis

Morcego

18,19

MAC

NA

NA

NA

Peropteryx trinitatis

Morcego

18,19

MAC

NA

NA

NA

Ordem Chiroptera
Emballonuridae

Família Phyllostomidae
Anoura caudifer

Morcego Beija-Flor

9,11,13,18,19

REDE

NA

NA

NA

Anoura geoffroyi

Morcego Beija-Flor

13,19

REDE

NA

NA

NA

11,13,18

REDE

NA

NA

NA

11,13,18,19

REDE

NA

NA

NA

Artibeus lituratus
Carollia perspicillata

Morcego da
Castanheira
Morcego da
Pimenteira

Desmodus rotundus

Morcego vampiro

13

REDE

NA

NA

NA

Glossophaga soricina

Morcego beija-flor

11,19

REDE

NA

NA

NA

Platyrrhinus lineatus

Morcego

11,13

REDE

NA

NA

NA

Sturnira lilium

Morcego

9,18,19

REDE

NA

NA

NA
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Espécie

Nome Popular

EST

BRA

IUCN

Metodologia

Fonte

Grau de Ameaça

Eumops perotis

Morcego

18

MAC

NA

NA

NA

Molossus currentium

Morcego

18

MAC

NA

NA

NA

Molossus molossus

Morcego

11,18,19

REDE/ MAC

NA

NA

NA

Promops centralis

Morcego

18,19

MAC

NA

NA

NA

Eptesicus brasiliensis

Morcego

18,19

MAC

NA

NA

NA

Eptesicus chiriquinus

Morcego

18,19

MAC

NA

NA

NA

Eptesicus furinalis

Morcego

18,19

MAC

NA

NA

NA

Lasiurus blossevillii

Morcego

19

REDE/MAC

NA

NA

NA

Myotis nigricans

Morcego

11,18,19

REDE/ MAC

NA

NA

NA

Família Molossidae

Família Vespertilionidae

Myotis ruber
Morcego
18,19
MAC
NA NA NA
Legenda: Espécie não ameaçada (NA), Biocev 2012 (9), YpeBio 2014 (11) YpeBio 2015 (13), Biocev 2019 (18). Biocev
2020 (19). REDE = amostragem por redes de neblina; MAC = amostragem por monitoramento acústico.

O maior registro de espécies da família Phyllostomidae era esperado, uma vez que se trata da família de
morcegos mais diversa nas regiões neotropicais (Gardner, 2008), aliado ainda ao fato de que em quase todos
os estudos analisados o método de amostragem foi através de redes de neblina, método conhecidamente
mais eficaz para amostragem de filostomídeos (MacSwiney G et al., 2008). A maior riqueza da família
Vespertilionidae em relação as outras famílias de morcegos insetívoros, deve-se ao fato dos chamados
ultrassônicos de morcegos desta família serem melhor identificados, diminuindo incertezas e contribuindo
diretamente para o acréscimo de espécies para a família (Arias-Aguilar et al., 2018). A família Molossidae é
composta por animais forrageadores de espaço aberto, sendo estes menos sensíveis a alterações no habitat
e presentes em todos os biomas brasileiros (Reis et al., 2007). Já a família Emballonuridae, representada por
duas espécies, é naturalmente menos diversa que as famílias abordadas anteriormente. São animais
forrageadores de espaço aberto mas que em busca de alimento podem adentrar em ambientes florestais
(Dias-Silva et al., 2018).
Emballonuridae
10%
Phyllostomidae
40%
Vespertilionidae
30%

Molossidae
20%
Figura 247: Representatividade percentual da riqueza de espécies de mamíferos voadores registradas através de
dados secundários, de acordo com a família a que pertencem, na Área de estudo.
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3.4.2.2 - Área de estudo
Para amostragem de quirópteros foram executadas duas campanhas em campo de acordo com o período
sazonal. A primeira campanha ocorreu período chuvoso, em janeiro/2021, e a campanha da estação seca
ocorreu em junho/2021.
Ao todo foram selecionados 16 pontos de amostragem (Quadro 49), sendo seis pontos dentro da área
diretamente afetada (ADA) e dez pontos na área de estudo (AE)(Figura 248).
Quadro 49: Pontos de amostragem de quiropterofauna, discriminados por métodos de amostragem e localização.
Pontos

Tipo de Ambiente

Coordenadas geográfica
UTM (SIRGAS 2000- 23K)
Leste

Norte

Método
empregado

Área de
impacto

Q1

Área de mata com grau de antropização,
próximo a pequeno curso dágua.

614113

7732804

REDE/MAC

ADA

Q2

Área de campo rupestre circundado por
atividade minerária.

609732

7736727

REDE/MAC

AE

Q3

Área de mata preservada.

610304

7738107

REDE/MAC

AE

Q4

Área de mata com intervenção humana,
próximo a correia transportadora.

613318

7733547

MAC

AE

Q5

Área de mata preservada

615174

7735337

REDE/MAC

AE

Q6

Área de cerrado com intervenção
humana. Próximo à área de extração
minerária.

614960

7737296

REDE/MAC

AE

Q7

Área de cerrado em limite com campo
rupestre, ambos com intervenção
humana.

614972

7737412

REDE/MAC

AE

Q8

Área de Mata às margens de barragem.

614165

7731330

REDE/MAC

ADA

Q9

Área de mata com intervenção humana.

614819

7731552

REDE/MAC

ADA

Q10

Área de cerrado próximo a estrada
asfaltada

610480

7738568

REDE

AE

Legenda: Monitoramento acústico (MAC), redes de neblina ou interceptação de voo (REDE), área de diretamente
afetada (ADA) e área de estudo (AE).
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Figura 248: Pontos amostrais do levantamento da mastofauna voadora sendo discriminado a Área de Estudo – AE.
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Foram utilizados métodos complementares para o inventariamento de morcegos: o monitoramento acústico
(MAC) e a captura por redes de interceptação de voo (redes de neblina). Os trabalhos foram subsidiados
pelas Autorizações de Manejo de Fauna N°.008 B/2019 (Anexo I) e N° SSP 047/2020 (Anexo II).
•

Redes de neblinas

As redes de interceptação de voo (redes-de-neblina) foram instaladas em locais de provável rota de
passagem dos morcegos considerando os ambientes florestais (Figura 249) e campestres (Figura 250)
presentes na área de estudo (Bredt, Uieda e Magalhães, 1999; Voss, 2009).

Figura 249: Redes de neblina armadas no ponto Q9, em
área de mata, para levantamento da mastofauna
voadora do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

Figura 250: Redes de neblina armadas no ponto Q2 em
área de campo rupestre, para levantamento da
mastofauna voadora na área do Projeto Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 - Congonhas MG.

Em cada estação sazonal foram amostradas oito noites, sendo cada noite em um ponto distinto. Em cada
noite de amostragem foram usadas seis redes-de-neblina de 9m x 3m x 25 mm, que eram abertas ao
entardecer (17h30) e permaneciam assim por cinco horas consecutivas. No período de amostragem as redes
eram vistoriadas de 30 em 30 minutos (Emmons & Feer, 1997). O esforço amostral foi calculado de acordo
com Straube & Bianconi (2002), no qual se multiplica a área total das redes utilizadas (m2), o número de horas
de amostragem de cada noite (h) e o número de redes usadas. Assim, o esforço foi de 810 m².h de redes
abertas por noite, totalizando 14.580 m².h de redes abertas ao longo das duas campanhas.
Os indivíduos capturados foram colocados em sacos de pano e levados a um local apropriado para triagem,
onde eram medidos e pesados com auxílio de dinamômetros de precisão, com 100 g ou 300 g de capacidade,
dependendo do porte do animal (Figura 251). A medida do antebraço de cada morcego capturado foi tomada
com auxílio de um paquímetro analógico (0,01 mm de precisão) (Figura 252).
A condição reprodutiva de cada fêmea capturada foi determinada pela palpação do abdome, para a
verificação de gravidez, sendo categorizadas em:
•

Adultas (sem evidências de gravidez anterior, porém com epífises ossificadas);

•

Grávidas (perceptível por análise do abdome);

•

Juvenis (inativas).
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Para os machos, observaram-se os testículos: escrotados nos adultos potencialmente ativos, não escrotados
nos adultos inativos ou juvenis. A classificação dos morcegos em adultos ou juvenis foi realizada, também,
pela observação da ossificação das epífises dos ossos longos dos membros anteriores.

Figura 251: Pesagem de morcego contido em saco de
pano durante a segunda campanha do levantamento
de quirópteros na área do Projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

•

Figura 252: Aferição de antebraço de morcego durante
a segunda campanha do levantamento de quirópteros
na área do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

Monitoramento acústico - MAC

Para o presente monitoramento acústico foram utilizados dois gravadores ultrassônicos autônomos SM2+
(Wildlife Acoustics, Concord, USA), fixados em campo a cerca de 1,5 metros do nível do solo e com o
microfone inclinado a 45° em direção ao céu (Figura 253 e Figura 254). O gravador foi programado para ser
ativado em horário crepuscular (18h00) e permaneceu ativo até as 06h00, totalizando 12 horas de
amostragem em cada ponto, somando 180 horas de gravação. Foram instalados dois detectores por noite
em pontos distintos com distância mínima de 700 metros entre eles. Para a análise de dados considerou-se
cada detector de morcegos em um ponto como a unidade amostral, aqui denominada noite de amostragem.

Figura 253: Gravador ultrassônico Song meter 2 Bat+
fixado em área de fragmento florestal no ponto Q3,
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases
03 e 04 - Congonhas - MG.

Figura 254: Gravador ultrassônico Song meter 2 Bat+
fixado em área campestre (Campo rupestre
ferruginoso) no ponto Q2, Projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

Foi determinado como estimulo mínimo para ativação do gravador sons ultrassônicos de 6 dB, tendo como
filtro chamados acústicos entre 10 e 192 Khz, com uma taxa de amostragem de 384 Khz, em Full spectrum
mantendo todas as características dos sons, possibilitando uma maior precisão na identificação (Schnitzler e
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Kalko, 2001). Foi considerado como uma passagem de morcego (Bat pass) a sequência de duas ou mais
chamadas de ecolocalização limitadas pelo tempo de pós gatilho ou por uma chamada de alimentação - Feed
buzz - (Fenton, 2004), para evitar a gravação de várias passagens de um mesmo indivíduo foi considerada o
intervalod e 2 minutos entre o registro de passagens da mesma espécie.
Para verificação de animais ameaçados foram checadas: lista estadual (COPAM, 2010), lista nacional (MMA,
2014) e lista mundial (IUCN, 2021). Para determinar a ocorrência de espécies raras e endêmicas foram
utilizadas listas de ocorrência de espécies e trabalhos científicos sobre o assunto (Nogueira et al. 2014;
Tavares et al. 2010).
3.4.2.2.1 - Análise dos Dados
Devido à grande capacidade da quiropterofauna de se dispersar e transpor a paisagem (Bernard e Fenton,
2003) os dados primários de todos os pontos (ADA e AE) foram considerados nas análises. Para análise de
distribuição espacial dos morcegos foram considerados dois tipos de ambientes: campestre e florestal. Esta
categorização é devida pois é de conhecimento que ambientes abertos (sem dossel) como campo rupestre e
cerrado favorecem o voo de animais que possuem o chamado acústico em uma banda estreita de
frequências, sendo estes animais incluídos em uma guilda eco morfológica denominada como forrageadores
de espaço aberto. Já os animais que forrageiam dentro de áreas florestais e em bordas de mata possuem o
pulso acústico ocupando uma banda larga de frequências, estes são incluídos na guilda eco morfológica de
forrageadores de espaço de borda (Denzinger e Schnitzler, 2013; Schnitzler e Kalko, 2001).
Com o auxílio do software Estimates S (Colwell, 2013) foi calculada a riqueza esperada, utilizando o método
Jackknife 1 que permite estimar a riqueza de espécies baseado na presença ou ausência de indivíduos na
área.
Fórmula Jackknife 1:

onde: Sobs é o número total de espécies observadas, m é o número de amostras, Q1 é o número de
ocorrências únicas e fj é o número de amostras que contêm j espécies únicas.
Através dos dados fornecidos pelo programa, foram elaborados gráficos contendo a curva de acumulação de
espécies. A unidade básica de amostragem para os cálculos de riqueza adotada corresponde aos dias de
coleta.
Fórmula curva de acumulação de espécies:
Com amostras H e Sobs o número total de espécies observadas, sejam Sj o número de espécies encontradas
em j amostras, de modo que S1 é o número de espécies encontrado em exatamente uma amostra, e por aí
em diante. O número total de espécies esperadas em h < H amostras é então:
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Os coeficientes combinatórios em α são:

Sendo o estimador da variância:

Onde

é o estimador de riqueza total de espécies.

Após gerados os dados para a curva de acúmulo de espécies, foi relacionando o acréscimo de espécies
observadas (vetor Y) com o acréscimo de unidades amostrais - dias de amostragem (vetor X). A estabilização
ou não da curva do coletor permite identificar se o número de unidades amostrais utilizadas possibilitou uma
amostragem suficiente da fauna de uma determinada área. Este resultado foi comparado à curva gerada pelo
estimador de riqueza Jackinife 1 analisando conjuntamente a riqueza total observada, as espécies que
ocorrem apenas em uma amostra (“uniques”) e o número de amostras (Santos, 2004).
Os índices de Shannon–Weaver (H’); equitabilidade de Pielou (J’); índices de similaridade, Coeficientes de
Sorensen (S) e Jaccard (J), foram aplicados de forma comparativa entre os pontos, tendo unidades
independentes as áreas de amostragem. Abaixo as fórmulas dos respectivos índices e coeficientes:
Onde temos S como número total de táxons, n como número total de indivíduos e ni como número total de
individuos do táxon i.
Shannon-Weaver (H'):

Pielou (J'):

Usando M para número de ocorrências conjuntas e N para número total de colunas com presença em apenas
uma linha temos:
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Sorensen (S):

djk = 2M /(2M + N)
Jaccard (J):

djk = M/(M+N)
Para testar influência de tipo de habitats, sazonalidade e método de amostragem na composição da
comunidade de morcegos foi aplicado um teste PERMANOVA e construído um gráfico NMDS (Escalonamento
multi-dimensional não métrico) ambos utilizando índice Bray curtis com 9.999 aleatorizações. Estas analises
foram realizadas no software PAST (Hammer, 2017)
•

Identificação acústica

A identificação acústica e a criação dos espectrogramas foi realizada no software Raven (Raven-Program,
2014). Os sonogramas foram analisados com taxas de amostragens de 384 kHz somadas a uma janela de
Hanning para redução de perda espectral dos sinais. O tamanho da Fast Fourier transform - FFT foi de 1024
para a visualização dos sonogramas e para os gráficos de potência (power spectra). Foram extraídos os
seguintes parâmetros acústicos: frequência inicial, frequência final, frequência de maior energia, bandwidth,
número de harmônicas e duração da chamada.
Com os parâmetros acústicos aferidos foram utilizadas as seguintes chaves de identificação acústica: LópezBaucells et al. (2016) e Arias-Aguilar et al. (2018), além de chamados de referência cedidos pelo Instituto de
Pesquisa da Amazônia (Appel et al., 2016). Para confirmação das identificações acústicas, os parâmetros
acústicos foram organizados por espécies identificadas e aplicado a análise multivariada de Principais
componentes (PCA) no software PAST 3.0 (Hammer, 2017).
3.4.3 - Resultados
3.4.3.1 - Caracterização da Fauna da área de estudo
Durante os trabalhos de campo foram capturados 51 indivíduos e gravadas 335 passagens de morcegos
insetívoros. Ao todo foram identificadas 19 espécies/sonótipos distribuídas em quatro famílias (Quadro 50).
Destas, 13 espécies estão na ADA/AE, sendo 3 espécies exclusivamente na ADA e duas espécies
exclusivamente na AE. Para fins estatísticos foram tratadas em conjunto considerando a mobilidade de
animais desse grupo. Dentre as espécies registradas nenhuma consta nas listas consultadas de animais
ameaçados ou são endêmicas e raras. Em se tratando da família Phyllostomidae todas as espécies registradas
são de ampla distribuição nos biomas brasileiros. Sobre os morcegos insetívoros todos possuem amplas
distribuição no território nacional (Reis et al., 2007), porém a escassez de informação sobre a ecologia e
seleção de habitat destes animais impossibilitam analises mais aprofundadas sobre estes animais.
•

Riqueza de Espécies, Composição e Aspectos Biológicos

O agrupamento Molossideo1 foi criado devido a sobreposição dos chamados acústicos das seguintes
espécies: Tadarida brasiliensis, Nyctinomops laticaudatus e Eumops glaucinus (Arias-Aguilar et al., 2018;
Jung, Molinari e Kalko, 2014). Com o uso da metodologia de monitoramento acústico foi possível identificar
13 espécies. Já com a amostragem por redes de neblina foram identificadas seis espécies de morcegos.
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Nenhumas das espécies registradas por ambas as metodologias estão inseridas em listas de animais
ameaçados.

Q1, Q7

ADA/AE

MAC

CHUVA

Morcego

Q1, Q8, Q9

ADA

MAC

Áreas de estudo

IUCN

Morcego

Pontos de
Ocorrência

BRA

Período de
Registro

Nome
Popular

Grau de
Ameaça

EST

Espécie

Metodologia

Quadro 50: Espécies de morcegos registradas durante as duas campanhas do levantamento de morcegos na área do
empreendimento - Congonhas – MG, sendo discriminada pontos de ocorrência, área do Projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, metodologia de amostragem, estação sazonal e grau de ameaça.

Ordem Chiroptera
Emballonuridae
Peropteryx
macrotis
Peropteryx sp.

NA NA NA

SECA/CHUVA NA NA NA

Familia Phyllostomidae

Artibeus
planirostris
Carollia
perspicillata
Desmodus
rotundus
Glossophaga
soricina

Morcego da
Castanheira
Morcego da
Castanheira
Morcego da
Pimenteira
Morcego
vampiro
Morcego
beija-flor

Sturnira lilium

Morcego

Molossideo 1

Morcego

Molossus sp.

Morcego

Artibeus lituratus

Molossus
molossus
Promops centralis

Q9

ADA

REDE

CHUVA

NA NA NA

Q9

ADA

REDE

CHUVA

NA NA NA

Q1, Q3, Q4, Q5,
Q9

ADA/AE

REDE

Q4

AE

REDE

Q1, Q4, Q5

ADA/AE

REDE

SECA/CHUVA NA NA NA

REDE

SECA/CHUVA NA NA NA

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Q1,
ADA/AE
Q4,Q5,Q7,Q9,Q10
Familia Molossidae
Q1,Q2,
Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,
ADA, AE
Q8, Q9
Q3, Q5, Q6, Q7,
ADA, AE
Q8, Q9, Q13, Q14

SECA/CHUVA NA NA NA
SECA

NA NA NA

Morcego

Q1, Q2, Q5,Q6,Q7

ADA, AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Morcego

Q1,Q2,Q8,Q9

ADA, AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Familia Vespertilionidae
Eptesicus
brasiliensis
Eptesicus furinalis

Morcego

Q4,Q5,Q9

ADA, AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Morcego

Q1,Q3,Q4,Q5,Q7

ADA,AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Histiotus velatus

Morcego

Q1,Q2

ADA, AE

MAC

Myotis nigricans

Morcego

Q1, Q3, Q5

ADA, AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Myotis ruber

Morcego

Q4, Q5, Q9

AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA

Myotis riparius

Morcego

Q2, Q3, Q5

ADA, AE

MAC

SECA/CHUVA NA NA NA
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Legenda: Monitoramento acústico (MAC); Redes de neblina (REDE); Área diretamente afetada (ADA), Área de estudo
(AE); Não ameaçada (NA).

A grande maioria das espécies capturadas com as redes de neblina já foram amostradas na área em estudos
técnicos anteriores, sendo uma espécie nectarívora, Glossophaga soricina, três espécies frugívoras: Artibeus
lituratus (Figura 255), Carollia perspicillata (Figura 256) e Sturnira lilium (Figura 257) e o hematófago
Desmodus rotundus (Figura 258) . Já a espécies Artibeus planirostris (Figura 259), foi a única espécie que não
havia registro para a área de estudo. A riqueza de morcegos da família Phyllostomidae foi dentro do
esperado (Quadro 51), sendo amostrado cerca de 75% da riqueza registrada para a área de estudo e
registrando uma espécie sem capturas anteriores. Este resultado provavelmente está relacionado com a
disponibilidade de frutos e flores nos ambientes amostrados (Santos Filho, Silva e Sanaiotti, 2008). Sturnira
lilium e Carollia perspicillata foram as espécies com maiores distribuição dentre os animais da família
Phyllostomidae, estando presentes, respectivamente, em seis e cinco dos nove pontos amostrados. Ambas
as espécies são consideradas morcegos de médio porte, que se alimentam principalmente de vegetais, das
famílias Piperaceae e Solanacea. Segundo Ramos Pereira, Marques e Palmeirim (2010), estas espécie podem
ter seu período reprodutivo iniciado por influência de flavonóides de plantas consumidas pelos mesmos, no
caso, representantes da família Piperaceae. No Brasil há registros para ambas em todos os biomas ocorrentes
no território (Reis et al., 2007).
Em relação aos demais animais capturados, as espécies Artibeus lituratus e Artibeus planirostris são animais
frugívoros e são registrados em todos os biomas brasileiros (Reis et al., 2007). Já a espécie Glossophaga
soricina possui um habito alimentar nectarívoro e frequentemente é encontrada se abrigando em cavidades
em áreas calcarias e ferruginosas (Gomes, Silva e Tavares, 2015; Talamoni et al., 2013) e, assim como as
demais espécies capturadas, este animal possui ampla distribuição no território brasileiros (Reis et al., 2007).
Desmodus rotundus é um animal hematófago, frequentemente relacionado com dispersão e disseminação
do vírus rabico. Este animal o possui ampla distribuição no território nacional, ocorrendo em todos os biomas
(Reis et al. 2007).

Figura 255: Artibeus lituratus capturado durante o
levantamento da mastofauna voadora na área do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 - Congonhas - MG
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Figura 256: Carollia perspicillata capturado durante o
levantamento da mastofauna voadora na área do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.
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Figura 257: Sturnira lilium capturado durante o
levantamento da mastofauna voadora na área do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

Figura 258: Desmodus rotundus capturado durante o
levantamento da mastofauna voadora na área do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

Figura 259: Artibes planirostris capturado durante o levantamento da mastofauna voadora na área do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.

Com relação aos morcegos das famílias Emballonuridae (Figura 260), Molossidae (Figura 261) e
Vespertilionidae (Figura 262) , amostradas pelo método de bioacústica, apenas Histiotus velatus e Myotis
riparius não possuíam registro prévio para a área. Este fato ocorre principalmente pelo aumento da acurácia
na identificação acústica, sendo possível identificar com confiabilidade estas duas espécies. De forma geral
todas as espécies gravadas pelo monitoramento acústico são comuns e já possuem registro para o estado de
Minas Gerais (Dias-Silva et al., 2018). A riqueza de morcegos insetívoros (Quadro 51) amostrada pode ser
considerada alta se comparada com estudos em ambientes agroflorestais (Heer et al., 2015), urbanos (Araújo
e Bernard, 2016) e é semelhante com a riqueza encontrada em áreas conservadas em Minas Gerais (DiasSilva et al., 2018).
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Figura 260: Morcegos da família Emballonuridae amostrados na área de estudo durante o levantamento acústico
em A: Peropteryx macrotis e em B: Peropteryx sp.

Figura 261: Morcegos da família Molossidae amostrados na área de estudo durante o levantamento acústico em:
A) Molossideo1 ; B) Promops Centralis e C) Molossus molossus

Figura 262: Morcegos da família Vespertilionidae amostrados na área de estudo durante o levantamento
acústico em A: Eptesicus brasiliensis.; B: Eptesicus chiriquinus ; C: Eptesicus furinalis ; D: Histiotus velatus.; E:
Lasiurus blossevillii; F: Myotis ruber.
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•

Índice de diversidade e equitabilidade

O índice de diversidade foi maior na amostragem acústica se comparado com as redes de neblina, o que,
provavelmente, decorre de noites com vento atrapalhando a amostragem por redes de neblina e do menor
número de pontos amostrados utilizando esse método. Se comparado com estudos publicados, a diversidade
amostrada pelas redes de neblina neste estudo também foi considerada dentro do normal (Gomes, Silva e
Tavares, 2015). Em relação à equitabilidade da fauna de morcegos no local do empreendimento, o índice de
equitabilidade se mostrou elevado tanto para amostragem acústica (0,81) quanto para amostragem por
redes de neblina (0.73). O que demonstra que comunidade de morcegos está bem distribuída, não havendo
grande dominância por parte de alguma espécie (Quadro 51).
Quadro 51: Índices de diversidade e equitabilidade da mastofauna voadora amostrada na área de estudo.
Estimador
Esforço de
Metodologia
Riqueza
Indivíduos/atividade
Shannon
Equitabilidade
Jack 1
amostragem
Monitoramento acústico
13
15
335
2,24
0.87
216 horas
Redes de neblina

•

6

7

51

1,32

0.73

14.580 m²r

Distribuição espacial e sazonalidade

A distribuição espacial dos morcegos na área de estudo não mostrou relação com os ambientes campestres
e florestais para os insetívoros (PERMANOVA, p =0,3624, Figura 263) e nem para os animais amostrados por
redes de neblina (PERMANOVA, p=0,2346) não havendo mudanças na estrutura da comunidade em relação
a estes ambientes. A provável razão para este resultado é a distribuição homogênea de recursos e condições
(Jung e Kalko, 2011), ou a escala de estudo reduzida potencializado pela ampla capacidade de permeabilidade
da paisagem que o grupo possui.

Figura 263: Escalonamento multidimensional não métrico (Strees = 0,17) da comunidade de morcegos da área de
estudo, em marrom áreas campestres e verde áreas florestais.

A sazonalidade não influenciou a comunidade de morcegos da área de estudo tanto para insetívoros que
foram amostrados através de monitoramento acústico (PERMANOVA, p= 0,303 ; Figura 264), quanto para os
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animais amostrados em redes de neblina (PERMANOVA, p= 0,3324 ; Figura 265). A atividade de morcegos na
estação seca contabilizou 179 passagens, já na estação chuvosa a atividade contabilizada foi quase três vezes
maior, com 482 passagens de morcegos insetívoros. Este resultado vai de encontro ao esperado, uma vez
que em períodos chuvosos a disponibilidade de recursos (insetos alados) é maior, fazendo com que a
atividade de morcegos aumente em determinados locais (Dias-Silva et al., 2018). Porém esta alta
disponibilidade de alimento pode ter influenciado positivamente a maior atividade no período chuvoso de
Eptesicus furinalis, Eptesicus brasiliensis, Lasirurus blossevillii, Promops centralis e a amostragem exclusiva
neste período sazonal de Artibeus Planirostris e Artibeus lituratus.

Nº de passagens

A maioria das espécies de morcegos foram amostradas tanto na estação seca quanto na estação chuvosa,
porém as espécies Histiotus velatus e Glossophaga soricina, foram registradas apenas na estação seca e as
espécies Artibeus lituratus e Glossophaga soricina foram registradas apenas na estação chuvosa. Seleção
sazonal é um assunto pouco estudado quando se trata de morcegos neotropicais (Bordignon e França, 2009).
As hipóteses comumente mais aceitas para diferença na ocorrência sazonal de espécies de morcegos são:
migração, seleção alimentar, estado reprodutivo, disponibilidade de recurso e condições (Falcão et al., 2014;
Krauel e McCracken, 2013), porém no caso do presente estudo não há dados suficientes que corroborem
estas hipóteses.
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Figura 264: Distribuição de passagens de morcegos insetívoros em relação a estação sazonal.
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Figura 265: Distribuição de capturas de morcegos em relação a estação sazonal.

•

Suficiência amostral e metodologias complementares
o

Monitoramento acústico

Durante as duas campanhas em campo foram amostradas 18 noites, nove em cada campanha, com a
utilização da metodologia biacústica. Foi notada a estabilização da curva de acúmulo de espécies (Figura 266)
para o monitoramento acústico, sendo estimada pelo estimador Jack1 cerca de 15 espécies, um número
próximo do observado (13 espécies). A estabilização da curva tem dois motivos principais, i) a amostragem
completa da noite e ii) simplificação de algumas espécies em grupo. A amostragem de noites completas (12
horas de amostragem por noite) ajuda a aumentar e otimizar o esforço de amostragem, fazendo com que
várias espécies sejam amostradas em uma única noite. A criação de grupos sonótipos, que na prática é a
junção de possíveis espécies em grupos sonoros, pode acarretar em simplificação da comunidade amostrada.
Como o monitoramento acústico de morcegos é uma prática consideravelmente nova no Brasil (Heer et al.,
2015), sendo ainda um desafio e por vezes a simplificação de algumas espécies em grupos de espécies é uma
prática comum e aceita no meio acadêmico (Araújo e Bernard, 2016; Dias-Silva et al., 2018; Heer et al., 2015).
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Figura 266: Curva de acúmulo de espécies do monitoramento acústico de morcegos na área de estudo do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, CSN- Congonhas -MG.

o

Redes de neblina

Durante as capturas utilizando redes de neblina em quatro das 11 noites amostradas foram capturados 51
morcegos distribuídos em seis espécies, com isso a curva se encontra em leve assíntota (Figura 267). O
estimador de espécies jack1 prevê cerca de sete espécies (Quadro 51) para a área de estudo. Uma vez que
foram capturadas seis espécies, temos que 85% das espécies estimadas foram registradas. De fato, pelo que
se conhece das espécies já capturadas em outros estudos na área, é possível que tenha ocorrido uma
subamostragem da família Phyllostomidae, uma vez que foi capturada cerca de 75% da fauna de morcegos
Phyllostomideos ocorrentes na área e adicionado uma nova espécie.
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Figura 267: Curva de acúmulo de espécies da captura de morcegos por redes de neblina na área de estudo do
projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, CSN- Congonhas -MG.
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3.4.3.1.1 - Comparação da Fauna da ADA/AE
A fauna de morcegos amostradas na ADA e AE se demonstraram muito próximas, sendo que das 19 espécies
amostradas, 13 ocorrem em ambas as áreas. Foram registradas 3 espécies que ocorrem apenas na ADA,
sendo: Artibeus lituratus, Artibeus planirostris e Peropterix sp.. Já as espécies ocorrentes apenas AE, são: P.
Desmodus rotundos e Myotis ruber. As amostragens realizadas no presente projeto adicionaram duas
espécies que não haviam sido registradas previamente em estudos de dados secundários (Biocev 2012,
Ypebio 2014, Ypebio 2015, Biocev 2019, Biocev 2021). Isso se deve primordialmente ao uso em conjunto do
monitoramento acústico que é extremamente útil para amostragem de morcegos insetívoros de forma
complementar ao métodos de captura por redes de neblina (MacSwiney G, Clarke e Racey, 2008).
Considerando-se apenas das espécies capturadas em redes de neblina, a diferença entre a composição de
morcegos entre a ADA/AE e dados secundários foi esperada, uma vez que os morcegos possuem uma grande
área de vida e podem percorrer mais de 20 km em uma única noite (Bernard e Fenton, 2003). Neste caso a
atual amostragem adicionou Artibeus planirostris à lista de espécies da região. Com isso, diferenças
significativas nas estrutura e composição de comunidades de morcegos em escala local são esperadas se
houver grandes mudanças na qualidade ambiental da região ou se amostradas fitofisionomias totalmente
distintas (Muylaert, Stevens e Ribeiro, 2016).
3.4.3.1.2 - Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico
Com a realização deste trabalho foi possível caracterizar de forma eficiente a fauna de morcegos da área de
estudo do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, adicionando o registro de duas
espécies à listagem obtida em estudos prévios, totalizando 23 espécies registradas para Mina Casa de Pedra.
Com isso, ressalta-se a importância da utilização de metodologias complementares para acessar de forma
eficaz a fauna de morcegos (Heer et al., 2015). Não foram registradas espécies que constem nas listas de
animais ameaçados, endêmicos ou raros. A distribuição espacial dos morcegos insetívoros foi homogênea,
não indicando pontos de agregação e nem preferência por forragear em área campestre ou florestal. Este
fato pode estar relacionado com a grande mobilidade que os morcegos possuem, permeando de forma
eficiente a paisagem e consequentemente demonstrando uma distribuição espacial homogênea (Coops e
Catling, 2002).
O esforço amostral empregado e a limitações na identificação acústica provavelmente contribuíram para a
estabilização da curva de acumulação de espécies. Espera-se que com a evolução das ferramentas de
identificação acústica mais espécies sejam identificadas, como foi o caso para Myotis riparius e Histiotus
velatus, animais que em estudos anteriores não foram identificados por falta de chamados de referência.
Desta forma considera-se válida a continuidade de estudos bioacústicos na área. Já em relação às redes de
neblina, foram amostradas a maioria dos animais constantes na lista de dados secundários com a adição da
espécie Artibeus planirostris. Este fato pode ser explicado pela amostragem em áreas de fragmentos
florestais consideráveis, próximos a cursos d’água (McCain, 2006). No geral, o índice de diversidade da
comunidade de morcegos insetívoros e capturados por redes de neblina foi alto se comparado a outros
estudos. A provável razão deste fato é o amplo esforço de amostragem aplicado às metodologias e a
qualidade ambiental das áreas amostradas, estando a maioria dos pontos de amostragem em áreas
florestais.
De forma geral, a fauna de morcegos da área de estudo se mostrou diversa com representantes de várias
guildas tróficas, como: nectarívoros, insetívoros, frugívoros e hematófagos. Apesar de nenhuma espécies
estar presente em listas de animais ameaçados, ressalta-se que os animais amostrados participam de
importantes processos ecológicos como polinização, dispersão de frutos e controle de insetos (Kunz et al.,
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2011). Sendo assim, a diminuição das populações destes animais podem acarretar em severos danos ao
ambiente e até mesmo econômicos (Boyles et al., 2011).

3.5 - ICTIOFAUNA
3.5.1 - Introdução
O rio Paraopeba é um dos maiores afluentes da bacia do rio São Francisco (CETEC, 1983). O rio nasce na Serra
do Veloso, entre as serras das Vertentes e do Espinhaço, no município de Cristiano Otoni-MG, a 1.140 m de
altitude, e deságua no rio São Francisco, no reservatório de Três Marias. Sua bacia de drenagem é de
13.643km2, com um percurso de aproximadamente 500 km de extensão. Seus principais afluentes são os rios
Maranhão, Betim, Macacos e ribeirão Sarzedo (pela margem direita) e rios Camapuã, Manso, Juatuba e
ribeirões Águas Claras e Florestal (pela margem esquerda).
Até a década de 1990, nenhum estudo sistematizado de levantamento de sua ictiofauna havia sido realizado
na bacia. Por ocasião da construção da Escada Experimental para Peixes do Rio Paraopeba (UTE Igarapé –
Cemig), foram conduzidos estudos por Alves e Vono (1995; 1996; 1997; 1998a; 1998b, Alves, 2007), que
demonstraram alta riqueza e diversidade de peixes e a presença de várias espécies migradoras. Pela
importância como corredor de migração e diversidade de espécies migradoras, a calha do rio Paraopeba foi
elencada como área prioritária para conservação no Estado de Minas Gerais (DRUMOND et al., 2005). Além
destes estudos concentrados na UTE Igarapé, na bacia do rio Paraopeba ocorreu apenas mais um
levantamento científico da ictiofauna e avaliação de aspectos ambientais importantes para este grupo no
ribeirão Serra Azul (Carvalho, 2002). Ademais, na literatura científica não são conhecidos outros
levantamentos sobre a riqueza e diversidade da ictiofauna em outros locais da bacia do rio Paraopeba.
Grande parte do conhecimento sobre a ictiofauna das cabeceiras desta bacia é oriunda de estudos inerentes
ao licenciamento ambiental.
Na parte alta da bacia do Paraopeba, encontra-se a sub-bacia do rio Maranhão, que está localizado na região
central de Minas Gerais, possuindo uma bacia de contribuição de 714,6 km². Essa sub-bacia abrange os
municípios de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco (IGAM, 2003). O rio Maranhão é formado
basicamente pela confluência de dois cursos d’água: o ribeirão Ventura e ribeirão Bananeiras, confluência
essa ocorrendo a jusante da cidade de Conselheiro Lafaiete. A região da sub-bacia do rio Maranhão é
bastante impactada por atividades de mineração, indústrias e crescimento urbano acelerado. Atualmente, a
bacia abriga um contingente de 175.000 habitantes. O saneamento urbano é um problema em algumas
áreas, assim como a densa malha viária que atravessa essa sub-bacia.
Estudos sobre a ictiofauna do rio Maranhão e da mesorregião onde se encontra o empreendimento estão
concentrados em diagnósticos para estudos de impacto ambiental de plantas minerárias. A microbacia do rio
Maranhão não está elencada como área prioritária para a conservação da ictiofauna de Minas Gerais
(Drummond et al., 2005).
3.5.2 - Objetivos
3.5.2.1 - Objetivo geral
O presente estudo buscou inventariar e caracterizar a ictiofauna da área de estudo do empreendimento em
tela.
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3.5.2.2 - Objetivo específico
- Definir padrões para a comunidade íctica, levando-se em conta a abundância, riqueza, diversidade, e
similaridade entre os pontos amostrais;
- Apontar espécies em lista de ameaças, bem como áreas prioritárias para conservação;
- Determinar os impactos ambientais, sobre a ictiofauna, para as atividades do empreendimento;
- Definir medidas de controle ambiental, face aos impactos elencados.
3.5.3 - Metodologia
3.5.3.1 - Pontos amostrais
A amostragem ocorreu em doze (12) estações de coleta ao longo das drenagens que tangem a área de estudo
do empreendimento. De acordo com a malha amostral foram avaliados um ponto na ADA e onze na área de
estudo (AE) (Figura 268 a Figura 293, Quadro 52).
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Figura 268: Pontos amostrais do diagnóstico da ictiofauna para o projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, CSN Mineração 2021, Congonhas-MG.
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Quadro 52: Localização dos pontos amostrais do diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
Ponto
Nome do corpo d’água
AE
Coordenadas
Amostral
(SIRGAS 2000 - (23 K)
IC01
IC02
IC03
IC04
IC05
IC06
IC07
IC08
IC09
IC10
IC11
IC12

Rio Paraopeba
Maranhão
Maranhão
Sem Nome
Córrego Maria José
Córrego Grota do Xavier
Córrego Grota do Xavier
Ribeirão do Esmeril
Córrego do Pilar
Ribeirão do Esmeril
Córrego Arrojado
Sem nome

Região
AE
AE
AE
AE
AE
ADA
AE
AE
ADA
AE
ADA

606147; 7729686
611273; 7730290
615689; 7731335
614639; 7734081
613231; 7731935
608918; 7738738
610242; 7738104
606468; 7730786
615016; 7734634
609338; 7735109
608729; 7733978
614785; 7731346

Fevereiro de 2021 (Chuva)

Maio de 2021 (Seca)

Figura 269: Vista parcial do Ponto IC01, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 270: Vista parcial do Ponto IC01, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 271: Vista parcial do Ponto IC02, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto

Figura 272: Figura 273: Vista parcial do Ponto IC02,
estação seca, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
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Fevereiro de 2021 (Chuva)
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Maio de 2021 (Seca)
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 274: Vista parcial do Ponto IC03, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 275: Vista parcial do Ponto IC03, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 276: Vista parcial do Ponto IC04, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 277: Vista parcial do Ponto IC04, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 278: Vista parcial do Ponto IC05, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto

Figura 279: Vista parcial do Ponto IC05, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
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Fevereiro de 2021 (Chuva)
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Maio de 2021 (Seca)
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 280: Vista parcial do Ponto IC06, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 281: Vista parcial do Ponto IC06, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 282: Vista parcial do Ponto IC07, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 283: Vista parcial do Ponto IC07, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 284: Vista parcial do Ponto IC08, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto

Figura 285: Vista parcial do Ponto IC08, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
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Fevereiro de 2021 (Chuva)
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Maio de 2021 (Seca)
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 286: Vista parcial do Ponto IC09, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 287: Vista parcial do Ponto IC09, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 288: Vista parcial do Ponto IC10, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 289: Vista parcial do Ponto IC10, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 290: Vista parcial do Ponto IC11, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto

Figura 291: Vista parcial do Ponto IC11, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
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Fevereiro de 2021 (Chuva)
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Maio de 2021 (Seca)
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 292: Vista parcial do Ponto IC12, estação
chuvosa, selecionando para o levantamento da
ictiofauna para composição do EIA do projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 293: Vista parcial do Ponto IC12, estação seca,
selecionando para o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

3.5.3.2 - Período de amostragem
As amostragens foram executadas de acordo com a autorização de manejo de fauna aquática n° 018/2020,
com validade até 16/12/2021 (Anexo III), sendo realizadas duas campanhas de campo: uma durante o
período chuvoso (fevereiro de 2021) e outra ao longo do período seco (maio de 2021) (Quadro 53).
Quadro 53: Campanhas de amostragem do diagnóstico da ictiofauna – EIA para Pilha de Rejeitos de Fraile – Fases 03
e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
Data
Tema
Período
Início
Fim
Chuvoso
01/02/2021
05/02/2021
Ictiofauna
Seco
10/05/2021
15/05/2021

3.5.3.3 - Métodos de amostragem
O esforço amostral empregado nas amostragens com peneira e rede de arrasto foi padronizado em 30
minutos de pesca ativa por ponto em um trecho de 50 m longitudinais. Além disso, foram utilizadas quatro
redes de emalhar de dez metros de comprimento com malhas 1,5 a 3,0 centímetros entre nós opostos por
ponto. As redes foram armadas no final da tarde e recolhidas no início da manhã do dia seguinte
permanecendo na água por cerca de doze horas. Devido às características fisiográficas dos cursos d’águas a
amostragem com redes de emalhar foi possível de ser executada somente nos pontos IC01, IC02 e IC03. O
esforço amostral empregado se encontra no Quadro 54. Foi realizado um esforço total de 2626 m² de
amostragem ao longo de 12 pontos amostrais, durante as campanhas de seca e chuva (Figura 294 a Figura
296).
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Quadro 54: Esforço de amostragem empregado durante o diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
Esforço de pesca
Esforço
Ponto
Petrechos utilizados
por campanha
pesca total
Amostral
(m²)
(m²)
IC01
peneira, arrasto e redes de emalhar (Malhas 1,5, 2,0, 2,5, e 3,0).
146
292
IC02
peneira, arrasto e redes de emalhar (Malhas 1,5, 2,0, 2,5, e 3,0).
146
292
IC03
peneira, arrasto e redes de emalhar (Malhas 1,5, 2,0, 2,5, e 3,0).
146
292
IC04
peneira, arrasto
50
100
IC05
peneira, arrasto
250
500
IC06
peneira, arrasto
50
100
IC07
peneira, arrasto
50
100
IC08
peneira, arrasto
100
200
IC09
peneira, arrasto
100
200
IC10
peneira, arrasto
175
350
IC11
peneira, arrasto
25
50
IC12
peneira, arrasto
75
150
Total
1313
2626

Os espécimes capturados foram separados por ponto e tipo de petrecho utilizado na captura. Os indivíduos
capturados foram eutanasiados de acordo com os diretrizes específicas para o grupo e fixados com formalina
a 10% e identificados até o menor nível taxonômico quando possível, e aqueles de identificação dúbia foram
identificados em laboratório utilizando-se da literatura competente para tal. A nomenclatura taxonômica
utilizada obedeceu às regras zoológicas utilizadas por Reis et al. (2003), pelos sites Fishbase
(http://www.fishbase.org)
e
da
California
Academy
of
Sciences
(http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).
Em campo, foi realizada biometria dos espécimes coletado. Os peixes e espécies com identificação duvidosa
coletados foram sacrificados através do método de eutanásia descrito por Lucena et al. (2013).
Posteriormente foram fotografados, acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com indicação de sua
procedência, data e armazenados em recipientes contendo solução de formalina a 10% (Figura 297).

Figura 294: Amostragem com auxílio de rede de
arrasto.
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Figura 296: Amostragem com auxílio de rede de
emalhar.

Figura 297: Triagem dos espécimes em campo.

3.5.3.4 - Identificação de espécimes
Após fixação em campo, em laboratório os peixes foram inicialmente lavados e conservados em solução de
álcool etílico a 70° GL em tambores plásticos e frascos de vidro. Foram realizados registros fotográficos de
todas as espécies capturadas.
Para a identificação das espécies foram utilizadas chaves dicotômicas e diagnoses contidas em artigos e livros
de taxonomia e sistemática, além de consultas ao Fish base, disponível em:
https://www.fishbase.se/search.php.
3.5.3.5 - Abundância
A captura por unidade de esforço (CPUE) dos pontos localizados nas áreas de influência foi avaliada através
da relação entre a abundância dos peixes e a área do curso d’água amostrado, sendo o comprimento do
trecho amostrado multiplicado pela largura do curso d’água. Nos pontos IC01, IC02 e IC03, a CPUE foi
padronizada pelo número de indivíduos capturados pela área total de redes de emalhar utilizada mais a área
amostrada com arrasto (Quadro 54). A CPUE foi estimada para indivíduos e biomassa por 100 m2.
3.5.3.6 - Riqueza
Foi verificado o número de espécies por ponto amostral e estas foram avaliadas quanto a sua ocorrência.
A suficiência amostral foi verificada pela curva de acumulação de espécies através do programa EstimateS
considerando 100 randomizações, a partir de um total de 24 amostras obtidas ao longo das duas campanhas
de campo nos pontos selecionados. Para estimar a curva do coletor da área de estudo foi utilizado o
estimador Jackknife 1, considerando 100 randomizações. Além disso, foi utilizado o método de rarefação de
Coleman (Coleman et al., 1982), considerando a extrapolação de 100 unidades amostrais, e de cada amostra
foi considerado o dado de abundância por campanha.
3.5.3.7 - Análise da diversidade, equitabilidade e similaridade
Para o cálculo da diversidade de espécies foram empregados os dados quantitativos obtidos por meio das
capturas (CPUE) utilizando o índice de diversidade de Shannon (Magurran, 1988), descrito pela equação:
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onde:
ni = número dos indivíduos em cada espécie;
pi= abundância de cada espécie;
S= número de espécies, chamado também de riqueza;
N = número total de todos os indivíduos.
Para avaliação da equitabilidade, foi comparado o valor observado de H’ com o valor máximo de H’ por ponto
amostral.
Para verificação da similaridade na composição de espécies entre os pontos amostrais foi utilizada a análise
de agrupamento hierárquico (Cluster), baseada no coeficiente de similaridade (medida por grupo) de BrayCurtis, calculado a partir da abundância (CPUE) / dados de espécies nas estações amostradas:

onde:
Cij=número de espécies comuns entre duas estações amostrais i e j;
Tij= número de repetição de espécies entre as estações amostrais i e j;
Si,j,l...= soma do número de espécies que são únicas em i,j,l....
3.5.3.8 - Tombamento dos espécimes
Os peixes coletados serão entregues à coleção de peixes do ICT-UFMG-MG, da qual o Prof. Dr. Paulo Garcia
é o curador. Os lotes para tombamento estão armazenados para serem encaminhados para o ICT-UFMG-MG,
porém devido ao momento de pandemia do COVID-19 as atividades da instituição ainda não foram
retomadas.
3.5.4 - Resultados
3.5.4.1 - Contextualização da Fauna da Área de Estudo
Na área de estudo da expansão pretendida foram observadas 29 espécies de peixes. Apenas uma delas,
Trichomycterus cf. novalimensis (cambeva), está elencada em lista oficial de espécies ameaçadas de extinção
à nível nacional (MMA, 2014). Das 29 espécies, quatro, ou 14% são consideradas exóticas à bacia do rio São
Francisco. As 25 restantes, ou 86%, são nativas. Das espécies observadas o Australoheros mattosi (cará), o
Pareiorhina rosai (cascudinho), o Hypostomus francisci (cascudo), as Cambeva variegata e Trichomycterus cf.
novalimensis (cambevas) e o Hyphessobrycon aff. santae (lambari) são consideradas endêmicas à bacia do
rio Paraopeba ou São Francisco.
A ordem Characiformes foi aquela mais representativa entre as ordens observadas, sendo a família
Characidae a mais representativa com 41% das espécies observadas. Este padrão da ictiofauna é aquele mais
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característico para bacias neotropicais, onde esta família possui predominância de espécies na composição
das comunidades de fauna de peixes (Lowe-McConnell, 1999) (Quadro 55).

Cyprinodontiform
es

Poeciliidae

Loricariidae

Siluriformes
Trichomycterid
ae

Perciformes

Cichlidae

Estudos

Erythrinidae

Endêmica

Characiformes

Distribuição

Characidae

Espécie

IUCN, 2020

Família

MMA, 2014

Ordem

COPAM, 2010

Quadro 55: Ictiofauna registrada através de dados secundários para Área de Estudo do Projeto Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, 2021, Congonhas-MG.

Psalidodon fasciatus

não

não

não

nativa

Não

3, 4, 5

Astyanax lacustris

não

não

não

nativa

Não

5

Psalidodon rivularis

não

não

não

nativa

Não

5

Astyanax scabripinnis

não

não

não

nativa

Não

1

Astyanax sp.

não

não

não

nativa

Não

4

Hasemania nana

não

não

não

nativa

Não

5

Hyphessobrycon santae

não

não

não

nativa

Sim

4, 5

Hyphessobrycon sp.

não

não

não

nativa

Não

3

Knodus moenkhausii

não

não

não

nativa

Não

5

Oligosarcus argenteus

não

não

não

nativa

Não

2, 5

Piabina argentea

não

não

não

nativa

Não

3, 4

Serrapinnus sp.

não

não

não

nativa

Não

3

Hoplias intermedius

não

não

não

nativa

Não

5

Hoplias malabaricus

não

não

não

nativa

Não

1, 2, 5

Phalloceros uai

não

não

não

nativa

Não

4, 5

Poecilia reticulata

não

não

não

exótica

Não

4, 5

Hypostomus francisci

não

não

não

nativa

Sim

4, 5

Hypostomus sp.

não

não

não

nativa

Não

3, 5

Pareiorhina rosai

não

não

não

nativa

Sim

5

Cambeva variegata

não

não

não

nativa

Sim

5

Trichomycterus reinhardti

não

não

não

nativa

Não

4, 5

Trichomycterus sp.

não

não

não

nativa

Não

3

Trichomycterus sp.1
Trichomycterus cf
novalimensis
Australoheros facetus

não

não

não

nativa

Não

3

não

sim

não

nativa

Sim

5

não

não

não

exótica

Não

1, 2

Australoheros mattosi

não

não

não

nativa

Sim

5

Geophagus brasiliensis

não

não

não

nativa

Não

1, 3, 5

Oreochromis niloticus

não

não

não

exótica

Não

1, 2, 5

Tilapia sp.

não

não

não

exótica

Não

3, 4

Legenda: 1- Spelayon, 2010a; 2- Spelayon, 2010; 3- Sete, 2013; 4- Sete, 2015; 5- Biocev, 2020.
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Com relação à riqueza, não foi possível extrair a ocorrência por ponto amostral do diagnóstico da ictiofauna
do EIA do Alteamento das Barragens Casa de Pedra e B5. Os corpos hídricos avaliados neste estudo são de
toponímia desconhecida, afluentes da margem esquerda do rio Maranhão, localizados à sudeste da área da
CSN (Sete, 2015). Porém, nesta área foi observada uma riqueza total de nove espécies de peixes (Quadro 55).
Na microbacia do córrego Bichento não foi verificada a presença de espécies de peixes ao longo de duas
campanhas amostrais, durante o EIA da Unidade de Tratamento de Minérios e Barragens B4 e B5.
A área de estudo do presente estudo está localizada nas microbacias do rio Maranhão e seus afluentes da
margem direita. Nos estudos anteriores ao ano de 2015, dentro da análise de dados secundários realizados
nestas drenagens, foi observada uma baixa riqueza íctica, havendo uma ocorrência máxima de 4 espécies
por ponto. Já no estudo da (Biocev, 2020) foram observadas 9 espécies no ponto que compreende o rio
Paraopeba e 8 espécies no ponto que compreende o córrego dos Moreiras.
A baixa riqueza observada pode ser explicada pela própria história natural dos corpos hídricos de interesse,
os quais são de pequeno porte e localizados nas partes mais altas da bacia. Esta composição é limitante para
muitas espécies as quais não conseguem ascender e colonizar as cabeceiras da bacia. Além disso, estes
corpos hídricos possuem uma baixa capacidade suporte, o que limita a colonização destes locais. Também
pelo fato de possuírem baixa capacidade suporte, estes corpos hídricos estão mais susceptíveis aos impactos
ambientais. O uso intensivo da bacia e a ocupação do solo e dos corpos d’água de longa duração, fazem com
que estes locais tenham sido impactados de forma severa e sinergética. Tal fato pode ter culminado na perda
de espécies que compunham a comunidade de peixes destes afluentes do rio Maranhão, haja vista a ausência
de algumas espécies bentônicas que potencialmente poderiam ocorrer nestes locais em condições de
ausência de degradação ambiental (Loricariidae de pequeno porte, Crenuchidae, Parodontidae,
Heptapteridae).
3.5.4.2 - Caracterização da Fauna da Área de Estudo e Área Diretamente Afetada
No presente estudo foram observadas 13 espécies de peixes, pertencentes a 5 ordens e 8 famílias (Quadro
56, Figura 298 a Figura 307). As ordens Characiformes e Siluriformes apresentaram as maiores riquezas da
área de estudo. Entre as famílias, a Characidae e Loricariidae foram as mais representativas.
Das 13 espécies observadas, duas se encontram com identificação definitiva pendente, Hypostomus sp. “bola
preta” e Trichomycterus gr. reinhardti. Essas espécies com identificação indefinida pertencem a grupos
taxonômicos complexos, na qual, necessitam da coleta de mais exemplares para identificação definitiva.
Quadro 56: Lista de espécies observadas durante o diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
Ordem

Família

Espécie

Autor

Psalidodon fasciatus
Astyanax lacustris

(Cuvier, 1819)
(Lütken, 1875)

Psalidodon rivularis
Oligosarcus argenteus

(Lütken, 1875)
Günther, 1864

Erythrinidae

Hoplias malabaricus

(Jenyns, 1842)

Heptapteridae

Rhamdia quelen

(Quoy & Gaimard, 1824)

Characidae
Characiformes

Siluriformes
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Ordem

Família

Espécie

Autor
(Lütken, 1874)
S.I.
Silva, Roxo & Oyakawa, 2016
(Eingenmann, 1917)
Lucinda, 2008
Linnaeus, 1758
(Quoy & Gaimard, 1824)

Cyprinodontiformes

Trichomycteridae
Poeciliidae

Hypostomus francisci
Hypostomus sp. “bola preta”
Pareiorhina rosai
Trichomycterus gr. reinhardti
Phalloceros uai

Gymnotiformes
Perciformes

Gymnotidae
Cichlidae

Gymnotus carapo
Geophagus brasiliensis

Loricariidae

Legenda: S.I. = Sem identificação.

Figura 298: Psalidodon fasciatus, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para composição
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 299: Astyanax lacustris, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 300: Psalidodon rivularis, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para composição
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 301: Oligosarcus argenteus, exemplar
registrado durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 302: Hoplias malabaricus, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para composição
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 303: Geophagus brasiliensis, exemplar
registrado durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 304: Phalloceros uai, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para composição
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 305: Gymnotus carapo, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 306: Rhamdia quelen, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para composição
do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 307: Pareiorhina rosai, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 308: Hypostomus sp. “bola preta”, exemplar
registrado durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 309: Hypostomus francisci, exemplar registrado
durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 310: Trichomycterus gr. reinhardti, exemplar registrado durante o levantamento da ictiofauna para
composição do EIA do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

A ictiofauna observada no presente estudo é composta prioritariamente por espécies de pequeno porte.
Apenas quatro (30%) das 13 espécies são de médio porte, e não foram observadas espécies de grande porte.
Das quatro espécies de médio porte, somente uma (8%) apresenta importância comercial. De acordo com as
informações do presente estudo foram observadas duas (15%) espécies endêmicas na área de estudo,
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_01

Página 381 de 467

Hypostomus francisci e Pareiorhina rosai. Até o momento não foram observadas espécies exóticas ou
ameaçadas de extinção na área de estudo (Quadro 57).
Quadro 57: Dados ecológicos e de conservação das espécies observadas durante o diagnóstico da ictiofauna –
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca)
2021, Congonhas-MG.
Espécie

Porte

Distribuição

Endemismo

Categoria de
ameaça

Importância
comercial

Psalidodon fasciatus
Astyanax lacustris
Psalidodon rivularis
Geophagus brasiliensis
Hoplias malabaricus
Gymnotus carapo

Pequeno
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Médio
Pequeno

Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo

Não
Não
Não
Não
Não
Não

-

Não
Não
Não
Não
Sim
Não

Hypostomus sp. “bola preta”
Hypostomus francisci
Oligosarcus argenteus
Pareiorhina rosai
Phalloceros uai
Rhamdia quelen

Médio
Médio
Pequeno
Pequeno
Pequeno
Médio

Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo

Sim
Não
Sim
Não
Não

-

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Trichomycterus gr. reinhardti

Pequeno

Nativo

Não

-

Não

No presente estudo foram coletados um total de 121 espécimes, dos quais 57 durante a campanha do
período chuvoso e 64 durante a campanha do período seco (Quadro 58).
Na campanha do período chuvoso não houve captura de peixes nos pontos IC 04, 07, 09, 10 e 11 ao passo
que, na estação seca, nos pontos IC 02, 04, 07, 09, 10 e 11, também não ocorreram capturas (Quadro 58).
O ponto amostral com maior abundância absoluta observada foi o ponto IC 01 durante ambas as campanhas.
De uma forma geral, a abundância apresentou-se baixa nos pontos amostrais, onde foi observada a
abundância menor ou igual 5 espécimes em 91,7% das amostrais (ponto amostral/período) (Quadro 58).
A espécie mais abundante observada no presente estudo foi Phalloceros uai. Cinco espécies tiveram apenas
uma ocorrência e outras quatro, foi verificada uma observação menor do que 10 indivíduos ao longo do
presente estudo. (Quadro 58).
As maiores riquezas observadas, foram verificadas nos pontos IC 01 e 03, rios Paraopeba e Maranhão
respectivamente, seguido do ponto IC 05, córrego Maria José. Os pontos IC 04, IC 07, IC 09, IC 10, IC 11, e IC
12, não foi observado espécimes em nenhuma das duas amostragens. (Quadro 58).
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Quadro 58: Abundância absoluta (AB) por ponto das espécies observadas durante o diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04,
CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
Espécie
Psalidodon fasciatus
Astyanax lacustris
Psalidodon rivularis
Hoplias malabaricus
Hypostomus francisci
Oligosarcus argenteus
Phalloceros uai
Rhamdia quelen
Hypostomus sp. "bola preta"
Trichomycterus gr. reinhardti
Pareiorhina rosai
Gymnotus carapo
Geophagus brasiliensis
Abundância total
Riqueza total

IC
01
12

IC
02

IC
03

IC
04

Campanha 1 (Chuva)
AE
IC
IC
IC
IC
IC
05
06
07
08
09

IC
10

IC
11

ADA
IC
12

1
1
16
4

3
2

3
7
5
3

43
6

3
1

1
1

0
0
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5
1

3
1

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

AB
12
1
0
1
19
4
2
3
7
5
3
0
0
57
10

IC
01
8

IC
02

IC
03

IC
04

IC
05

Campanha 2 (Seca)
AE
IC
IC
IC
06
07
08

IC
09

IC
10

IC
11

ADA
IC
12

1
6
8

1
25

5
2
1
4

1

1
30
6

0
0

1
2
2
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0
0

2
2

4
1

0
0

25
1

0
0

0
0

1
1

0
0

AB

AB

8
0
1
0
7
8
25
5
2
1
5
1
1
64
11

20
1
1
1
26
12
27
8
9
6
8
1
1
121
13

De acordo com os resultados de CPUE, durante a campanha realizada em fevereiro de 2021 (chuva), o ponto
IC 01 foi o que obteve o maior escore tanto para CPUEn quanto para CPUEb. Para a campanha realizada em
maio de 2021 (seca), os maiores valores para CPUEn foi registrado no ponto IC 08 e para CPUEB foi no ponto
IC 01.

CPUE n (ind./100m²)

35
30
25
20
15
10
5
0
IC01

IC02

IC03

IC05

IC06

IC08

AE

IC12

IC01

IC03

ADA

IC05

IC06

IC08

IC11

AE

Chuva

IC12
ADA

Seca

Figura 311 : CPUEN observada durante o diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
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Figura 312 : CPUEN observada durante o diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.

A curva de amostragem não mostrou tendência de estabilização. Contudo, a riqueza registrada representou
cerca de 75% das espécies estimadas para a área de estudo do empreendimento. A curva de rarefação
também apresentou slope positivo após as últimas amostras, sem estabilização da curva, indicando que todas
as espécies da área de estudo ainda não foram observadas (Figura 313).
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Figura 313: Curva de esforço amostral do diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.

Para as análises de diversidade e similaridade da composição da comunidade, onze pontos amostrais (IC 02,
04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12), não entraram nas análises, devido à ausência de espécies e/ou a presença de
apenas uma espécie por ponto amostral, premissas que impossibilitam o cálculo dos algoritmos destas
análises (Figura 314 e Figura 315).
De uma forma geral, a diversidade se apresentou muito baixa com valores de H’ abaixo de 1,63, que foi o
maior valor apresentado no ponto IC 01. Os maiores valores de diversidade observados foram verificados
para os pontos amostrais localizados nos rios Paraopeba e Maranhão, sendo esses IC 01 e IC 03,
respectivamente. No ponto IC05 foram registrados os menores escores de diversidade e similaridade da área
de estudo (Figura 314).
Equitabilidade

1,80

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

1,60

Diversidade

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
IC 01

IC 03

Equitabilidade

Diversidade

IC 05

Pontos Amostrais
Figura 314: Análise da diversidade do diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
- Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.
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Para essa análise foram considerados os pontos com registro de pelo menos uma espécie de peixe (IC 01, 02,
03, 05, 06, 08 e 11). De acordo com a análise similaridade foram observados três agrupamentos (Figura 315):
−

Agrupamento 01: pontos IC01, IC02 e IC03 com aproximadamente 5%de similaridade;

−

Agrupamento 02: pontos IC06 e IC11 com 45% de similaridade;

−

Agrupamento 03: ponto IC08 e IC12 com 45% de similaridade com os agrupamentos 1 e 2.;

Figura 315: Análise de similaridade do diagnóstico da ictiofauna – Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, fevereiro (chuva) e maio (seca) 2021, Congonhas-MG.

3.5.4.3 - Comparação da Fauna da Área de Estudo e Área Diretamente Afetada
A área de estudo localiza-se em uma matriz composta por um mosaico de formação vegetal de campo, campo
rupestre e floresta estacional semidecidual montana. Na área de estudo do presente empreendimento, os
corpos d'água, que são, sobretudo, de primeira, segunda e terceira ordem se encontram em diferentes
situações de conservação. A área de estudo direta do empreendimento está inserida no entorno de
drenagens de primeira ordem pertencentes às microbacias do ribeirão Esmeril e rio Maranhão, localizadas
na região sul, sudoeste e dentro da ADA de processamento. A mata ciliar destas drenagens encontrava-se
degradada e o substrato aparentava estar artificialmente revolvido e composto por fragmentos de pedras
indicando a ocorrência de carreamento de materiais.
Na área de estudo, os trechos e as drenagens avaliadas apresentaram características peculiares. Ao sul da
ADA foram amostrados trechos do rio Maranhão, onde ele apresentava substrato assoreado, com baixa
profundidade e com indícios de despejos de efluentes urbanos das áreas de entorno, apresentado, odor e
turbidez considerável. Mais ao leste, a microbacia do córrego do Pilar, também é um curso d’água
antropizado com evidências de assoreamento severo no curso d’água. De maneira geral todas as drenagens
da área de estudo foram ou têm sido afetadas de alguma forma por atividades antrópicas, seja pela atividade
minerária desenvolvida na região, construção de condomínios ou devido a retirada da cobertura vegetal para
construção de estradas.
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Para a bacia do rio Paraopeba são conhecidas aproximadamente de 136 espécies de peixes (Alves et al., 2012;
Arcadis, 2019). Desta forma cerca de 9,5% da ictiofauna nativa inventariada para esta bacia é encontrada na
área de estudo do empreendimento em tela. Entre as espécies amostradas todas são consideradas de
pequeno porte. Ressalta-se que estes cursos d’água, como já conhecido para drenagens de cabeceiras, são
esperadas baixas riqueza de peixes nestes locais.
Durante o presente não foram registradas espécies ameaçadas de extinção. O despejo de efluentes e os solos
expostos, bem como sedimentos sem contenção, possibilitam o aumento da erosão e maior carreamento de
sólidos para os cursos d’água, aumentando a turbidez da água, a deposição de sedimentos e,
consequentemente, homogeneizando hábitats e recursos importantes para espécies dependentes do
substrato como as ameaçadas de extinção típicas desses ambientes de altitude.
Estudos realizados em regiões de Serra, como a Serra do Espinhaço em Minas Gerais, detectaram elevada
riqueza de peixes (> 160 spp.) nas vertentes de diferentes bacias (Alves et al., 2008). Levantamentos
realizados no Parque Nacional da Serra do Cipó, no centro do estado de Minas Gerais, também demonstrou
diversidade de peixes representativa, contudo constatou que a riqueza de espécies diminui à medida que a
altitude se eleva (Vieira et al., 2005). De acordo com estes autores, os trechos dos cursos d’águas com altitude
superior a 850 metros foram os que apresentaram menor riqueza de peixes sendo registradas apenas 2
espécies (Vieira et al., 2005). De fato, a altitude e as barreiras geográficas, como as cachoeiras e barragens
artificiais, assim como os impactos ambientais, podem ser fatores que determinaram a ausência ou baixa
riqueza de peixes nas microbacias da área de estudo da CSN Mineração.
Durante os levantamentos realizados através das informações secundárias foram registradas duas espécies
endêmicas, sendo as duas consideradas bentônicas e mais susceptíveis as alterações, principalmente, do
substrato (Pareiorhina rosai e Hypostomus francisci). Perturbações ambientais causadas por mineração são
ameaças potenciais a existência de espécies com história de vida semelhantes às Pareiorhina spp.,
Hypostomus spp e os Trichomycterus spp. (Barrella, 2000; Mol & Outboter, 2004; Winemiller et al., 2008;
Vieira et al. 2015). Os solos expostos, bem como sedimentos sem contenção, possibilitam o aumento da
erosão e, consequentemente, o maior carreamento de sólidos para os cursos d’água, aumentando a turbidez
da água, a deposição de sedimentos e consequentemente homogeneizando habitats e recursos importantes
para espécies dependentes do substrato, tal como os cascudos e cambevas (Pareiorhina rosai, Hypostomus
francisci, Hypostomus sp. “bola preta” e Trichomycterus gr. reinhardti) registrados neste estudo. Estes
impactos alteram a disponibilidade e a qualidade dos hábitats impossibilitando a existência de espécies de
peixes mais sensíveis. O grau de conservação da mata ciliar e do substrato das drenagens, certamente, são
os quesitos mais relacionados com o registro das espécies bentônicas nas microbacias (Casatti et al., 2006).
Nos córregos Melo e Ponciana, embora apresente substrato em determinados trechos em processo de
assoreamento, são locais que ainda apresentam condições ambientais para abrigar essas espécies.
De acordo com os resultados, medidas de conservação que levem em consideração características
ambientais locais das microbacias são importantes para a assegurar a diversidade regional da área de estudo
(Hitt et al, 2014; Miguel et al., 2014; Teresa et al., 2015).
No presente estudo não foi registrada espécie não nativa à sub-bacia do rio Paraopeba. Apesar disso é
importante ressaltar que a introdução de espécies exóticas pode gerar os mais variados impactos negativos
sobre a comunidade nativa no local onde foi introduzida alterando a reprodução, crescimento, o
desenvolvimento de espécies nativas, além de aumentar a competição, predação, hibridização e doenças,
levando a redução e até mesmo extinção de determinadas populações (Alves et al., 2007).
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De acordo com Drummond et al. (2005) a sub-bacia do rio Paraopeba possui o status de área de alta
prioridade para a conservação de peixes no estado de Minas Gerais, devido à alta riqueza em espécies
observada ao longo de sua bacia. Deste modo destaca-se que a região do estudo pode ser importante para
a preservação da ictiofauna local das microbacias avaliadas.
3.5.4.4 - Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico
No presente estudo foi verificado baixa riqueza de espécies de peixes na área de estudo. Esse baixo registro
pode estar relacionado aos impactos antrópicos da área de estudo, geografia da região ou aos fatores
sazonais de ocorrência e distribuição da ictiofauna local. Embora algumas drenagens apresentem-se em
melhor estado de conservação comparando-se a outras, algumas continuam sendo afetadas por impactos
sinergéticos relacionados ao despejo de efluentes, aporte de sedimento relacionados às atividades locais ou
devido a retirada da cobertura vegetal para construção de estradas. Porém é valido ressaltar que atualmente
já é realizado o monitoramento de ictiofauna respeitando a sazonalidade. Neste sentido a continuidade do
estudo pode ser importante para o acompanhamento e monitoramento das espécies de peixes na área de
estudo.

3.6 - ENTOMOFAUNA: DÍPTEROS VETORES
3.6.1 - Introdução
A ordem Diptera engloba muitas espécies de interesse médico pelo seu envolvimento na transmissão de
enfermidades de elevado interesse epidemiológico (NEVES, 2011; FORATTINI, 2002), dentre as quais
podemos destacar a dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária e as leishmanioses tegumentar e
visceral. Sabe-se que alterações ambientais podem afetar as populações destes insetos fazendo com que,
por exemplo, espécies essencialmente silvestres se adaptem ao ambiente antrópico, estreitando a relação
das mesmas com as populações humanas e aumentando a chance de transmissão de enfermidades
(FORATTINI, 1998). Este fato tem contribuído para a reemergência e/ou modificação do padrão
epidemiológico de determinadas doenças, como é o caso da leishmaniose visceral, que adquiriu ao longo dos
últimos anos um caráter essencialmente urbano, e da leishmaniose tegumentar que tem sido cada vez mais
registrada em áreas periurbanas (LEONARDO & REBÊLO, 2004; RANGEL & LAINSON, 2003). Desta forma,
entende-se que é de grande importância que se conheça as populações de dípteros potencialmente
transmissores de enfermidades presentes em áreas sob influência de alterações ambientais.
Dentre os grupos de dípteros envolvidos na transmissão de enfermidades, destacam-se a família Culicidae e
a subfamília Phlebotominae, por apresentarem espécies com elevada antropofilia e altamente eficazes na
transmissão de patógenos. Na família Culicidae encontram-se os insetos popularmente conhecidos como
pernilongos ou muriçocas, vetores responsáveis pela transmissão de arboviroses de grande impacto em
Saúde Pública, como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, além de protozooses, como é o caso da
malária, e helmintoses, como a filariose bancroftiana, muito embora estas duas últimas enfermidades não
sejam endêmicas na região sudeste (FORATTINI, 2002; CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). Já na subfamília
Phlebotominae encontram-se dípteros popularmente conhecidos como flebótomos ou mosquitos-palha, os
quais estão diretamente envolvidos na transmissão das leishmanioses visceral e tegumentar (RANGEL &
LAINSON, 2003).
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3.6.2 - Metodologia
3.6.2.1 - Área de estudo
Embora constitua um grupo de indiscutível importância epidemiológica, os dípteros da família Culicidae são
ainda pouco conhecidos para o estado de Minas Gerais, especialmente no município de Congonhas e no seu
entorno, encontrado apenas 1 artigo de levantamento de espécies de Culicidae já registradas para o estado
de Minas Gerais como um todo, conforme apresentado no Quadro 60. Muitos levantamentos deste grupo
têm sido realizados em estudos ambientais que compõe o processo de licenciamento de diversos
empreendimentos em Minas Gerais, porém não existe ainda uma ampla divulgação destes dados, o que faz
com que os mesmos ainda se encontrem restritos aos relatórios de tais estudos. O levantamento de dados
secundários do presente estudo foi feito com base em uma revisão da literatura, tendo como foco estudos
realizados na região do presente empreendimento, ou seja, dentro de um raio de 10 km a partir da Área
Diretamente Afetada por ele. A revisão foi feita nos sites de busca de publicações científicas Scielo
<https://www.scielo.org/> e PubMed <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>, utilizando os termos de
busca “Culicidae + Minas Gerais” e “Phlebotominae + Minas Gerais”, sendo selecionados aqueles que
ocorreram em locais da região. Além destes, foram incluídos na revisão estudos ambientais fornecidos pela
empresa contratante, conduzidos na área de interesse e que não se encontram indexados pelos sites de
busca citados anteriormente. Por fim, foi feita uma consulta ao site Species Link para verificação de
exemplares de Culicidae e Phlebotominae depositados em coleções de referência.
Os dados presentes nos estudos obtidos através desta pesquisa foram compilados juntamente com aqueles
originários da revisão pelo Species Link e serviram de base para confecção de uma lista de espécies já
registradas anteriormente na região de estudo. Para determinação da riqueza de espécies regional, nos casos
em que a identificação taxonômica atingiu apenas o nível de gênero, todas as repetições do mesmo gênero
em estudos distintos foram consideradas como uma única contagem de espécie, a fim de se evitar repetições
de ocorrência de espécies.
3.6.2.2 - Áreas Amostradas
As metodologias de amostragem de dípteros vetores foram executadas em 3 áreas amostrais em uma
campanha durante a estação chuvosa (entre 14 e 19 de fevereiro de 2021) e em uma campanha durante a
estação seca (entre 02 e 07 de junho de 2021), inseridas na Área de Estudo do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04. Em função do interesse em relação à incidência das enfermidades
transmitidas pelos dípteros vetores sobre as populações humanas, duas dessas áreas consistiram em
comunidades rurais, com estrutura relativamente urbanizada. Nesses casos, as coletas ocorreram no
peridomicílio de residências pertencentes às comunidades, bem como em áreas verdes adjacentes à área
das comunidades. A terceira área amostral consistiu em um fragmento de mata impactado, situado às
margens de uma estrada de acesso à área de operação da mina Casa de Pedra. As áreas amostrais e as
técnicas de amostragem executadas em cada uma foram georreferenciadas utilizando-se um GPS Garmin
60csx, conforme apresentado no Quadro 59.
Quadro 59: Coordenadas geográficas das Áreas de Amostragem e técnicas de coleta.
Pontos

1

Técnica

Coordenadas (UTM)

Altitude

Esforço Amostral

Data

Estação
Sazonal

N

E

Shannon

610380

7737721

1274

2 horas

44241

Seca

CDC

610361

7737717

1320

12 horas x 2 armadilhas

44242

Seca

Shannon

610384

7737726

1280

2 horas

44353

Chuva
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Pontos

2

3

Técnica

Coordenadas (UTM)

Altitude

Esforço Amostral

Data

Estação
Sazonal

N

E

CDC

610384

7737698

1289

12 horas x 2 armadilhas

44350

Chuva

Shannon

607817

7733000

941

2 horas

44243

Seca

CDC

608003

7732962

997

12 horas x 2 armadilhas

44243

Seca

Shannon

607818

7733006

941

2 horas

44351

Chuva

CDC

607902

7733096

949

12 horas x 2 armadilhas

44351

Chuva

Shannon

615572

7730123

909

2 horas

44244

Seca

CDC

615459

7729949

914

12 horas x 2 armadilhas

44242

Seca

Shannon

615477

7730490

880

2 horas

44350

Chuva

CDC

615510

7729854

909

12 horas x 2 armadilhas

44350

Chuva

Na Figura 316 é possível visualizar a distribuição espacial de cada área amostral, sendo a descrição de cada
uma, bem como a sua caracterização fotográfica, apresentada a seguir.
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Figura 316: Distribuição espacial das áreas amostrais em relação à ADA e Área de Estudo – AE do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, Mina Casa de Pedra.
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3.6.2.2.1 - Caracterização de Áreas
Área 1: Fragmento florestal de mata estacional semidecídua, situado às margens de uma estrada de acesso
à área de operação da mina Casa de Pedra, a aproximadamente 6 km da ADA Fraile (Figura 316). Trata-se de
um fragmento de mata secundária bastante alterado, com sub-bosque denso, dominado por espécies
primárias, como gramíneas e lianas, inserido em uma região já impactada pela atividade minerária (Figura
317). O fragmento apresentou espécies arbóreas de médio porte, com dossel de aproximadamente 8 a 10
metros de altura e relativamente aberto, situado a aproximadamente 1200 metros de altitude.

Figura 317: Aspecto externo (A) e interno (B) do fragmento florestal correspondente à Área Amostral 1.

Área 2: A área amostral 2 foi estabelecida dentro da Comunidade do Esmeril, situada a aproximadamente
5,3 km da ADA do Fraile e a 10 km da área urbana de Congonhas (Figura 316). Trata-se de uma pequena
comunidade rural, com aproximadamente 70 residências e por volta de 200 habitantes, ruas asfaltadas,
porém sem sistema de abastecimento de água ou esgoto ou Unidade de Atendimento à Saúde (Figura 318).
Encontra-se inserido em uma região de atividades pecuárias, de reflorestamento e ecoturismo, sendo
notável a presença de áreas verdes no seu entorno. As coletas ocorreram no peridomicílio de propriedades
rurais, bem como em um pequeno fragmento de mata ciliar, a uma altitude de aproximadamente 950
metros.

Figura 318: Aspecto do peridomicílio de duas residências da comunidade do Esmeril, onde ocorreram coletas de
dípteros vetores, correspondentes à área amostral 2.

Área 3: A área amostral 3 foi estabelecida em Santa Quitéria, uma comunidade rural com aproximadamente
150 residências e em torno de 350 moradores. Situa-se em uma região de atividade pecuária, distante
aproximadamente 300 metros do limite sudeste da ADA do Fraile, em torno de 2 km do centro urbano de
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Congonhas e a uma altitude de aproximadamente 900 metros. Assim como na comunidade do Esmeril, em
Santa Quitéria existe o asfaltamento das vias, porém a comunidade não possui abastecimento de água
tratada, recolhimento de esgoto ou Unidade de Atendimento à Saúde. Neste caso as coletas também
ocorreram no peridomicílio de residências situadas na comunidade, bem como em uma mata secundária
inserida em uma propriedade dedicada ao cultivo de cítricos.

Figura 319: Aspecto do peridomicílio de duas residências da comunidade de Santa Quitéria, onde se situou a Área
Amostral 3.

3.6.2.2.2 - Amostragem de Dípteros Vetores
O levantamento de dados primários referentes à comunidade de dípteros vetores presente na área de estudo
- AE, se baseou na amostragem de adultos ativos através de duas técnicas de coleta: armadilhas luminosas
CDC (coleta passiva) e armadilha luminosa Shannon (coleta ativa).
1. Armadilhas Luminosas CDC: Consiste em um aparato composto por um ventilador, uma fonte
luminosa e uma bolsa coletora. Quando a armadilha é acionada a fonte luminosa se acende (Figura 5A),
atuando como um atraente para os insetos noturnos, os quais são sugados pelo ventilador (Figura 5B) ao se
aproximar da luz, ficando retidos no interior da bolsa coletora (Figura 5C). Diariamente as bolsas coletoras
são recolhidas e acondicionadas em sacolas plásticas com algodão embebido em clorofórmio, para eutanásia
dos espécimes capturados, os quais são transferidos para potes de coleta para posterior identificação em
laboratório. Considerando que os espécimes capturados por esta armadilha são atraídos pela luminosidade
dela, o esforço amostral através desta técnica é calculado levando-se em conta apenas o período entre 18h00
e 06h00. Desta forma, ainda que elas sejam instaladas e mantidas em funcionamento por 72 horas
consecutivas, considera-se que o período efetivo de coleta de cada armadilha seja de 12 a cada 24 horas,
perfazendo um esforço de coleta de 36 horas por armadilha. Considerando-se que em cada Área Amostral
foram instaladas 2 armadilhas deste tipo, temos que o esforço amostral realizado no presente estudo foi de
6 armadilhas x 36 horas por ponto amostral, perfazendo um total de 216 horas de esforço de coleta por
campanha sazonal, durante a estação chuvosa entre os dias 14 e 19 de fevereiro de 2021 e durante a estação
seca entre os dias 02 e 07 de junho de 2021.
2. Captura ativa com armadilha de Shannon: A armadilha luminosa de Shannon consiste em uma
espécie de tenda retangular confeccionada em tecido claro, a qual é pendurada pelos cantos, ficando
suspensa (Figura 321). No seu interior, uma fonte luminosa funciona como atrativo para insetos noturnos,
simulando as condições de um “intradomicílio”. À medida que os insetos são atraídos pela luminosidade para
o interior da armadilha, os dípteros vetores de interesse ao estudo (Figura 320) são capturados ativamente
pelos pesquisadores com o auxílio de sugadores elétricos. Em campo, os insetos capturados são eutanasiados
com clorofórmio e transferidos para potes de coleta, para posterior identificação em laboratório. A
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amostragem inicia-se por volta das 18 horas, tendo a duração de 2 horas, abrangendo um dos horários de
pico de atividade das espécies alvo. Em função desta limitação de horário e do período de campo, esta
metodologia foi realizada uma vez em cada uma das Áreas Amostrais. Desta forma, pode-se considerar que
o esforço amostral desta técnica na presente amostragem foi de 6 horas de captura total por campanha
sazonal, durante a estação chuvosa entre os dias 14 e 19 de fevereiro de 2021 e durante a estação seca entre
os dias 02 e 07 de junho de 2021.
Identificação das espécies: Em laboratório foi feita a triagem e morfotipagem dos espécimes de Culicidae
coletados, sendo uma parcela dos morfotipos montada em triângulos de papel para posterior identificação.
Já os Phlebotominae foram conservados em álcool e montados em lâmina e lamínula para posterior
identificação, de acordo com técnica descrita por Rangel & Lainson, 2003 (Figura 322 a Figura 328). A
identificação taxonômica dos Culicidae foi feita com base nas chaves dicotômicas constantes em Consoli &
Oliveira, (1994) e Forattini, (2002), enquanto os Phlebotominae foram identificados com base na classificação
e chave propostas por Galati, (1995), constante em Rangel & Lainson, (2003).

a
b
c
Figura 320: Armadilha luminosa CDC: fonte luminosa
(a), ventilador (b), bolsa coletora (c).

5 mm

Figura 322
: Espécime de Aedes scapularis pousado na armadilha
Shannon.
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Figura 321: Armadilha Shannon. A seta vermelha indica a
posição da fonte luminosa.

5 mm

Figura 323: Espécime Culex spp. pousado na armadilha
Shannon.
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3 mm

3 mm

Figura 324: Espécime de Phlebotominae macho pousado
na armadilha Shannon.

Figura 325: Espécime de Phlebotominae fêmea (B)
pousado na armadilha Shannon.

Figura 326: Espécime de Anopheles spp. montados em
triaângulo de papel e alfinete entomológico, preparado
para identificação.

Figura 327: Espécime de Phlebotominae em processo de
montagem (dissecção) em lâmina e lamínula, para
posterior identificação em microscópio ótico.

Figura 328: Detalhe de estruturas dos aparelhos reprodutores de Phlebotominae (Trichopygomyia sp.1) observados
em microscópio ótico e utilizados na identificação taxonômica: espermateca da fêmea (seta) (400x).

3.6.2.2.3 - Análise dos Dados
Os dados obtidos através das metodologias de amostragem descritas anteriormente foram inicialmente
avaliados quanto a normalidade, sendo posteriormente analisados através de testes paramétricos (teste t e
Anova) caso apresentem distribuição normal ou, testes não paramétricos (Kolmogorov-Smirnov e KruskalWallis) caso não apresentem distribuição normal. Para avaliação dos parâmetros de diversidade foram
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obtidos os índices de abundância, riqueza, diversidade e dominância. Adicionalmente, foi realizada uma
Análise de Coordenada Principal (PCoA) para os dados obtidos por área amostral e por estação sazonal, com
o objetivo de se identificar possíveis variações na composição de espécies da comunidade. Além disso, foram
confeccionadas curvas de rarefação individual de espécies em função da abundância para auxiliar na
avaliação de variações de riqueza entre as áreas amostrais. Todas estas análises foram realizadas utilizandose o software Past (HAMMER, 2001). Já para se avaliar a suficiência amostral foi elaborada uma curva do
coletor, bem como calculada uma estimativa de riqueza através do índice Jackknife de primeira ordem, sendo
estes parâmetros obtidos com o auxílio do software EstimateS (COLWELL, 2013).
3.6.3 - Resultados
3.6.3.1 - Contextualização da Entomofauna da Área de Estudo
A revisão de estudos com dípteros vetores já realizados na região do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 (Fases 03 e 04) encontrou 3 Estudos de Impacto Ambiental e 1 artigo de
levantamento de espécies de Culicidae já registradas para o estado de Minas Gerais como um todo, conforme
apresentado no Quadro 60. Neste último caso, bem como para a pesquisa no site Species Link, foram
consideradas apenas as espécies registradas para o município de Congonhas.
Quadro 60: Fontes de dados secundários utilizadas para confecção da lista de espécies de potencial ocorrência na
área de estudo do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 - Congonhas - MG.
Autor

ID

Trabalho

Sete, 2013

1

EIA - Planta de Pelotização I - Mineração Casa de Pedra

Biocev, 2019

2

Biocev, 2021

3

Maciel, 1962

4

Species Link

5

EIA - Mina Casa de Pedra, Congonhas, Minas Gerais. Projeto
Planta de Itabirito 10 Mtpa
EIA - Mina Casa de Pedra, Congonhas, Minas Gerais. Expansão
da Lavra do Mascate e Corpo Principal
Lista de Culicídeos do Estado de Minas Gerais, Brasil (Diptera,
Culicidae).
Site <http://www.splink.org.br/>

Táxon
Culicidae +
Phlebotominae
Culicidae +
Phlebotominae
Culicidae +
Phlebotominae
Culicidae
Culicidae +
Phlebotominae

Com base nos estudos consultados, foi encontrado um total de 17 espécies de Culicidae já registradas na
Área de Estudo Regional sob influência dos Projetos de Expansão da Mineração CSN – Mina Casa de Pedra,
enquanto a pesquisa realizada pelo Species Link não retornou nenhum registro de Culicidae ou
Phlebotominae já coletados no município de Congonhas (Quadro 3). Para a família Culicidae, esse resultado
pode ser considerado relativamente baixo, sendo inferior aos obtidos por outros autores em estudos
realizados no estado de Minas Gerais, onde a riqueza varia de 21 a 42 espécies (PINHEIRO et al., 2019; COSTA,
2017; JÚNIOR et al., 2016; SANTOS & BORGES, 2015; SANTOS, 2011; SILVA & NEVES, 1989; NEVES &
PEDERSOLI, 1976). Os gêneros mais representativos foram Culex, com 5 espécies, seguido por Aedes e
Anopheles, com quatro espécies cada (Quadro 3). Dentre as espécies registradas, Anopheles argyritarsis foi
a mais comum, sendo registrada em três das quatro fontes utilizadas para consulta, enquanto sete espécies
foram registradas em dois estudos e nove espécies em apenas um estudo (Quadro 3). A maior parte das
espécies de Culicidae registradas ocorrem predominantemente em ambiente silvestre, porém algumas são
comuns em áreas antrópicas e ambiente urbano. Sob esse ponto de vista, merecem destaque o Aedes aegypti
e Culex quinquefasciatus, as quais são conhecidamente espécies cosmopolitas, ocorrendo
predominantemente em ambiente urbano. Além dessas, o Aedes albopictus, Aedes scapularis e Culex
coronator são espécies normalmente associadas a ambientes silvestres, mas que são comuns colonizando
áreas sob influência antrópica (BARATA et al., 2007; BORGES, 2001; SILVA & MENEZES, 1996; FORATTINI et
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al., 1995; LOPES, 1993). A maior parte das espécies registradas (13 spp) utiliza como criadouros os acúmulos
de água a nível do solo, sejam estes permanentes ou temporários. Com base nessas informações, pode-se
inferir que na região de estudo as lagoas, brejos, açudes, bem como as poças e alagadiços formados pelo
acúmulo da água da chuva podem desempenhar um papel importante na manutenção das populações de
Culicidae ali ocorrentes. Sob o ponto de vista epidemiológico, quatro espécies são de considerável
importância, por constituírem-se vetores primários de enfermidades de grande impacto em Saúde Pública:
Aedes aegypti, Aedes albopictus, Anopheles argyritarsis, Anopheles strodei e Culex quinquefasciatus.
O Aedes aegypti é hoje talvez uma das mais importantes espécies de Culicidae no Brasil, tanto por sua elevada
antropofilia, que faz com que seja hoje registrada em praticamente todos os centros urbanos do país, como
pela sua elevada capacidade de transmissão de enfermidades, das quais destacam-se a dengue, chikungunya,
zika e febre amarela (KRAEMER ET AL., 2015; POWELL & TABACHNICK, 2013). De acordo com informações
disponíveis
no
portal
do
Ministério
da
Saúde
<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/junho/07/Municipios-LIRAa-.pdf>,
segundo o
Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) realizado em 2019, do total de 5570 municípios
existentes no Brasil, pelo menos 4088 apresentam algum índice de infestação por esta espécie.
Paralelamente, o Aedes albopictus também merece destaque tanto pelo seu envolvimento na transmissão
de enfermidades como a zika e, principalmente, chikungunya, mas também por sua maciça presença em todo
território nacional, bem como a sua elevada capacidade de colonização dos ambientes colonizados pelo
homem, muito embora esta espécie seja mais comumente registrada em ambientes silvestres ou rurais.
Recentes observações têm relatado o aumento da sua distribuição bem como do seu comportamento
intradomiciliar, o que tem contribuído para o aumento da importância epidemiológica desta espécie
(CARVALHO et al., 2014).
Por sua vez, o Anopheles argyritarsis e Anopheles strodei destacam-se do ponto de vista epidemiológico por
se tratar de vetores primários da malária (FORATTINI, 2002), estando diretamente envolvidos na
disseminação dessa enfermidade nas regiões endêmicas. Atualmente a malária é considerada endêmica da
região amazônica, onde estão concentrados em torno de 99% das notificações desta enfermidade no Brasil.
Embora os casos de malária notificados na região “extra-amazônica” sejam em sua maioria, importados, já
foram documentados casos de transmissão autóctone em situações nas quais indivíduos doentes,
provenientes de área endêmica, contaminam vetores locais (notadamente do subgênero Nyssorhynchus,
como é o caso do Anopheles argyritarsis) provocando surtos localizados e autolimitados de transmissão fora
da área endêmica (PINA-COSTA et al., 2014; ZUMPANO, 2004). Considerando-se os casos de malária extraamazônica entre os anos de2017 e 2021, Minas Gerais acumula 196 notificações, das quais 20 são
consideradas autóctones, ficando em quinto lugar dentre os estados extra-amazônicos com maior número
de notificações no período avaliado (TABLEAU PUBLIC, 2021).
Por fim, o Culex quinquefasciatus é uma espécie de grande importância epidemiológica no que tange à
transmissão da filariose bancroftiana no Brasil, sendo considerada aqui o seu principal e único vetor
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; FONTES et al., 2005; FORATTINI, 2002; CONSOLI
& OLIVEIRA, 1994). Atualmente, a transmissão desta enfermidade é considerada endêmica apenas na cidade
de Recife e em municípios de sua região metropolitana, embora até recentemente cidades como Belém
fossem também consideradas como áreas de transmissão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2009; FONTES et al., 2005). Além disso, algum papel epidemiológico tem sido atribuído a esta espécie
no que se refere à transmissão de certas arboviroses de caráter não epidêmico, notadamente a Encefalite de
São Luís e o vírus Oropouche (DIBO et al., 2011; FORATTINI, 2002). Ainda que na região sudeste esta espécie
não desempenhe um papel epidemiológico de grande relevância, é importante considerar que a mesma
apresenta um comportamento altamente cosmopolita, ocorrendo em elevadas densidades nos centros
urbanos, especialmente em áreas com deficiências no sistema de saneamento, o que promove o aumento
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de locais com acúmulos de água com grande disponibilidade de matéria orgânica em decomposição, os quais
atuam como criadouros para a mesma. Sua acentuada antropofilia associada às elevadas densidades em que
suas populações ocorrem bem como o intenso hábito hematofágico noturno, geram o chamado “fator de
incômodo”, considerado um importante problema de saúde pública. Nas regiões densamente infestadas por
esta espécie nota-se problemas relacionados à má qualidade do período de descanso das populações
humanas, bem como problemas relacionados às dermatites e alergias provocadas pelo elevado número de
picadas a que as pessoas estão expostas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Dentre as demais espécies de Culicidae registradas, destacam-se como tendo uma importância secundária
do ponto de vista epidemiológico Sabethes cyaneus, Aedes fluviatilis e Aedes scapularis. As duas primeiras
são consideradas vetores secundários da febre amarela, já tendo sido encontradas naturalmente infectadas
com o vírus amarílico no Brasil (MUCCI et al., 2016; MUCCI et al., 2015; NAVARRO et al., 2015; NUNES et al,
2008; VASCONCELOS, 2003; DEGALLIER et al., 2001; VASCONCELOS et al., 2001). Por seu turno, o Aedes
scapularis vem sendo incriminado na transmissão do vírus Rocio, Melão, Ilhéus, Encefalite Equina
Venezuelana bem como a febre amarela (MUCCI et al., 2016; PAUVOLID-CORRÊA et al., 2010; MEDEIROS,
2009; FORATTINI, 2002; VASCONCELOS et al., 2001). Além destas enfermidades, o Aedes scapularis foi
incriminado na transmissão de Wuchereria bancrofti, verme causador da filariose humana, bem como a
Dirofilaria immitis, o chamado “verme do coração”, uma parasitose de cães domésticos, sendo por este
motivo também considerada uma espécie de interesse veterinário (MEDEIROS, 2009; DANTAS-TORRES, 2008;
FORATTINI, 2002; LABARTHE et al., 1998).
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Quadro 61: Lista de espécies já registradas na região do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, Mina Casa de Pedra, CSN Mineração, Congonhas –
MG.

Espécie

Nome
Popular

Culicidae Anophelinae

Anopheles
argyritarsis

Mosquito
Prego

2, 3, 4

SLV

Mam

GP, Sol,
Perm

++

++

BR

Mal

Culicidae Anophelinae

Anopheles
benarrochi

Mosquito
Prego

2, 3

SLV

Mam

GP, Sol,
Perm

+

+

BR

ND

Culicidae Anophelinae

Anopheles lutzii

Mosquito
Prego

3

SLV

Mam

GP, Sol,
Perm

+

+

BR

ND

Culicidae Anophelinae Anopheles strodei

Mosquito
Prego

4

SLV

Mam

GP, Sol,
Perm

++

+++

BR

Mal

Culicidae Anophelinae

Chagasia fajardi

Mosquito
Prego

2, 3

SLV

Mam

GP, Sol,
Perm

+

+

BR

ND

Família

Subfamília

Fonte de
Hábitat
Registro Preferencial

Hospedeiros
Preferenciais

Criadouro
Capacidade
Sinantropia
Distribuição
Preferencial
Vetorial

Enfermidades
Transmitidas

Culicidae

Culicinae

Aedes aegypti

Mosquito

1

URB

Mam

Art/Nat

+++

+++

BR

DNG, ZK,CHK,FA, Arb

Culicidae

Culicinae

Aedes albopictus

Mosquito

1

PER/SLV

Mam

Art/Nat

++

+++

BR

CHK, FA, Arb

Culicidae

Culicinae

Aedes fluviatilis

Mosquito

2, 3

SLV

Mam

Art/Nat

++

++

BR

FA, Arb

Culicidae

Culicinae

Aedes scapularis

Mosquito

2, 3

SLV/ANT

Ecl

MP, Sol,
Temp

+++

+++

BR

ML, ILH, EQV, RO, Arb

Culicidae

Culicinae

Culex
(Melanoconion)
ribeirensis

Mosquito

2, 3

SLV/ANT

Mam

MP, Sol,
Temp

+

+

SE

ND

Culicidae

Culicinae

Culex coronator

Mosquito

1

SLV/ANT

Ecl

GP, Sol,
Perm

++

+

BR

Arb
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Família

Subfamília

Espécie

Nome
Popular

Fonte de
Hábitat
Registro Preferencial

Hospedeiros
Preferenciais

Criadouro
Capacidade
Sinantropia
Distribuição
Preferencial
Vetorial

Enfermidades
Transmitidas

Culicidae

Culicinae

Culex habilitator

Mosquito

2, 3

SLV

ND

GP, Sol,
Perm

+

+

ND

ND

Culicidae

Culicinae

Culex levicastilloi

Mosquito

2, 3

SLV

ND

GP, Sol,
Perm

+

+

ND

ND

Culicidae

Culicinae

Culex
quinquefasciatus

Mosquito

1

URB

Ecl

GP, Sol,
Perm

+++

+++

BR

Fil, Arb

Culicidae

Culicinae

Mansonia sp. 1

Mosquito

1

ND

Mam

GP, Sol,
Perm

+

+

BR

ND

Culicidae

Culicinae

Psorophora sp. 1

Mosquito

1

ND

ND

MP, Sol,
Temp

+

+

BR

Arb/Mii

Culicidae

Culicinae

Sabethes cyaneus Mosquito

4

SLV

Ecl

Nat

+

+

BR

FA

Legenda: Fonte de registro: 1 = Sete, 2013; 2 = Biocev, 2019; 3 = Biocev, 2021; 4 = Maciel, 1962; 5 = Species Link, 2021. Habitat Preferencial: SLV = Ambientes silvestres, áreas de
mata; ANT = Ambientes com influência antrópica; PER = Ambientes periurbanos; URB = ambientes urbanos. Hospedeiro Preferencial: Mam = Mamíferos; Ecl = Ecléticos na seleção
de hospedeiros. Criadouros Preferenciais: Perm = Criadouros permanentes de grande porte; Nat = Criadouros temporários de pequeno porte naturais; Art = Criadouros de pequeno
porte temporários artificiais. Sinantropia: + = Baixa afinidade pelo ambiente antrópico; ++ = Média afinidade pelo ambiente antrópico; +++ = Afinidade elevada pelo ambiente
antrópico, espécies cosmopolitas ou com tendência para tal. Capacidade vetorial: + = Baixa ou nenhuma capacidade conhecida de transmissão de patógenos; ++ = Média capacidade
de transmissão de patógenos (vetores secundários ou que já foram encontrados naturalmente infectados); +++ = Elevada capacidade de transmissão de patógenos. Distribuição: BR
= Distribuição por todos os estados Brasileiros;. Enfermidades transmitidas: Arb = Arboviroses silvestres; FA = Febre Amarela; DNG = Dengue; ZK = Zika; CHK = Chikungunya; MAL =
Malária. Todas as colunas: ND = Não Determinado/Conhecido.
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Para Phlebotominae, registrou-se uma riqueza de 11 espécies no levantamento de dados secundários, um
resultado inferior ao encontrada em trabalhos com esse grupo conduzidos em ambientes semelhantes ao da
área de estudo regional, onde este valor pode variar de 15 até 23 espécies (CAMPOS et al., 2016;
NASCIMENTO et al., 2013; BRAZIL et al., 2006; FILHO et al., 1997) porém superior à riqueza encontrada em
estudos conduzidos em áreas urbanas, onde autores registraram valores de riqueza de 7 espécies
(CARVALHO et al., 2010). A princípio, o gênero Lutzomyia foi o mais comum, sendo representado por 5
espécies distintas, enquanto os demais gêneros foram representados por apenas uma espécie cada. No
entanto, este resultado deve ser considerado com muita cautela, pois não foi possível se determinar qual o
sistema de classificação utilizado para identificação destas espécies. No sistema constante em Young &
Duncan (1994), considera-se apenas dois gêneros pertencentes à subfamília Phlebotominae, Brumptomyia e
Lutzomyia, sendo este último dividido em diversos subgêneros. Por outro lado, no sistema proposto por
Galati, (1995) e apresentado em Rangel & Lainson, (2003) os subgêneros propostos pelo sistema anterior são
elevados ao nível de gênero. Desta forma, caso a identificação tenha seguido o proposto pelo primeiro
sistema de classificação, é possível que as morfoespécies registradas pertençam a outros gêneros
reconhecidos pelo segundo sistema de classificação, o que diminuiria a representatividade do gênero
Lutzomyia. Do ponto de vista epidemiológico, foram registradas 3 espécies reconhecidamente envolvidas na
transmissão da leishmaniose tegumentar americana (LTA): a Nyssomyia whitmani, Pintomyia fischeri e
Migonemyia migonei. A ocorrência de vetores e do agente etiológico de LTA na região é confirmada pela
notificação de 16 casos desta enfermidade no município de Congonhas, entre os anos de 2017 e 2021. A
notificação de 8 casos de leishmaniose visceral neste mesmo período também indica a ocorrência de
Lutzomyia longipalpis na região de estudo, ainda que a mesma não tenha sido formalmente identificada em
nenhuma das fontes consultadas para elaboração da lista de espécies regional.
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Quadro 62: Lista de espécies de Phlebotominae já registradas na Área de estudo do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, Mina Casa de Pedra, CSN
Mineração - Congonhas – MG.
Família

Subfamília

Espécie

Psychodidae Phlebotominae

Lutzomyia amarali

Psychodidae Phlebotominae

Lutzomyia sp. 1

Psychodidae Phlebotominae

Lutzomyia sp. 2

Psychodidae Phlebotominae

Lutzomyia sp. 3

Psychodidae Phlebotominae

Lutzomyia sp. 4

Psychodidae Phlebotominae

Migonemyia migonei

Psychodidae Phlebotominae

Nyssomyia whitmani

Psychodidae Phlebotominae

Pintomyia fischeri

Psychodidae Phlebotominae Psathyromyia pascalei
Psychodidae Phlebotominae

Psychodopygus lloydi

Psychodidae Phlebotominae

Trichopygomyia
longispina

Nome Popular
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha
Mosquito
Palha

Fonte de
Registro

Hábitat Hospedeiros
Capacidade
Sinantropia
Preferencial Preferenciais
Vetorial

Distribuição
Região

Bioma

Enfermidades
Transmitidas

5

SLV

Mam

+

+

SE, S

MA

ND

1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

5

SLV/ANT

Mam

+++

+++

3, 5

SLV/ANT

Mam

+++

+++

2, 3, 5

SLV/ANT

Mam

++

+++

2, 3

SLV

Mam

+

+

NE, SE

MA

ND

5

SLV/ANT

Mam

+++

+

SE,CO

MA, Ce

ND

2, 3

SLV/ANT

Mam

+

+

N, NE, SE

MA, Am

ND

MA, Am, Ce,
Ca, Pt
MA, Am, Ce,
BR
Ca, Pt
MA, Ca, Ce,
NE, CO, SE, S
Pt
BR

LTA
LTA
LTA

Legenda: Fonte de registro: 1 = Sete, 2013; 2 = Biocev, 2019; 3 = Biocev, 2021; 4 = Maciel, 1962; 5 = Species Link, 2021. Habitat Preferencial: SLV = Ambientes silvestres, áreas de mata; ANT = Ambientes
com influência antrópica. Hospedeiro Preferencial: Mam = Mamíferos. Sinantropia: + = Baixa afinidade pelo ambiente antrópico; ++ = Média afinidade pelo ambiente antrópico; +++ = Afinidade elevada
pelo ambiente antrópico, espécies cosmopolitas ou com tendência para tal. Capacidade vetorial: + = Baixa ou nenhuma capacidade conhecida de transmissão de patógenos; ++ = Média capacidade de
transmissão de patógenos (vetores secundários ou que já foram encontrados naturalmente infectados); +++ = Elevada capacidade de transmissão de patógenos. Distribuição: N = Região Norte; NE =
Região Nordeste; CO = Região Centro-Oeste; S = Região Sul; SE = Região Sudeste; BR = Distribuição por todos os estados Brasileiros. Enfermidades transmitidas: LTA = Leishmaniose Tegumentar
Americana. Todas as Colunas: ND = Não Determinado/Conhecido.
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3.6.3.2 - Caracterização da fauna de dípteros vetores da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de
Estudo - AE
3.6.3.2.1 - Estrutura de Comunidade: Riqueza, Abundância e Diversidade
Família Culicidae: A comunidade de Culicidae amostrada no levantamento primário de dados apresentou
uma abundância de 133 espécimes, divididos em 6 gêneros e 29 espécies. Com base em resultados obtidos
por outros autores, pode-se considerar que a riqueza de espécies presentes na área amostrada foi
relativamente elevada, sendo equivalente e mesmo superior à observada em estudos com Culicidae, em
ambientes semelhantes ao amostrado no presente estudo (PINHEIRO et al., 2019; SANTOS, 2011; MONTES,
2005; NEVES & PEDERSOLI, 1976; NEVES & SILVA, 1976). Os gêneros mais comuns no presente diagnóstico
foram Culex, com 11 espécies, Anopheles, com 7 espécies e Aedes e Coquillettidia, representados por 4
espécies cada.
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Quadro 63: Lista de espécies de Culicidae registradas no diagnóstico local realizado na área de estudo do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03
e 04, da CSN Mineração, Congonhas – MG.
Família

Subfamília

Espécie

Criadouros

Nome
Popular

Ponto
Registro

Hábitat
Preferencial

Hospedeiros
Preferenciais

Sazonalidade
Perenidade

Sinantropia

Capacidade
Vetorial

Distribuição

Enfermidades
Transmitidas

+++

+++

BR

CHK, ZK, FA, Arb

++

++

BR

FA, Arb

+++

+++

BR

ML, ILH, EQV,
RO, Arb

Tipo
Art/Na
t
Art/Na
t
Solo/N
at

Culicidae

Culicinae

Aedes albopictus

Mosquito

3

PER/SLV/RUR

Mam

Chv

Temp

Culicidae

Culicinae

Aedes fluviatilis

Mosquito

1,2,3

SLV

Ecl

Sec, Chv

Temp

Culicidae

Culicinae

Aedes scapularis

Mosquito

1,3

PER/SLV/RUR

Mam

Sec, Chv

Temp

Culicidae

Culicinae

Mosquito

1

ND

ND

Chv

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Culicidae

Anophelinae

Mosquito

2

PER/SLV

Mam

Chv

Perm

Solo

++

++

BR

MAL

1,3

SLV

Mam

Sec, Chv

Perm

Solo

+

+

N, SE

MAL

Solo

+

++

S, NE, SE, CO

MAL

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Anophelinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Aedes aff
schroederi
Anopheles
argyritarsis
Anopheles
dunhami
Anopheles
fluminensis
Anopheles
oswaldoi
Anopheles parvus
Anopheles
pictipennis
Anopheles
tibiamaculatus
Chagasia fajardi
Coquillettidia
albicosta
Coquillettidia
fasciolata
Coquillettidia
shannoni
Coquillettidia
venezuelensis
Culex (Aedinus)
sp.1

Mosquito
Prego
Mosquito
Prego
Mosquito
Prego
Mosquito
Prego
Mosquito
Prego
Mosquito
Prego
Mosquito
Prego

1,2,3

PER/SLV

Mam

Sec, Chv

MP, GP, Sol,
Perm

2

SLV/RUR

Ecl

Chv

Temp/Perm

Solo/Pl
an

++

++

BR

Mal

2

SLV

Mam

Sec, Chv

Perm

Solo

+

+

BR

N/A

1,2

SLV

Mam

Sec

Perm

Solo

+

+

SE

Mal

2

SLV

Mam

Chv

Perm

Solo

+

+

BR

Mal

2

SLV

Mam

Sec

Perm

Solo

+

+

BR

ND

Mosquito

3

SLV

Mam

Sec

Perm

+

+

BR

ND

Mosquito

3

SLV

Mam

Chv

Perm

+

+

BR

ND

Mosquito

3

SLV

ND

Chv

Perm

+

+

S, SE, CO, NE

ND

Mosquito

3

SLV

Ecl

Sec

Perm

++

++

BR

EQV, EQL, Oro

Mosquito

2

SLV

ND

Chv

ND

+

+

ND

ND
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Família

Subfamília

Espécie
Culex
(Melanoconion)
sp.1
Culex
(Melanoconion)
sp.2
Culex
(Melanoconion)
sp.3
Culex
(Melanoconion)
sp.4
Culex (Microculex)
sp.1
Culex aff
habilitator
Culex declarator

Criadouros

Nome
Popular

Ponto
Registro

Hábitat
Preferencial

Hospedeiros
Preferenciais

Sazonalidade

Mosquito

1,2,3

SLV

ND

Mosquito

1

SLV

Mosquito

1,2,3

Mosquito

Sinantropia

Capacidade
Vetorial

Distribuição

Enfermidades
Transmitidas

Perenidade

Tipo

Sec, Chv

ND

ND

+

+

ND

ND

ND

Chv

ND

ND

+

+

ND

ND

SLV

ND

Chv

ND

ND

+

+

ND

ND

1,2

SLV

ND

Sec, Chv

ND

ND

+

+

ND

ND

Mosquito

1

ND

ND

Chv

ND

ND

+

+

ND

ND

Mosquito

1,2,3

ND

ND

Chv

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Mosquito

1,3

SLV

Ecl

Chv

Perm

Solo

++

+

BR

ND

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culicidae

Culicinae

Culex dolosus

Mosquito

1

SLV/RUR

Ecl

Sec, Chv

Perm

Solo

+

+

BR

ND

Culicidae

Culicinae

Culex saltanensis

Mosquito

1,2

SLV

Ecl

Chv

Perm

Solo

+

+

BR

ND

Culicidae

Culicinae

Mosquito

1,2,3

SLV

Ecl

Chv

Perm

Solo

++

+

BR

ND

Culicidae

Culicinae

Mosquito

1

SLV

Anf

Sec

ND

ND

+

ND

ND

Culicidae

Culicinae

Culex scimitar
Uranotaenia aff
calosomata
Uranotaenia lowii

Mosquito

3

SLV

Anf

Chv

Temp/Perm

Nat

+

ND

ND

+

Legenda: Local de registro: Áreas amostrais 1, 2 ou 3. Habitat Preferencial: SLV = Ambientes silvestres, áreas de mata; ANT = Ambientes com influência antrópica; PER = Ambientes periurbanos; URB = Ambientes urbanos; RUR
= Ambientes rurais. Hospedeiro Preferencial: Mam = Mamíferos; Ecl = Ecléticos na seleção de hospedeiros. Criadouros Preferenciais: Perm = Criadouros permanentes de grande porte; Nat = Criadouros temporários de pequeno
porte naturais; Art = Criadouros de pequeno porte temporários artificiais. Sinantropia: + = Baixa afinidade pelo ambiente antrópico; ++ = Média afinidade pelo ambiente antrópico; +++ = Afinidade elevada pelo ambiente
antrópico, espécies cosmopolitas ou com tendência para tal. Capacidade vetorial: + = Baixa ou nenhuma capacidade conhecida de transmissão de patógenos; ++ = Média capacidade de transmissão de patógenos (vetores
secundários ou que já foram encontrados naturalmente infectados); +++ = Elevada capacidade de transmissão de patógenos. Distribuição: SE = Sudeste; N = Norte; NE = Nordeste; CO = Centro-Oeste; SE = Sudeste; S = Sul; BR
= Ocorrência em todas as regiões brasileiras. Enfermidades transmitidas: Arb = Arboviroses silvestres; FA = Febre Amarela; DNG = Dengue; ZK = Zika; CHK = Chikungunya; MAL = Malária. Em todos os campos: ND = Informações
Não Determinadas ou Desconhecidas para o táxon.
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Comparando-se a riqueza entre as 3 áreas amostrais, observou-se uma variação pouco significativa entre
elas, com 17 espécies registradas para a área 1 e 15 espécies registradas para as áreas 2 e 3 (Gráfico 1). Esta
afirmativa é corroborada pela análise de rarefação individual, onde não se observa diferença de riqueza entre
as áreas amostrais para um mesmo tamanho de população (Gráfico 2). Da mesma forma a composição de
espécies das comunidades presentes em cada área amostral não apresentou variação significativa, conforme
se pode observar nos gráficos gerados através da análise de PCoA entre as áreas (Gráfico 3). Ainda assim, é
possível se observar a existência de 5 espécies exclusivas para a área amostral 1 e 6 espécies exclusivas para
as áreas 2 e 3, respectivamente. A diversidade manteve o padrão observado para riqueza, não existindo
diferenças significativas entre o índice de Shannon encontrado nos pontos 1 e 2 (Diversity t test, p = 0,39), 2
e 3 (Diversity t test, p = 0,76) e 1 e 3 (Diversity t test, p = 0,21) (Quadro 6). Estes resultados demonstram que
as comunidades de Culicidae presentes em cada uma das áreas amostrais são equivalentes em termos de
riqueza e diversidade de espécies sugerindo uma semelhança entre as áreas, sob o ponto de vista ambiental.
De fato, estudos como a revisão feita por Dorvillé, (1996) sugerem que aspectos ecológicos das comunidades
de Culicidae, como riqueza, diversidade e equitabilidade, são influenciados pela qualidade do ambiente onde
se encontram inseridas, observação que corrobora esta ideia.
Quadro 64: Índices ecológicos de Culicidae obtidos no diagnóstico local realizado na área de estudo do
empreendimento de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, da CSN Mineração, Congonhas – MG.
Índices

1

2

3

Total

Seca

Chuva

Riqueza
Abundância
Diversidade
Equitabilidade

17
51
2,18
0,77

15
35
2,39
0,88

15
47
2,45
0,90

29
133
2,89
0,86

13
23
2,49
0,97

24
110
2,65
0,83

35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

Total

Gráfico 1: Riqueza de Culicidae registrada por área amostral na área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração.
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Abundância
Gráfico 2: Rarefação de espécies de Culicidae em função da abundância, registrada em cada área amostral
estudada inseridas na área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração.

Gráfico 3: Representação gráfica dos resultados da Análise de Coordenada Principal (PCoA) demonstrando a
similaridade na composição de espécies de Culicidae presentes em cada área amostral sob influência do Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração. Linhas e pontos azul correspondem a
área 1, azul ciano a área 2 e vermelho área 3.

Não se observou diferença significativa de abundância entre as áreas amostrais (Kruskal-Wallis, p=0,86)
(Gráfico 4), corroborando a observação anterior de que, em termos ecológicos e em relação à comunidade
de Culicidae, as mesmas são equivalentes entre si. Com base na abundância de cada espécie, observa-se que
apenas 6 apresentaram abundância relativa acima de 5%, podendo assim ser consideradas dominantes na
área de estudo (Quadro 65). Em conjunto, essas espécies foram responsáveis por quase 60% do total de
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indivíduos coletados em ambas as campanhas, o que reflete um padrão de dominância para a comunidade
de Culicidae no local (Gráfico 5), um aspecto comumente observado em estudos com esse grupo (CARDOSO
et al., 2011; DIBO et al., 2011; GOMES et al., 2009; PAULA & GOMES, 2007; LOPES & LOZOVEI, 1995). Dentre
as 6 espécies mais abundantes na área, 5 pertenceram ao gênero Culex, confirmando que o mesmo é um dos
principais gêneros de Culicidae presentes na região.
Quadro 65: Abundância das espécies de Culicidae registradas no diagnóstico local realizado na área de estudo do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração.
Áreas Amostrais
Espécie
Aedes albopictus
Aedes fluviatilis
Aedes scapularis
Aedes aff schroederi
Anopheles argyritarsis
Anopheles dunhami
Anopheles fluminensis
Anopheles oswaldoi
Anopheles parvus
Anopheles pictipennis
Anopheles tibiamaculatus
Chagasia fajardi
Coquillettidia albicosta
Coquillettidia fasciolata
Coquillettidia shannoni
Coquillettidia venezuelensis
Culex declarator
Culex dolosus
Culex aff habilitator
Culex saltanensis
Culex aff scimitar
Culex (Aedinus) sp.1
Culex (Melanoconion) sp.1
Culex (Melanoconion) sp.2
Culex (Melanoconion) sp.3
Culex (Melanoconion) sp.4
Culex (Microculex) sp.1
Uranotaenia aff calosomata
Uranotaenia lowii
Total
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1

2

4

0
3
3
1
0
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3
22
1
3
0
1
1
1
2
1
1
0
51

0
1
0
0
1
0
1
1
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
9
0
5
4
0
0
0
35

4
5
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
1
3
1
1
10
0
1
0
3
0
5
0
3
0
0
0
5
47

Total
4
9
4
1
1
6
3
1
3
2
1
1
1
3
1
1
13
3
24
3
8
2
15
1
9
6
1
1
5
133

Abundância
Relativa
3,64
8,18
3,64
0,91
0,91
5,45
2,73
0,91
2,73
1,82
0,91
0,91
0,91
2,73
0,91
0,91
11,82
2,73
21,82
2,73
7,27
1,82
13,64
0,91
8,18
5,45
0,91
0,91
4,55
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Gráfico 4: Abundância de Culicidae registrados por área amostral no diagnóstico de dados primários realizado na
Área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração.
Culex aff habilitator
Culex (Melanoconion) sp.1
Culex declarator
Aedes fluviatilis
Culex (Melanoconion) sp.3
Culex aff scimitar
Anopheles dunhami
Culex (Melanoconion) sp.4
Uranotaenia lowii
Aedes albopictus
Aedes scapularis
Anopheles fluminensis
Anopheles parvus
Coquillettidia fasciolata
Culex dolosus
Culex saltanensis
Anopheles pictipennis
Culex (Aedinus) sp.1
Demais spp.

Gráfico 5: Abundância relativa das espécies de Culicidae registradas no diagnóstico de dados primários realizado
na Área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração.

Das 29 espécies registradas, 17 apresentaram uma distribuição restrita, ocorrendo em apenas uma área
amostral, enquanto apenas 6 foram registradas nas 3 áreas amostrais (Quadro 5). Certamente este resultado
é decorrente da baixa representatividade de 13 espécies, as quais ocorreram com apenas 1 ou 2 indivíduos
em ambas as campanhas sazonais, além de refletir uma distribuição heterogênea das populações de
Culicidae pela área amostral.
Em relação à sazonalidade, observou-se que a estação chuvosa foi a mais representativa para os Culicidae,
sendo observados neste período maiores valores de riqueza (24 espécies na estação chuvosa contra 13 na
seca), abundância (110 na estação chuvosa e 23 na seca, Kolmogorov-Smirnov, p=0,022) e diversidade
(H’=2,65 na estação chuvosa e H’=2,49 na estação seca), embora neste último caso a diferença não tenha
sido estatisticamente significativa (Diversity t test, p=0,34) (Gráfico 6). Estes resultados são corroborados por
diversos estudos com Culicidae, nos quais se observou uma clara influência positiva da sazonalidade sobre a
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abundância e riqueza deste grupo (COSTA, 2017; RIBEIRO, 2014; CANTUÁRIA, 2012; SANTOS, 2011). Além
disso, avaliando-se a composição de espécies das comunidades de Culicidae amostradas nas estações seca e
chuvosa através da análise de PCoA, vemos que há uma nítida formação de núcleos distintos, indicando uma
diferença significativa das espécies registradas em cada estação sazonal (Gráfico 7).
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Gráfico 6: Abundância e riqueza de Culicidae registrados por estação sazonal no diagnóstico de dados primários
realizado na Área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração.

Gráfico 7: Representação gráfica da análise de coordenada principal (PCoA) demonstrado a variação na
composição de espécies da comunidade de Culicidae presente na Área de estudo do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, durante as estações seca (ciano) e chuvosa (rosa).

A riqueza esperada para a área de estudo, obtida através do estimador Jackknife de primeira ordem, foi de
41,5 espécies, o que indica que o presente levantamento atingiu uma suficiência amostral de
aproximadamente 70% das espécies de potencial ocorrência no local. Embora este resultado indique uma
boa representatividade da fauna de Culicidae local obtida pelo presente diagnóstico, é preciso se considerar
que aproximadamente 30% das espécies de potencial ocorrência na região não foram amostradas. Esta
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observação é corroborada pela análise da curva de rarefação de espécies que não se apresentou estabilizada,
mesmo extrapolando os resultados pelo dobro de amostragens (Gráfico 8). Por outro lado, é possível
observar que a riqueza extrapolada está próxima da riqueza esperada, perfazendo pouco mais de 92% das
espécies de potencial ocorrência na região, o que demonstra que a realização de novas amostragens irá
contribuir de maneira significativa para o conhecimento da riqueza total da comunidade de Culicidae que
ocorre na região.
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Gráfico 8: Curva de acumulação das espécies de Culicidae presentes na Área de estudo do Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, com extrapolação para o dobro da amostragem
realizada (linha pontilhada) e riqueza de espécies estimada pelo índice Jackknife de primeira ordem.

Subfamília Phlebotominae: Para os flebotomíneos foi coletado um total de 70 espécimes, divididos em 7
gêneros e 13 espécies (Quadro 66). A riqueza ora encontrada pode ser considerada equivalente à observada
por outros autores em estudos conduzidos em ambientes urbanizados, periurbanos, rurais ou silvestres
impactados, semelhantes aos amostrados no presente estudo, onde este índice variou entre 14 a 19 espécies
(SOUZA et al., 2010; BARATA et al., 2005; BARATA et al., 2008; SARAIVA et al., 2006). O gênero Evandromyia
foi o melhor representado, com 3 espécies, enquanto os demais foram representados por duas espécies
cada, com exceção de Migonemyia e Trichopygomyia, representados por apenas uma espécie cada.
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Quadro 66: Lista de espécies de Phlebotominae registradas no diagnóstico local realizado na área de estudo do empreendimento de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, da CSN Mineração, Congonhas – MG.
Hospedeiros
Preferenciais

Sazonalidade

Sinantropia

Capacidade
Vetorial

Distribuição

Enfermidades
Transmitidas

SLV

Mam

Chv

+

+

BR

ND

SLV

Mam

Chv

+

+

SE

ND

1

SLV/ANT

Mam

Chv

+

+

SE, S

ND

Mosquito Palha

2

SLV/ANT

Mam

Chv

+

+

BR

ND

Evandromyia tupynambai

Mosquito Palha

1

SLV

Mam

Chv

+

+

NE, SE

ND

Phlebotominae

Migonemyia migonei

Mosquito Palha

2

SLV

Mam

Chv

+

+++

BR

LTA

Psychodidae

Phlebotominae

Nyssomyia intermedia

Mosquito Palha

4

SLV/ANT

Mam

Sec

+++

+++

BR

LTA

Psychodidae

Phlebotominae

Nyssomyia whitmani

Mosquito Palha

2,4

SLV/ANT

Ecl

Sec, Chv

+++

+++

BR

LTA

Psychodidae

Phlebotominae

Pintomyia fischeri

Mosquito Palha

2,4

SLV/ANT

Mam

Sec, Chv

++

+++

NE, CO, SE, S

LTA

Psychodidae

Phlebotominae

Pintomyia misionensis

Mosquito Palha

1,4

SLV

Mam

Sec

+

+

BR

ND

Psychodidae

Phlebotominae

Psychodopygus ayrozai

Mosquito Palha

2

SLV

Ecl

Sec

++

+++

N, NE, CO, SE

LTA

Psychodidae

Phlebotominae

Psychodopygus lloydi

Mosquito Palha

2

SLV/ANT

Mam

Sec, Chv

+++

+

SE,CO

ND

Psychodidae

Phlebotominae

Trichopygomyia sp.1

Mosquito Palha

1,4

ND

ND

Sec, Chv

ND

ND

ND

ND

Família

Subfamília

Psychodidae
Psychodidae

Ponto
Hábitat
Registro Preferencial

Espécie

Nome Popular

Phlebotominae

Brumptomyia brumpti

Mosquito Palha

2

Phlebotominae

Brumptomyia troglodytes

Mosquito Palha

1

Psychodidae

Phlebotominae

Evandromyia edwardsi

Mosquito Palha

Psychodidae

Phlebotominae

Evandromyia lenti

Psychodidae

Phlebotominae

Psychodidae

Legenda: Local de registro: Áreas amostrais 1, 2, ou 3. Habitat Preferencial: SLV = Ambientes silvestres, áreas de mata; ANT = Ambientes com influência antrópica. Hospedeiro
Preferencial: Mam = Mamíferos; Ecl = Ecléticos na seleção de hospedeiros. Sazonalidade: Sec = Estação Seca (meses de maio a junho); Chv = Estação Chuvosa (meses fevereiromarço); Sinantropia: + = Baixa afinidade pelo ambiente antrópico; ++ = Média afinidade pelo ambiente antrópico; +++ = Afinidade elevada pelo ambiente antrópico, espécies
cosmopolitas ou com tendência para tal. Capacidade vetorial: + = Baixa ou nenhuma capacidade conhecida de transmissão de patógenos; ++ = Média capacidade de transmissão de
patógenos (vetores secundários ou que já foram encontrados naturalmente infectados); +++ = Elevada capacidade de transmissão de patógenos. Distribuição: SE = Sudeste; N =
Norte; NE = Nordeste; CO = Centro-Oeste; SE = Sudeste; S = Sul; BR = Ocorrência em todas as regiões brasileiras. Enfermidades transmitidas: LTA = Leishmaniose Tegumentar
Americana. Em todos os campos: ND = Informações Não Determinadas ou Desconhecidas para o táxon.
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A riqueza apresentou pouca variação entre as áreas amostrais, com 7 espécies registradas na área 2 e 5
espécies registradas nas áreas 1 e 3 (Gráfico 9). No entanto, analisando-se as curvas de rarefação individuais
para cada área amostral, vemos que na área 3 é esperado um valor de riqueza maior em relação às demais
áreas, levando-se em conta uma mesma abundância de espécimes para todas as áreas (Gráfico 10). Além
disso, conforme demonstrado pela análise de coordenada principal (Gráfico 11), a composição de espécies
em cada área diferiu consideravelmente, com um grande número de espécies exclusivas a cada uma. De fato,
das 13 espécies registradas, apenas 4 ocorreram em mais de uma área amostral, não sendo observada
nenhuma espécie com registro para as 3 áreas. Este resultado reflete um padrão de distribuição das
populações de Phlebotominae heterogêneo para a área de estudo e sugere que novas espécies podem ser
registradas com a realização de coletas em novas áreas amostrais. A diversidade revelou um padrão distinto
do observado para riqueza, apresentando-se menor na área 1 e mais elevada na área 3 (). Estatisticamente,
a diversidade na área 1 não diferiu daquela registrada para a área 2 (Diversity t test, p=0,24), porém foi
significativamente inferior àquela observada na área 3 (Diversity t test, p=0,029), enquanto não se observou
diferença significativa na diversidade das áreas 2 e 3 (Diversity t test, p=0,25). Da mesma forma, o índice de
equitabilidade obtido para a área 3 foi superior ao obtido nas demais áreas, indicando a presença de uma
comunidade ecologicamente mais equilibrada neste local (Quadro 9). Ainda que estes resultados indiquem
uma comunidade potencialmente mais rica e diversa na área amostral 3, deve-se levar em consideração que
a baixa abundância do grupo obtida no levantamento pode levar a vieses estatísticos e de interpretação,
exigindo cuidado na interpretação destes resultados. De fato, do ponto de vista ambiental, a princípio as 3
áreas amostradas apresentaram características semelhantes entre si em termos das exigências do grupo:
fragmentos de mata impactados, constituídos de ambientes sombreados, com acúmulo de umidade e
matéria orgânica a nível do solo.
Quadro 67: Índices ecológicos de Phlebotominae obtidos no diagnóstico local realizado na área de estudo do
empreendimento de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, da CSN Mineração, Congonhas – MG.
Índices

1

2

3

Total

Seca

Chuva

Riqueza
Abundância
Diversidade
Equitabilidade

5
31
0,75
0,47

7
31
1,11
0,57

5
8
1,49
0,93

13
70
1,77
0,69

7
21
1,64
0,84

10
49
1,62
0,70

14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

Total

Gráfico 9: Riqueza de Phlebotominae registrada por área amostral na área de estudo do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração.
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Gráfico 10: Rarefação de espécies de Phlebotominae em função da abundância, registrada em cada área
amostral estudada inseridas na área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, CSN Mineração.

Gráfico 11: Representação gráfica dos resultados da Análise de Coordenada Principal (PCoA) demonstrando a
similaridade na composição de espécies de Phlebotominae presentes em cada área amostral sob influência do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração. Linhas e pontos azuis
correspondem a área 1, azul ciano a área 2 e vermelho área 3.

Em relação à abundância, não foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre as áreas
amostrais (Kruskal-Wallis, p=0,66) ainda que este valor tenha sido consideravelmente menor na área 3 (N=8)
do que o encontrado nas áreas 1 e 2 (N=31 em ambas) (Gráfico 12). Avaliando-se a abundância de cada
espécie, vemos que apenas 3 apresentaram abundância relativa acima de 5%, sendo responsáveis por mais
de 77% total de espécimes coletados (Gráfico 13; Quadro 68) indicando um forte padrão de dominância na
comunidade de Phlebotominae presente na região de estudo. Esta estruturação da comunidade de
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Phlebotominae é bastante comum e frequentemente observada em estudos com este grupo (CASARIL et al.,
2014; BARATA et al., 2005; BRAZIL et al., 2006; SARAIVA et al. 2006).
Quadro 68: Abundância das espécies de Phlebotominae registradas no diagnóstico local realizado na área de estudo
do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração.
Áreas Amostrais
Espécie
Brumptomyia brumpti
Brumptomyia troglodytes
Evandromyia edwardsi
Evandromyia tupynambai
Evandromyia lenti
Migonemyia migonei
Nyssomyia intermedia
Nyssomyia whitmani
Pintomyia misionensis
Pintomyia fischeri
Psychodopygus ayrozai
Psychodopygus lloydi
Trichopygomyia sp.
Total

1

2

4

0
1
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
25
31

1
0
0
0
1
2
0
22
0
2
1
2
0
31

0
0
0
0
0
0
2
1
1
3
0
0
1
8

Total

Total Seca

Total
Chuva

Abundância
Relativa

1
1
2
2
1
2
2
23
2
5
1
2
26
70

0
0
0
0
0
0
2
4
2
2
1
1
9
21

1
1
2
2
1
2
0
19
0
3
0
1
17
49

2,04
2,04
4,08
4,08
2,04
4,08
4,08
46,94
4,08
10,20
2,04
4,08
53,06

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

Total

Gráfico 12: Abundância de Phlebotominae registrados por área amostral no diagnóstico de dados primários
realizado na Área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração.
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Trichopygomyia sp.
Nyssomyia whitmani
Pintomyia fischeri
Evandromyia edwardsi
Evandromyia tupynambai
Migonemyia migonei
Nyssomyia intermedia
Pintomyia misionensis
Psychodopygus lloydi
Brumptomyia brumpti
Brumptomyia troglodytes
Evandromyia lenti
Psychodopygus ayrozai

Gráfico 13: Abundância relativa das espécies de Phlebotominae registradas no diagnóstico de dados primários
realizado na Área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração.

Como já citado anteriormente, a maior parte das espécies de Phlebotominae apresentou uma distribuição
bastante restrita, ocorrendo em apenas uma área amostral, enquanto 4 espécies foram registradas em 2
áreas amostrais o que sugere uma distribuição bastante heterogênea das populações de Phlebotominae na
região. Dentre as 4 espécies com distribuição mais ampla pela área de estudo, 3 também foram as mais
abundantes (Trichopygomyia sp.1, Nyssomyia whitmani e Pintomyia fischeri), corroborando a observação de
que estas foram as espécies mais comuns nas áreas estudadas (Gráfico 13).
Avaliando-se a influência da sazonalidade sobre a comunidade de Phlebotominae vemos que, a princípio, a
estação chuvosa foi mais representativa, com maiores valores de riqueza (7 espécies na estação seca e 10
espécies na estação chuvosa) e abundância (21 espécimes na estação seca e 49 na estação chuvosa),
enquanto a diversidade apresentou-se ligeiramente superior na estação seca em relação à estação chuvosa
(1,64 e 1,61, respectivamente) (Gráfico 14). No entanto, do ponto de vista estatístico, estas diferenças não
foram significativas tanto para abundância (Kolmogorov-Smirnov, p=0,82) quanto para diversidade (Diversity
t test, p=0,91). Estes resultados estão de acordo com os obtidos em estudos já realizados com este grupo,
onde não se observa uma influência clara da sazonalidade sobre a sua abundância (REBÊLO et al., 2001;
PINTO et al., 2010), ainda que outros autores já tenham observado uma resposta positiva (SARAIVA, 2015;
LEGRIFFON et al., 2012; RANGEL et al., 1990; SOUZA et al., 2004) e mesmo negativa (NOVO, 2011) da
abundância em função da precipitação. Por outro lado, a análise de PCoA demonstrou uma influência sazonal
sobre a composição de espécies de Phlebotominae mais evidente, com a formação de dois grupos distintos
para cada estação sazonal, ainda que seja possível se observar espécies comuns a ambas (Gráfico 15). De
fato, é possível se observar que das 13 espécies registradas na área de estudo, apenas 4 ocorreram tanto na
estação seca quanto na estação chuvosa.
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Gráfico 14: Abundância e riqueza de Phlebotominae registrados por estação sazonal no diagnóstico de dados
primários realizado na Área de estudo do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN
Mineração.

Gráfico 15: Representação gráfica da análise de coordenada principal (PCoA) demonstrado a variação na
composição de espécies da comunidade de Phlebotominae presente na Área de estudo do Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, durante as estações seca (ciano) e chuvosa (rosa).

O estimador Jackknife de primeira ordem retornou um valor de riqueza esperado de pouco mais de 19
espécies, indicando que o presente estudo registrou aproximadamente 66% das espécies de Phlebotominae
com potencial ocorrência na região. Este resultado indica que a suficiência amostral para este grupo não foi
totalmente satisfatória, indicando que em torno de 36% das espécies de potencial ocorrência na região não
foram amostradas, fato corroborado pela curva de acumulação de espécies, que não apresentou tendência
a estabilização (Gráfico 16). No entanto, a extrapolação dos resultados obtidos considerando o dobro do
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esforço amostral empregado, indica que esta representatividade pode atingir em torno de 95%, sugerindo
que novas amostragens certamente irão contribuir de maneira significativa para o conhecimento da fauna
de Phlebotominae da região de estudo.
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Gráfico 16: Curva de acumulação das espécies de Phlebotominae presentes na Área de estudo do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, CSN Mineração, com extrapolação para o dobro da
amostragem realizada (linha pontilhada) e riqueza de espécies estimada pelo índice Jackknife de primeira ordem.

3.6.3.3 - Comparação da fauna de dípteros vetores registrados na ADA/AE
Família Culicidae: Comparando-se os resultados obtidos no presente diagnóstico local com os dados obtidos
em estudos anteriores e compilados no diagnóstico regional, vemos que a riqueza obtida no presente
levantamento foi superior àquela observada anteriormente (29 e 17 espécies, respectivamente). Avaliando
a composição das comunidades obtidas nos diagnósticos local e regional, vemos que 5 espécies foram
comuns a ambos os diagnósticos: Aedes albopictus, Aedes fluviatilis, Aedes scapularis, Anopheles argyritarsis
e Chagasia fajardi. Por um lado, estes resultados indicam que estas espécies são comuns na área de estudo,
muito embora as mesmas não tenham se configurado como as mais frequentes ou abundantes no
diagnóstico local, com exceção de Aedes fluviatilis que, juntamente com Culex (Melanoconion) sp.3, ocupou
o terceiro lugar no ranking de abundância relativa das espécies registradas no presente diagnóstico. Por outro
lado, estes resultados demonstram um aumento de 24 espécies já encontradas para a área de estudo,
totalizando uma riqueza de 41 espécies já registradas para a região, um resultado bastante significativo e
comparável aos valores de riqueza obtidos por outros autores em estudos de longa duração (CARVALHO et
al., 2017; COSTA, 2017; DIBO et al., 2011; MONTES, 2005). Considerando-se os dados primários e secundários
em conjunto, do total das 41 espécies já registradas na área de estudo, pelo menos 14 pertencem ao gênero
Culex e 10 ao gênero Anopheles, o que indica que estes são os gêneros mais comuns no local. Sabe-se, com
base em dados da literatura, que um grande número de espécies destes gêneros utiliza criadouros a nível do
solo, de médio ou grande porte, permanentes ou semipermanentes, como lagos e charcos, o que indica que
possivelmente estes sejam os tipos de criadouros mais importantes para Culicidae na área de estudo.
Em relação às espécies registradas, destacam-se por seu papel como disseminadoras de enfermidades o
Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus, registrados exclusivamente no levantamento secundário de dados,
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bem como o Aedes albopictus e Anopheles argyritarsis, registrados em ambos os levantamentos. O papel
epidemiológico destas espécies será discutido em tópico adiante.
Subfamília Phlebotominae: Para este grupo, a riqueza total encontrada no levantamento de dados primário
foi equivalente à observada no levantamento de dados secundário (13 e 11 espécies, respectivamente).
Dentre as espécies registradas anteriormente, 4 foram registradas novamente no presente levantamento
primário (Migonemyia migonei, Nyssomyia whitmani, Pintomyia fischeri e Psychodopygus lloydi), o que
sugere que estas podem ser espécies mais comuns na região de estudo. Destas, Nyssomyia whitmani surge
também como a segunda mais abundante no diagnóstico primário, o que corrobora a observação anterior.
Considerando-se os dados primários e secundários em conjunto, temos a princípio uma riqueza total de 24
espécies de Phlebotominae já registradas na área estudada. É importante, no entanto, se levar em
consideração que não foi possível a confirmação específica de Trichopygomyia sp.1, registrada no
levantamento primário de dados, nem mesmo de 4 espécies de Lutzomyia registradas no levantamento
secundário, o que pode alterar a riqueza total obtida para a área de estudo. No primeiro caso, é possível que
a espécie registrada no levantamento primário se trate de Trichopygomyia longispina, a qual já havia sido
registrada anteriormente. No segundo caso, é possível que os autores tenham utilizado a nomenclatura
adotada por Young & Duncan (1994), onde se consideram apenas dois gêneros para a subfamília
Phlebotominae, Brumptomyia e Lutzomyia, sendo este último subdividido em diversos subgêneros. Neste
caso, existiria a possibilidade de que as espécies de Lutzomyia encontradas no levantamento de dados
secundários corresponderem a espécies registradas no levantamento primário de dados, ainda que nenhuma
identificação deste gênero tenha ocorrido neste último. Assim, é prudente se considerar que, pelo menos 19
espécies já foram registradas na área de estudo, com a ressalva de que esse índice possa ser maior. Por um
lado, este resultado é compatível com aquele obtido por outros autores, que registraram comunidades de
Phlebotominae com valores de riqueza variando entre 14 e 19 espécies (SOUZA et al., 2010; BARATA et al.,
2005; BARATA et al., 2008; SARAIVA et al., 2006). No entanto, este valor de riqueza, porém também pode
ser considerado baixo, se levarmos em conta que condensa os dados obtidos em 3 estudos independentes,
realizados em momentos distintos e com variados esforços de amostragem.
Desconsiderando-se as imprecisões, não se destaca nenhum gênero mais comum para a área de estudo,
sendo Evandromyia o mais relevante, representado por 3 espécies no diagnóstico local, porém não registrado
em estudos anteriores. Dentre as espécies registradas em ambos os diagnósticos, destacam-se Migonemyia
migonei, Nyssomyia whitmani e Pintomyia fischeri por terem ocorrido em ambos os levantamentos e por
serem importantes disseminadores de enfermidades, conforme detalhado adiante.
3.6.3.4 - Espécies de Interesse Médico
Família Culicidae: Embora não se tenha registrado qualquer vetor primário de enfermidades no diagnóstico
primário, diversas espécies apresentam grande interesse em Saúde Pública por seu papel como vetores
secundários ou por estarem envolvidos na disseminação de patógenos de menor importância
epidemiológica. Dentre estas, destacam-se o Aedes albopictus, Aedes fluviatilis, Aedes scapularis, Anopheles
argyritarsis, Anopheles fluminensis, Anopheles oswaldoi, Coquillettidia venezuelensis bem como algumas
espécies de Culex, subgênero Melanoconion.
O Aedes albopictus é uma espécie incriminada na veiculação de arboviroses urbanas, como a zika e
chikungunya, muito embora no Brasil não se tenha ainda comprovado sua participação na veiculação do vírus
da dengue (MAYER et al., 2017; GOULD et al., 2017; LIMA-CAMARA, 2016; LIANG et al., 2015; DONALISIO &
FREITAS, 2015; VEGA-RÚA et al., 2014; WEAVER, 2013; FIGUEIREDO, 2007; GRATZ, 2004; DEGALLIER et al.,
2003; BORGES, 2001). Com exceção da zika, todas estas enfermidades já foram notificadas para o município
de Congonhas entre os anos de 2017 e 2021 o que pode estar associado à presença desta espécie na região
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estudada. Trata-se de uma espécie bem adaptada ao meio ambiente antrópico, sendo muito frequente em
áreas rurais, procriando nestes locais em criadouros originários da atividade/presença humana, bem como
nos ambientes silvestres impactados, utilizando-se aí de criadouros presentes no meio ambiente natural.
Esta habilidade de colonizar tanto o ambiente antrópico (urbano e rural) quanto o ambiente natural impõe
uma dificuldade a mais nas ações voltadas para o combate do Aedes albopictus, já que normalmente as
estratégias de controle adotadas pelos órgãos de Saúde Pública baseiam-se em intervenções em criadouros
artificiais localizados no ambiente urbano (LIMA-CAMARA, 2016; CARVALHO et al., 2014 DONALISIO &
GLASSER, 2002; FORATTINI, 2002; CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). Além das arboviroses já citadas, o Aedes
albopictus tem sido incriminado na veiculação de diversas outras enfermidades, como a encefalite equina
venezuelana, encefalite equina do leste, vírus Mayaro, encefalite de São Luís e febre amarela (GOULD et al.
2017; VASCONCELOS & CALISHER, 2016; NUNES et al., 2008; FORATTINI, 2002; CONSOLI & OLIVEIRA, 1994).
Dentre estas, merece destaque a febre amarela, uma arbovirose de alta letalidade, que ocorre atualmente
associada ao ambiente silvestre (MASCHERETTI et al., 2013; PESSANHA, 2009; CAMARGO-NEVES et al., 2005;
FORATTINI, 2002; CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). Recentemente, entre os anos de 2017 e 2018, ocorreram
surtos desta enfermidade em diversos municípios brasileiros, sendo notificados neste período 15 casos de
febre amarela silvestre para o município de Congonhas. Este panorama acende um alerta para a possível
reintrodução desta enfermidade no meio ambiente antrópico/urbano em função da presença do Aedes
albopictus tanto em ambientes silvestres quanto rurais e periurbanos, o que pode estabelecer uma “ponte
de transmissão” de patógenos entre os mesmos (SAAD & BARATA, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014;
CAVALCANTE & TAUIL, 2012).
As demais espécies de Aedes de interesse médico vêm sendo incriminadas como vetores de arboviroses
diversas, a maior parte de natureza silvestre, as quais ocorrem no Brasil de forma pontual, em condições não
epidêmicas. Esta relação deve-se tanto ao encontro de espécimes naturalmente infectados por arbovírus,
como pela comprovação laboratorial de sua capacidade de infecção e transmissão dos mesmos (FORATTINI,
2002; CONSOLI & OLIVEIRA, 1994). Sob este ponto de vista, o Aedes scapularis vem sendo incriminado na
transmissão dos vírus Rocio, Melão, Ilhéus, Encefalite Equina Venezuelana bem como a febre amarela
(MUCCI et al., 2016; PAUVOLID-CORRÊA et al., 2010; MEDEIROS, 2009; FORATTINI, 2002; VASCONCELOS et
al., 2001). Além destas enfermidades, o Aedes scapularis foi incriminada na transmissão de Wuchereria
bancrofti, verme causador da filariose humana, bem como a Dirofilaria immitis, o chamado “verme do
coração”, uma parasitose de cães domésticos, sendo por este motivo também considerada uma espécie de
interesse veterinário (MEDEIROS, 2009; DANTAS-TORRES, 2008; FORATTINI, 2002; LABARTHE et al., 1998).
Em relação ao Aedes fluviatilis, existem relatos de sua possível participação na disseminação do vírus da febre
amarela (MUCCI et al., 2016; CARVALHO et al., 2014; NUNES et al, 2008; DEGALLIER et al., 2001; MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 1999). Tais relatos, no entanto, baseiam-se mais no encontro de espécimes naturalmente do que
propriamente na confirmação de sua participação efetiva nos surtos epidêmicos desta enfermidade.
Em relação às espécies de Anopheles citadas, todas são consideradas vetores secundários da malária,
podendo estar envolvidas na transmissão desta enfermidade nas regiões endêmicas para a mesma (no Brasil,
atualmente, apenas na região da Amazônia Legal). Além disso, o papel como vetor secundário de tais
espécies podem ser importante em locais no quais os vetores primários desta enfermidade (notadamente o
Anopheles darlingi) encontram-se ausentes e as populações dos vetores secundários apresentam densidades
bem elevadas (Forattini, 2002). Nas regiões não endêmicas para malária, como é o caso do município de
Congonhas, a transmissão pode ocorrer em situações em que pessoas infectadas, provenientes de áreas
endêmicas, deslocam-se para áreas com elevada densidade de vetores competentes para esta enfermidade,
o que não parece ser o caso da área estudada, onde as espécies incriminadas como vetores secundários
ocorreram em baixas densidades populacionais (cada espécie representada por apenas 1 indivíduo). Ainda
assim, 2 casos de malária já foram notificados em Congonhas entre os anos de 2018 e 2020, o que acende
um alerta para uma possível introdução desta enfermidade na região de estudo.
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Para a Coquillettidia venezuelensis, destaca-se principalmente a possibilidade de transmissão do vírus da
Encefalite Equina Venezuelana (BRILHANTE et al., 2018; HUTCHINGS et al., 2016; ALENCAR et al. 2015;
ALENCAR et al., 2011; FORATTINI, 2002), bem como a transmissão de outros arbovírus, como o da Encefalite
de São Luís, Mayaro e Oropouche (BRILHANTE et al., 2018; HUTCHINGS et al., 2016; CONFALONIERI & NETO,
2012; ALENCAR et al., 2011; ROSA et al., 1996). Além de seu papel como vetora de enfermidades, esta espécie
é frequentemente associada ao chamado “fator de incômodo”, uma consequência de seu comportamento
hematofágico insistente, fazendo com que ataquem vorazmente, e em elevados números, residências
próximas aos seus locais de procriação (GOMES et al., 2007; PAULA & GOMES, 2007; LOPES et al., 1995;
FORATTINI, 1965). Por fim, é importante citar a participação de mosquitos Culex (Melanoconion) na
transmissão de diversas arboviroses, as quais incluem também a Encefalite Equina Venezuelana bem como
a febre do oeste do Nilo e encefalite equina do leste (TORRES-GUTIERREZ & SALLUM, 2015; HUTCHINGS et
al., 2002).
Levando-se em conta as espécies registradas no levantamento secundário de dados, destacam-se como
importantes vetores de enfermidades no Brasil o Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus, cuja importância
epidemiológica é apresentada no tópico de apresentação de resultados do Diagnóstico Regional.
Subfamília Phlebotominae: Dentre as espécies de Phlebotominae registradas no diagnóstico local,
destacam-se como vetoras primárias de leishmaniose tegumentar americana (LTA) a Migonemyia migonei,
Nyssomyia intermedia, Nyssomyia whitmani, Pintomyia fischeri e Psychodopygus ayrozai (Rangel & Lainson,
2003). Dentre estas espécies, N. whitmani parece ser a mais importante para a área de estudo, já que foi a
que ocorreu em maiores densidades populacionais. Além disso, diversos estudos apontam a elevada
capacidade de domicialização desta espécie, juntamente com Pintomyia fischeri, sendo ambas as espécies
frequentemente encontradas no entorno de residências, principalmente associadas a abrigos de animais
(AGUIAR et al., 2014; RANGEL & LAINSON, 2009; LEONARDO & REBÊLO, 2004; ALEXANDER et al., 2002).
Observando-se o Quadro 11, vemos que no município de Congonhas houve a notificação de 16 casos de LTA
entre os anos de 2017 e 2021, o que confirma não só a presença de vetores competentes para sua
transmissão bem como a circulação ativa do patógeno na região.
Além disso, a notificação de 8 casos de leishmaniose visceral (LV) para o município de Congonhas, entre os
anos de 2017 a 2021 (Quadro 69), implica na presença da Lutzomyia longipalpis na região, ainda que a mesma
não tenha sido registrada nos levantamentos primário e secundário de dados, já que se trata do único vetor
conhecido para esta enfermidade no Brasil.
Quadro 69: Número de notificações de enfermidades transmitidas por dípteros vetores no município de Congonhas,
MG.
Enfermidade

Ano Notificação

Número de Casos

Dengue

2017-2021

741

Chikungunya

2017-2021

6

Zika

2017-2021

0

Febre Amarela

2017-2018

15

Malária

2018-2020

2

Leishmaniose tegumentar americana

2017-2021

16

Leishmaniose visceral

2017-2021

8

Fonte: DATASUS, 2021.
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3.6.4 - Qualidade Ambiental e Síntese do Diagnóstico
A comunidade de Culicidae presente na área de estudo apresentou-se relativamente rica e diversa, com
índices ecológicos equivalentes aos encontrados por outros autores em estudos de longa duração realizados
em ambientes semelhantes aos amostrados no presente diagnóstico (PINHEIRO et al., 2019; SANTOS, 2011;
MONTES, 2005; NEVES & PEDERSOLI, 1976; NEVES & SILVA, 1976). Levando-se em conta que tais estudos
foram realizados em áreas sob influência antrópica, podemos considerar que os resultados ora obtidos foram
aqueles esperados para ambientes alterados. Tais resultados eram esperados, já que duas áreas amostrais
(áreas 2 e 3) estiveram situadas em comunidades rurais inseridas na área de estudo do Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, enquanto a terceira situou-se em um fragmento de mata
secundária alterado, situado às margens de uma via de acesso às áreas de atividade minerária. Não foram
observadas diferenças significativas de riqueza, abundância, diversidade e composição de espécies entre as
áreas amostrais, o que indica que do ponto de vista da qualidade ambiental, as áreas são semelhantes entre
si em relação à disponibilidade de recursos utilizados pelos Culicidae. Em termos gerais, a estação chuvosa
foi mais representativa para a família Culicidae, apresentando maiores índices de abundância, riqueza e
diversidade de espécies. A comunidade de Culicidae apresentou um típico padrão de dominância, com
predomínio de espécies dos gêneros Culex (que consistiu o gênero mais bem representado em termos de
abundância e riqueza de espécies) e Anopheles. Com base na biologia das espécies pertencentes a estes
gêneros, bem como daquelas pertencentes a Coquillettidia (o qual foi representado por 4 espécies) é possível
se inferir que exista uma grande disponibilidade de criadouros de médio e grande porte, a nível do solo,
permanentes ou semipermanentes, como lagos, charcos e alagadiços.
Em relação ao Phlebotominae, também foi observada uma riqueza de espécies relativamente elevada e
equivalente àquela observada em estudos com maior esforço amostral, conduzidos em áreas antrópicas ou
impactadas (SOUZA et al., 2010; BARATA et al., 2005; BARATA et al., 2008; SARAIVA et al., 2006). Assim como
observado para Culicidae, os índices de abundância e riqueza de Phlebotominae não variaram
significativamente entres as áreas amostrais, embora a diversidade na área amostral 3 tenha sido superior.
Observou-se uma considerável variação na composição de espécies entre as áreas amostrais, indicando uma
distribuição heterogênea das mesmas na área de estudo. A comunidade de Phlebotominae apresentou um
forte padrão de dominância, com mais de 77% dos indivíduos coletados pertencentes às espécies
Trichopygomyia sp.1, Nyssomyia whitmani e Pintomyia fischeri. Não se observou influência estatisticamente
significativa sobre os parâmetros de Phlebotominae avaliados no presente diagnóstico, ainda que na estação
chuvosa tenha-se observado valores mais elevados de abundância e riqueza de espécies.
3.6.5 - Parecer Conclusivo
De forma geral, observamos que as comunidades de Culicidae e Phlebotominae presentes na área de estudo
apresentaram riqueza de espécies compatível com aquela conhecida para áreas antropizadas e impactadas
(GUEDES, 2012; SILVERIO & URBINATTI, 2011; BARATA et al., 2007; SILVA & MENEZES, 1996; SILVA & NEVES,
1989). Esta informação, associada à ocorrência de espécies indicadoras e/ou com elevada sinantropia, como
o Aedes albopictus, Aedes fluviatilis, Aedes scapularis e Coquillettidia venezuelensis, são uma consequência
do ambiente onde as áreas encontram-se inseridas: duas comunidades rurais e um fragmento de mata
secundária impactada e às margens de uma estrada de acesso às áreas de mineração da CSN. Ainda que
diversas espécies antropofílicas registradas no presente diagnóstico tenham ocorrido em baixas densidades,
alterações ou impactos ambientais na região podem contribuir para que elas colonizem e invadam áreas
antrópicas, ocorrendo em maiores densidades nesses locais.
As espécies de maior interesse epidemiológico pertenceram à subfamília Phlebotominae e estão envolvidas
na transmissão da leishmaniose tegumentar americana (LTA), dentre as quais destaca-se Nyssomyia
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whitmani, segunda espécie mais abundante do estudo. A LTA ocorre na região estudada em níveis
relativamente baixos, sendo registrados para Congonhas 16 casos nos últimos 4 anos.
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5 - ANEXOS
ANEXO I - Autorização de Manejo de Fauna N°.008 B/2019
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ANEXO II - Autorização de Manejo de Fauna N° SSP 047/2020

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_01

Página 463 de 467

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Estudo de Impacto Ambiental
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04
BPI_CSN_EAMB2_EIA_01

Página 464 de 467

ANEXO III - Autorização da Fauna Aquática
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ANEXO IV – Carta de recebimento de material zoológico (avifauna)
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APRESENTAÇÃO
O presente documento compõe o Relatório Consolidado do Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
pertencente à Mina Casa de Pedra - CSN Mineração, cujo foi elaborado por equipe multidisciplinar de
especialistas da empresa Biocev Serviços de Meio Ambiente Ltda. no período de 2019 a 2020.
A Mina Casa de Pedra é um empreendimento da CSN Mineração, localizado nos municípios mineiros de
Congonhas e Belo Vale, ambos na porção sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, onde são realizadas atividades
de lavra, beneficiamento e embarque de minério de ferro. O minério lavrado e beneficiado na Mina Casa de
Pedra é escoado por meio de terminais ferroviários até o Porto de Itaguaí/RJ, local onde é despachado para
o mercado siderúrgico brasileiro e de exportações.
A execução do Programa visa o atendimento às solicitações e recomendações do Parecer Único Nº
0387096/2019 (SIAM), publicado em 27 de julho de 2019. Sua execução é devidamente autorizada pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, por meio da Autorização
de Manejo de Fauna Nº 008.B/2019, vinculada aos processos COPAM 103/1981/074/2011 (processo de
REVLO recentemente arquivado e incorporado ao PA COPAM 103/1981/088/2015) e 103/1981/090/2017
(LP+LI do empilhamento de rejeito Fraile II) (Anexo 01).
O Programa visa à realização de estudos com a fauna, especificamente herpetofauna, mastofauna (terrestre
e voadora) e avifauna realizado para todo o empreendimento da CSN Mineração – Mina Casa de Pedra. Este
Programa foi dividido em duas partes, sendo a primeira o monitoramento de espécies ameaçadas e de
interesse conservacionista “PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA
(PMCFA)” e, a segunda, o PROGRAMA MONITORAMENTO DE FAUNA (PMF).
O Relatório Consolidado BPI_CSN_PMF3_RC_02 apresenta, portanto, os procedimentos adotados e
resultados obtidos durante as atividades executadas nos anos de 2019, 2020 e 2020, conforme diretrizes
apresentadas e aprovadas no Plano de Trabalho BPI_CSN_PMF3_PT_02.
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1 - INTRODUÇÃO
A CSN Mineração – Casa de Pedra encontra-se inserida em uma porção de grande diversidade e relevância
ecológica, o Quadrilátero Ferrífero, porção meridional da Serra do Espinhaço. O Quadrilátero Ferrífero,
apesar de sofrer grande pressão devido à expansão urbana e modificação da sua paisagem em decorrência
da exploração do minério de ferro (Ferreira et al., 2009).
Esta área caracteriza-se por ser um ecótone dos biomas Mata Atlântica e Cerrado, domínios morfoclimáticos
presentes (Giulietti et al., 1987; Alvez & Kolbek, 1994; Giulietti et al., 1997; Lessa et al., 2008), ambos
considerados como parte das 34 áreas prioritárias para conservação mundial (Myers et al., 2000; Mittermeier
et al., 2005) por abrigarem uma grande variedade de hábitats, espécies vegetais e animais, além de possuir
um alto índice de endemismos (Vasconcelos et al., 2006).
De acordo com o Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação no Estado de Minas Gerais elaborado pela ONG
Biodiversitas (Drumond et al., 2005), a região é considerada de Importância Biológica Muito Alta para
conservação. Conforme mencionado, a Cadeia do Espinhaço possui importante diversidade biológica por ser
umas das regiões com maior índice de endemismos no país (Frost, 1985; Duellman, 1999; Silva & Bates, 2002;
Giulietti et al., 1987; Alvez & Kolbek, 1994; Giulietti et al., 1997; Vasconcelos et al., 1999; Vasconcelos &
Melo-Júnior, 2001; Nascimento et al., 2005; Leite et al., 2008; Vasconcelos et al., 2008).
A área em que se insere o empreendimento caracteriza-se por ambientes antropizados pela atividade de
mineração ao longo do tempo. Desta forma, torna-se importante destacar que a descaracterização gradual
dos ambientes originais existentes na área com o passar dos anos é decorrente da atuação de vários
empreendimentos localizados nesta região, configurando um impacto negativo sinérgico. Em contrapartida,
a CSN Mineração exerce outras ações em prol da conservação, sendo proprietária de áreas verdes, incluindo
uma reserva legal de Floresta Semidecidual Estacional de aproximadamente 890 ha, que auxiliam a
permanência e manutenção de diversas espécies da fauna e da flora local, atuando como áreas de abrigo,
refúgio e corredores ecológicos.
Mediante informações existentes para o empreendimento, foram analisadas as fitofisionomias e as
características estruturais das áreas quanto à riqueza de espécies da fauna encontrada em cada um dos
ambientes, viabilizando o registro das espécies de importância conservacionista e ameaçadas em cada uma
das fitofisionomias presentes na área. Destaca-se que, para tanto, foram analisados os dados obtidos nos
estudos de fauna realizados entre os anos de 2003 e 2020.
Como medida mitigadora, foi proposto o Programa de Monitoramento de Fauna, apresentado conforme o
Parece Único 108/2016, atualmente em execução, com a devida Autorização de Manejo de Fauna. Visando
o atendimento das condicionantes solicitadas para a Licença Prévia (LP) da Pilha de Disposição do Fraile II, o
plano de trabalho do Programa de Monitoramento da Fauna na CSN Mineração foi complementado com as
recomendações solicitadas pela equipe interdisciplinar da SUPPRI, de forma que, além do que está sendo
executado no momento, no Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) e no
Programa de Monitoramento de Fauna (PMF) foram acrescidas as complementações especificadas no PU
0387096/2019.

2 - ÁREA DE ESTUDO
A CSN Mineração – Mina Casa de Pedra está localizada a aproximadamente 70 km de Belo Horizonte, no
estado de Minas Gerais. O empreendimento configura o limite sudeste do Quadrilátero Ferrífero, inserida
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em área de transição entre os domínios da Mata Atlântica e Cerrado (Vasconcelos et al., 2006). Segundo a
geologia regional, faz parte da Formação Cauê.
A região apresenta uma imensa diversidade ambiental e está inserida em área prioritária para a conservação,
apresentando as fitofisionomias de campos de altitude, Cerrado, cerradão, mata de galeria, floresta
estacional semidecidual e ambientes paludícolas. A bacia hidrográfica a qual o município pertence é a do
Paraopeba, que tem em sua área de abrangência a sub-bacia do rio Maranhão, responsável por banhar boa
parte de Congonhas.
As áreas amostrais foram definidas conforme pertinência de cada grupo amostral, e de forma diferenciada
para cada um dos Programas - Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) e,
a segunda, o Programa Monitoramento de Fauna (PMF). A imagem a seguir evidencia os pontos amostrais
de ambos os Programas (Figura 1).

Figura 1: Áreas/pontos amostrais selecionados para execução do Programa de Monitoramento e Conservação da
Fauna Ameaçada (PMCFA) e do Programa Monitoramento de Fauna (PMF) na CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

3 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA
(PMCFA)
3.1 - OBJETIVOS
•

Verificar a ocorrência das espécies ameaçadas: Leopardus guttulus, Leopardus pardalis mittis,
Leopardus wiedii, Chrysocyon brachiurus, Scytalopus iraiensis, Drymophila ochropyga, Augastes
scutatus, Phylomedusa ayeaye e Thaptomys nigrita;

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Página 20 de 217

•
•
•
•
•

•

Avaliar a presença de espécies ameaçadas de extinção do gênero Bokermannoyla na área da CSN
Mineração - Casa de Pedra;
Monitorar a população da espécie ameaçadas da extinção Aplastodiscus cavicola (perereca);
Monitorar a população da espécie ameaçadas da extinção Hydromedusa maximilliani;
Registrar espécies de aves (em especial as ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção endêmicas e
raras regionalmente);
Verificar a ocorrência das espécies de aves: Scytalopus iraiensis, Drymophila ochropyga, Augastes
scutatus, Mycteria americana, Micropygia schomburgkii, Jacamaralcyon tridactyla, Culicivora
caudacuta, Coryphaspiza melanotis, Microspingus cinereus, Malacoptila striata, Eleoscytalopus
indigoticus, Porphyrospiza caerulescens e Neothraupis fasciata;
Obter dados sobre os mamíferos terrestres ameaçados de extinção ou que necessitam de
confirmação de ocorrência da região onde se encontra o empreendimento CSN Mineração – Casa de
Pedra, para subsidiar estudos sobre a equitabilidade da comunidade de mamíferos terrestres,
realizando o monitoramento de espécies que normalmente ocorrem em habitats variados, espécies
indicadoras de qualidade de habitats, bem como outras espécies endêmicas e ameaçadas de
extinção.

3.2 - ÁREAS AMOSTRAIS
As áreas amostrais onde foram realizados os estudos do PMCFA encontram-se no Quadro 1.
Quadro 1: Áreas amostrais para o Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna na CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
Área
Fitofisionomia
Caracterização sucinta
Coordenadas
amostral
Estrutura florestal estratificada com presença de
Floresta Estacional
árvores de médio e grande porte e epífitas. Presença
Semidecidual.
de corpos d’água permanentes, sendo poça e córrego.
23K 610350.00 /
FLO-01
Presença de
Área com grande presença e trânsito de máquinas e
7738521.00
córrego
pessoas na borda, porém com a área interna bem
permanente.
preservada.
Floresta Estacional
Semidecidual em
Estrutura florestal estratificada com presença de
área de Reserva
árvores de médio e grande porte e epífitas. Presença
23K 616266.62 /
FLO-02
Legal. Área de
de corpos d’água temporários e permanentes, sendo
7736755.91
barramento do
alagados, poças e córregos.
Córrego Mãe
D’água.
Estrutura florestal estratificada com presença de
Floresta Estacional
árvores de médio e grande porte e epífitas. Fragmento
Semidecidual em
em estágio de regeneração inicial. Grande parte do
área de Reserva
23K 618053.57 /
FLO-03
ambiente é caracterizado por borda de mata, porém
Legal. Presença de
7735495.74
verifica-se a presença de floresta menos afetada com
lagoa em borda de
corpos d’água temporários e permanentes, sendo
mata.
alagados, poças e córregos.
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Área
amostral

Fitofisionomia

FLO-04

Floresta Estacional
Semidecidual em
área de Reserva
Legal. Córrego
permanente
presente

FLO- 05

Floresta Estacional
Semidecidual em
área antropizada
de Barragem

FLO- 06

Floresta Estacional
Semidecidual em
área antropizada
de Barragem

FLO-07

Floresta Estacional
Semidecidual em
área antropizada

CRU-01

Campo rupestre
com área
antropizada de
pilha estéril

C-01

Campo Limpo /
Cerrado

Caracterização sucinta
Estrutura florestal estratificada com presença de
árvores de médio e grande porte e epífitas. Fragmento
em estágio de regeneração inicial. Grande parte do
ambiente é caracterizado por borda de mata, porém
verifica-se a presença de floresta menos afetada com
corpos d’água temporários e permanentes, sendo
alagados, poças e córregos.
Estrutura florestal com pouca estratificação, presença
de árvores de médio e grande porte. Fragmento de
mata em estádio de regeneração inicial. Presença de
corpos d’água lênticos com alto grau de antropização e
impacto. Área com grande presença e trânsito de
máquinas e pessoas.
Estrutura florestal com pouca estratificação, presença
de árvores de médio porte. Fragmento de mata em
estádio de regeneração inicial. Presença de pastagem.
Presença de corpos d’água lênticos com alto grau de
antropização e impacto. Área com presença e trânsito
de e pessoas e animais domésticos.
Estrutura florestal com pouca estratificação, presença
de árvores de médio porte. Fragmento de mata em
estádio de regeneração inicial na porção sul do
empreendimento. Presença de corpos d’água lênticos
com alto grau de antropização e impacto. Área com
presença e trânsito de e pessoas e animais domésticos.
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreoarbustiva. Também possui área antropizada por pilha
estéril.
Área aberta com presença de árvores esparsas e
vegetação arbustiva. Grandes formações rochosas em
campo aberto. Presença de corpos d´água
temporários. Anexo a esta área existem áreas de mata
com corpos d’água permanentes que serão vistoriados
ocasionalmente.

Coordenadas

23K 614869.11 /
7735292.28

23K 613452.41 /
7734129.95

23K 608532.21 /
7734022.55

23k 613696 /
7732920

23K 610705/
7734415

23K 616624.38 /
7738210.09

3.3 - HERPETOFAUNA
3.3.1 - Período de Amostragem
A seguir são apresentadas as informações das datas de amostragem dos três Subprogramas que compõe o
estudo da Herpetofauna da CSN Mineração.
O Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros e/ou
Endêmicos e Subprograma de Monitoramento de Aplastodiscus cavicola, contou com seis campanhas de
campo realizadas em novembro, dezembro e janeiro das estações chuvosas de 2019/2020 e 2020/2021. Cada
campanha teve a duração de 12 dias de campo, cujas datas são apresentadas no Quadro 2.
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Quadro 2: Período de amostragem do Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados,
Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos e Subprograma de Monitoramento de Aplastodiscus cavicola, ambos
parte do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) da CSN Mineração – Mina Casa
de Pedra/MG.
Herpetofauna e Aplastodiscus cavicola
Período
Estação do ano
PMCFA
1ª campanha – 2019
Chuvosa
11 a 21/11/2019
2ª campanha – 2019
Chuvosa
08 a 20/12/2019
3ª campanha – 2020
Chuvosa
19 a 31/01/2020
4ª campanha – 2020
Chuvosa
1 a 12/11/2020
5ª campanha – 2020
Chuvosa
12 a 23/12/2020
6ª campanha – 2021
Chuvosa
20 a 31/01/2021

Para o Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani foram realizadas
quatro campanhas, duas na estação seca e duas na chuvosa (Quadro 3). O cronograma das campanhas
precisou ser adaptado devido à pandemia da Covid-19, mas já foi devidamente regularizado respeitando a
sazonalidade.
Quadro 3: Período de amostragem do Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa
maximiliani, como parte do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) da CSN
Mineração – Casa de Pedra/MG.
Período
Estação do ano
Hydromedusa – PMCFA
1ª campanha – 2019
Seca
01 a 07/09/2019
2ª campanha – 2020
Seca
08 a 15/09/2020
3ª campanha – 2021
Chuva
23 a 30/10/2020
4ª campanha – 2021
Chuva
21 a 28/02/2021

Em atendimento ao Subprograma de Taxonomia e Conservação de Espécies de Bokermannohyla, deve-se
considerar as amostragens executadas na CSN Mineração para levantamento das populações deste gênero
(Quadro 2), assim como a campanha única realizada no município de Poços de Caldas – MG (Quadro 4),
localidade essencial para atendimentos dos objetivos deste Subprograma.
Quadro 4: Período de amostragem do Subprograma de Taxonomia e Conservação de Espécies de Bokermannohyla,
parte do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) da CSN Mineração – Casa de
Pedra/MG. Amostragem realizada no município de Poços de Caldas.
Período
Estação do ano
Bokermannohyla – PMCFA
Campanha única – 2020
Chuvosa
10 a 15/01/2020

3.3.2 - Procedimentos Metodológicos
Após uma cautelosa revisão dos dados de ocorrência de espécies da herpetofauna registrados em estudos
ambientais realizados na CSN Mineração - Casa de Pedra desde 2003, incluindo mais de dez anos do
Programa de Monitoramento da Herpetofauna, é possível dizer que a composição da herpetofauna da região
é satisfatoriamente conhecida, especialmente a fauna de anfíbios. Nesse sentido, o Programa de
Monitoramento da Herpetofauna foi reestruturado para funcionar como um monitoramento específico de
espécies bioindicadoras (espécies-alvo) e com grande relevância para a conservação (ameaçadas, endêmicas,
potencialmente novas) - e não mais como uma sucessão de levantamentos como apontada no referido
Parecer Único Nº 0387096/2019 (SIAM). Nesse sentido, foi proposto um novo Programa de Monitoramento
e Conservação da Herpetofauna focado em espécies ameaçadas, endêmicas ou com problemas taxonômicos.
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Baseando-se, então, na compilação de dados provenientes de estudos efetuados na CSN Mineração - Casa
de Pedra, incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2017; Spelayon, 2010a; b), um PCA (Sete, 2006) e
relatórios de monitoramento da fauna (Sete, 2007; GOS Florestal, 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a;
2017 b; 2018; YpêBio, 2014; 2015) foram registradas 12 espécies da herpetofauna (dez anfíbios, um lagarto
e um quelônio) que possuem grande relevância para conservação por serem ameaçadas de extinção
(Pithecopus ayeaye, Hydromedusa maximiliani), classificadas na categoria Quase Ameaçada (Aplastodiscus
cavicola, Bokermannohyla martinsi), Dados Insuficientes (Ischnocnema izecksohni, Pseudopaludicola
murundu), endêmicas da Serra do Espinhaço (Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi,
Phasmahyla jandaia, Ameivula cipoensis), endêmicas de Minas Gerais (Scinax longilineus), endêmicas da
Mata Atlântica cujos registros na área de estudo são únicos no Quadrilátero Ferrífero (Physalaemus signifer),
potencialmente novas para a ciência (Bokermannohyla aff. feioi) e/ou de status taxonômico incerto com
possibilidade de ser uma espécie ameaçada de extinção (Bokermannohyla gr. circumdata).
Todas estas espécies são, portanto, alvo do PMCFA, cujos resultados preliminares são apresentados no
presente Relatório (Quadro 5).
Quadro 5: Espécies da herpetofauna ameaçadas, deficientes em dados, raras ou endêmicas registradas na região da
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Táxon
Relevância para conservação
Hábitat
Ameaçada de extinção (CR, COPAM,
Riachos temporários em meio
Pithecopus ayeaye
2010, IUCN, 2021)
ambiente campestre
Ameaçada de extinção (VU, COPAM,
Hydromedusa maximiliani
Riachos permanentes em meio à mata
2010, IUCN, 2021)
Quase ameaçada (NT, IUCN, 2021),
Riachos de pouca correnteza e brejos
Aplastodiscus cavicola
endêmica da Mata Atlântica
associados à borda ou interior de mata
Quase ameaçada (NT, Haddad et al.,
Riachos permanentes, encachoeirados
Bokermannohyla martinsi
2016a), endêmica do Quadrilátero
com fundo pedregoso em meio à mata
Ferrífero
Dados insuficientes (DD, IUCN, 2021),
Ischnocnema izecksohni
Borda ou interior de mata
endêmica da Mata Atlântica
Dados insuficientes (DD, Haddad et al.,
Alagadiços temporários em áreas de
Pseudopaludicola murundu
2016b)
campo natural
Potencialmente nova, endêmica do
Bokermannohyla aff. feioi
Riachos permanentes em meio à mata
Quadrilátero Ferrífero
Status taxonômico incerto com
Bokermannohyla gr.
Riachos de pouca correnteza e brejos
possibilidade de ser uma espécie
circumdata
associados à borda ou interior de mata
ameaçada de extinção
Phasmahyla jandaia
Endêmica do Espinhaço
Riachos permanentes em meio à mata
Endêmica do Espinhaço, primeiro
Ameivula cipoensis
Áreas campestres naturais
registro para o Quadrilátero Ferrífero
Endêmica da Mata Atlântica, primeiro
Physalaemus signifer
Poças temporárias em meio à mata
registro para Minas Gerais
Scinax longilineus
Endêmica de Minas Gerais
Riachos permanentes em meio à mata
Legenda: Status de conservação: CR (Criticamente Ameaçada); VU (Vulnerável); NT (Quase Ameaçada); DD (Dados
Insuficientes).

Todas essas espécies foram contempladas ao longo das amostragens do Programa de Monitoramento e
Conservação da Herpetofauna. Algumas delas são alvos de monitoramento populacional específico
(espécies-alvo), enquanto outras de mapeamento de seus registros ou de estudos taxonômicos. Dessa forma,
o Programa foi dividido em quatro subprogramas em função da metodologia de trabalho e objetivos
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distintos: o (i) Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados,
Raros e/ou Endêmicos; o (ii) Subprograma de Monitoramento da espécie de Aplastodiscus cavicola (iii)
Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani e o (iv) Subprograma de
Taxonomia e Conservação das Espécies de Bokermannohyla.
Destaca-se que os estudos propostos estão de acordo com objetivos específicos propostos no 2º ciclo do
Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação da Herpetofauna Ameaçada da Serra do Espinhaço em Minas
Gerais (MMA, 2018), a exemplo de: “1.1 Compilar, mapear e atualizar as informações existentes sobre as
espécies contempladas no PAN; 1.2 Inventariar áreas não amostradas, com potencial para ocorrência das
espécies contempladas no PAN; 1.3 Efetuar estudos sobre a história natural, ecologia e monitoramento
populacional das espécies contempladas no PAN e que beneficiem a sua conservação.”
3.3.2.1 - Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros
e/ou Endêmicos e Subprograma de Monitoramento da espécie Aplastodiscus cavicola
Os objetivos desse subprograma são:
•
•
•

Monitorar populações dos anfíbios Pithecopus ayeaye, Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla
aff. feioi, Aplastodiscus cavicola e Phasmahyla jandaia.
Verificar se existe relação entre possíveis variações no tamanho das populações e atividades
decorrentes da operação do empreendimento.
Mapear e buscar por novos registros/populações de todas as espécies da herpetofauna ameaçada,
deficientes em dados, raras ou endêmicas dentro da área de influência do empreendimento.

As espécies selecionadas para o estudo são as que possuem um conjunto de características da sua história
de vida que permita ou facilite a detecção de variações em seus tamanhos populacionais e por consequência,
a associação dessas variações com as atividades decorrentes da operação do empreendimento.
Foram monitoradas, portanto, a abundância de girinos e adultos em ao menos quatro riachos dentro da CSN
Mineração que abrigam populações, as mais abundantes possíveis, das espécies selecionadas. Algumas
destas áreas foram pré-selecionadas, enquanto outras, visto que um dos objetivos destes Subprogramas é a
investigação de novas populações, foram acrescentadas ao longo da execução do Subprograma.
As imagens a seguir ilustram as espécies selecionadas para o presente Subprograma (Figura 2 à Figura 10),
as quais ocorrem em ambiente florestal (Aplastodiscus cavicola, Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla
aff. feioi e Phasmahyla jandaia) e campestre (e.g. campo rupestre, campo cerrado; Pithecopus ayeaye)
possibilitando que os dois principais tipos de fisionomia vegetal da região fossem contemplados pelo
monitoramento.
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Figura 2: Adulto de Pithecopus ayeaye. Fonte: Leite et
al. (2019).

Figura 3: Girino de Pithecopus ayeaye. Fonte: Leite et
al. (2019).

Figura 4: Adulto de Phasmahyla jandaia. Fonte: Leite
et al. (2019).

Figura 5: Girino de Phasmahyla jandaia. Fonte: Leite et
al. (2019).

Figura 6: Adulto de Bokermannohyla martinsi. Fonte:
Leite et al. (2019).

Figura 7: Girino de Bokermannohyla martinsi. Fonte:
Leite et al. (2019).
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Figura 8: Adulto de Bokermannohyla aff. feioi. Fonte:
Leite et al. (2019).

Figura 9: Girino de Bokermannohyla aff. feioi. Fonte:
Leite et al. (2019).

Figura 10: Adulto de Aplastodiscus cavicola. Fonte: Leite et al. (2019).

Metodologias
Monitoramento populacional
O monitoramento da abundância de adultos foi estimado por meio de Transectos Acústicos (Audio Transects)
noturnos, em que o observador percorre um determinado transecto em velocidade constante e contabiliza
a número de machos da espécie vocalizando nesse trecho. Os transectos não precisam ser do mesmo
comprimento, visto que a abundância das espécies não será comparada entre os riachos, mas sim a variação,
ao longo do monitoramento, no número de indivíduos em cada ponto. Os transectos foram percorridos, à
noite, uma vez a cada campanha.
Para o monitoramento das populações de girinos por Transectos Visuais (Visual Transects) foram realizados
nos mesmos trechos, utilizando o mesmo esforço e concomitantemente ao monitoramento de adultos. Os
girinos detectados foram capturados, identificados, contabilizados e imediatamente liberados.
Foi monitorada, portanto, a abundância de girinos e adultos das espécies alvo (Aplastodiscus cavicola,
Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia e Pithecopus ayeaye) em 13
riachos distintos, selecionados por de abrigarem populações e ambientes adequados para a ocorrência das
espécies, dando foco para cada espécie nos pontos correspondentes (Quadro 6; Figura 11 à Figura 24). Visto
a difícil detecção de girinos de Aplastodiscus cavicola em campo, apenas adultos dessa espécie foram
monitorados.
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Quadro 6: Pontos de amostragem utilizados no monitoramento dos anfíbios Aplastodiscus cavicola,
Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia, Pithecopus ayeaye, Subprograma de
Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais e Subprograma de Monitoramento da espécie Aplastodiscus cavicola.
Coordenadas UTM
Coordenadas UTM
Ponto
Caracterização
Espécies monitoradas
inicial (23 K)
final (23 K)
Riacho com substrato
rochoso/terroso associado a
H1
617584, 7735602
617593, 7735632
Aplastodiscus cavicola
brejo próximo à lagoa em
meio à mata
Riacho com substrato
H2
rochoso/terroso associado a
618106, 7735371
618125, 7735341
Aplastodiscus cavicola
brejo em meio à mata
Riacho com substrato
H3
rochoso/terroso em meio à
616221, 7736733
616028, 7736804
Aplastodiscus cavicola
mata
Riacho com substrato
H4
rochoso/terroso em meio à
616168, 7736713
616159, 7736620
Bokermannohyla aff. feioi
mata
Riacho com substrato
H5
rochoso próximo à nascente
617424, 7737906
617418, 7737947
Pithecopus ayeaye
em campo rupestre
Riacho com substrato
H6
rochoso próximo à nascente
616611, 7738222
616616, 7738112
Pithecopus ayeaye
em campo rupestre
Poça artificial formada em
H7
616409, 7738307
61644, 7738306
Pithecopus ayeaye
um sump
Mata com riacho sobre
H8
614691, 7735158
614688, 7735174
Bokermannohyla aff. feioi
substrato terroso/cascalho
H9
H10
H11
H12

H13

Mata com poças temporárias
Riacho temporário em mata
adjacente à estrada de terra
Riacho com substrato
rochoso/lamacento em meio
à mata
Poças rasas às margens da
ferrovia
Nascente de riacho com
substrato rochoso/terroso
em fragmento de mata em
meio ao campo rupestre
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614861, 7735310

614887, 7735297

Aplastodiscus cavicola

610214, 7737934

610247, 7737877

Bokermannohyla aff. feioi

610267, 7738115

610520, 7738186

Bokermannohyla aff. feioi,
B. martinsi, Phasmahyla
jandaia

611366, 7732512

611383, 7732522

Pithecopus ayeaye

611328, 7732933

611304, 7732946

Bokermannohyla martinsi
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Figura 11: Distribuição dos pontos de amostragem utilizados no monitoramento dos anfíbios Aplastodiscus
cavicola, Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia e Pithecopus ayeaye na área
da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 12: Ponto H1 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 13: Ponto H2 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.
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Figura 14: Ponto H3 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 15: Ponto H4 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 16: Ponto H5 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 17: Ponto H6 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 18: Ponto H7 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 19: Ponto H8 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.
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Figura 20: Ponto H9 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 21: Ponto H10 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 22: Ponto H11 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 23: Ponto H12 do monitoramento das espéciesalvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Figura 24: Ponto H13 do monitoramento das espécies-alvo de anfíbios na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.

Mapeamento de populações
Baseados em uma compilação de dados provenientes de estudos efetuados na CSN Mineração - Casa de
Pedra, incluindo EIAs (Sete, 2003a; b; 2013; 2015; 2017; Spelayon, 2010a; b), um PCA (Sete, 2006) e relatórios
de monitoramento da fauna (Sete, 2007; GOS Florestal; 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a; b; 2018;
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YpêBio, 2014; 2015) foram mapeados e datados todos os registros pretéritos das 12 espécies que possuem
grande relevância para a conservação no âmbito do Programa.
Ainda, a cada campanha de campo foi realizada a busca por registros dessas espécies por meio de busca ativa
noturna e/ou diurna, dependendo da espécie que estivesse sendo procurada. Para tanto, outros pontos
amostrais foram mapeados visando conhecer novos ambientes para as espécies-alvo (Quadro 7; Figura 25 à
Figura 37), sendo alguns amostrados pela primeira vez e outros que já haviam sido amostrados em estudos
prévios. A numeração dos pontos seguiu sequencialmente a dos pontos do monitoramento.
Quadro 7: Pontos amostrados durante a busca por populações de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em
Dados, Raros e/ou Endêmicos da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Coordenadas
Ponto
Caracterização
UTM (23K) –
SIRGAS 2000
616908 /
H14
Riacho largo de substrato lamacento e de cascalho com mata de galeria
7738171
616455 /
H15
Riacho largo de substrato lamacento e de cascalho com mata de galeria
7738349
617543 /
H16
Riacho largo de substrato lamacento e de cascalho com mata de galeria
7738244
613396 /
H17
Riacho encachoeirado com substrato rochoso/lamacento com mata de galeria
7734168
614765 /
H18
Riacho encachoeirado com substrato rochoso/lamacento com mata de galeria
7738399
615215 /
H19
Riacho com substrato terroso/cascalho em meio à mata
7735352
610756 /
H20
Riacho com substrato lamacento/cascalho em meio à mata
7737225
610187 /
H21
Nascente de riacho em campo rupestre
7734011
608987 /
H22
Poço na beira da mata, ao lado de escavações
7734615
614066 /
H23
Riacho com substrato de lama de minério em um vale de mata
7732610
613963 /
H24
Alagado em borda de mata com pasto
7731999
611475 /
H25
Riacho seco próximo à estrada. Cano de captação de água passando no leito seco
7738491
615573 /
H26
Riacho de pequeno porte com substrato rochoso/lamacento com mata de galeria
7737699
615594 /
H27
Riacho encachoeirado com substrato rochoso/cascalho e minério com mata de galeria.
7737680
617089 /
H28
Riacho com substrato lamacento em meio à mata de galeria.
7736642
614963 /
H29
Riacho com substrato lamacento/cascalho em meio à mata
7734849
614790 /
H30
Riacho encachoeirado com substrato rochoso com mata de galeria
7738302
614920 /
H31
Lagoa próxima a riacho e mata de galeria
7738192
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Ponto
H32
H33
H34
H35
H36
H37

Caracterização

Riacho encachoeirado com substrato rochoso/cascalho em meio à mata
Área de mata próxima a riacho encachoeirado
Riacho encachoeirado com substrato rochoso/lamacento com mata de galeria
Riacho encachoeirado com substrato rochoso/lamacento com mata de galeria
Riacho com substrato lamacento em meio à mata de galeria, localizado próximo a área alagada.
Riacho/área alagada com substrato lamacento em meio à mata de galeria

Coordenadas
UTM (23K) –
SIRGAS 2000
616903 /
7736877
611429 /
7732860
613443 /
7734065
614584 /
7735223
614248 /
7731415
615012 /
7731686

Figura 25: Distribuição dos pontos de amostrados durante a busca por populações de Anfíbios e Répteis
Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 26: Ponto H14 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 27: Ponto H15 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 28: Ponto H16 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 29: Ponto H17 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 30: Ponto H18 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 31: Ponto H19 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 32: Ponto H20 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 33: Ponto H21 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 34: Ponto H22 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 35: Ponto H23 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 36: Ponto H24 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 37: Ponto H25 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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3.3.2.2 - Subprograma de Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani
Os objetivos desse subprograma são:
•
•
•

Monitorar populações do cágado ameaçado Hydromedusa maximiliani;
Verificar se existe relação entre possíveis variações no tamanho das populações e atividades
decorrentes da operação do empreendimento;
Mapear e buscar por novos registros/populações da espécie dentro e fora da área de influência do
empreendimento.

Para o monitoramento das populações, foram selecionados trechos fixos de quatro riachos distintos, nos
quais a presença da espécie já era conhecida (baseado em dados secundários), ou que apresentaram
características propícias para sua ocorrência, verificadas in loco durante a campanha realizada.
Metodologias
Monitoramento populacional
A captura de indivíduos se deu em quatro pontos (Quadro 8; Figura 38) previamente selecionados com base
em registros pretéritos da espécie, por meio de armadilhas do tipo covo (Figura 47). O esforço amostral em
cada riacho variou entre de 5 e 15 armadilhas-dia (Quadro 8), conforme a disponibilidade de locais favoráveis
à captura de H. maximiliani (e.g. remansos, poços, barrancos pouco inclinados com vegetação marginal,
galhadas).
As armadilhas foram instaladas à tarde, ficaram abertas durante uma noite, sendo checadas na manhã
seguinte quando foram retiradas e rearmadas em trecho ainda não amostrado. Os covos foram iscados com
latas de sardinha perfurada e instalados na margem dos corpos de água, de forma a ficar com a porção
superior fora do nível da água para permitir a respiração dos animais capturados.
Quadro 8: Pontos de monitoramento de Hydromedusa maximiliani na CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Coordenadas UTM (23
Esforço (armadilhasPonto
Caracterização
K) inicial / final –
dia)
SIRGAS 2000
Riacho de pequeno porte em mata de encosta bem
preservada. Riacho de água cristalina, fundo de
616098 7736777 /
HR1
15
pedras com folhiço que desagua em uma pequena
616013 7736712
barragem.
Riacho de médio porte e água barrenta, fundo de
613438 7734060 /
HR2
13
minério, lama e pedra em meio à mata de encosta.
613610 7733923
Riacho de médio porte encachoeirado em região de
transição de mata/cerrado. Poço principal com água
614780 7738314 /
HR3
5
turva, demais partes com água cristalina, fundo de
614725 7738348
pedras ou areia fina.
Riacho de grande porte, porém raso, encachoeirado e
de águas cristalinas. Fundo de pedra e minério
616397 7738455 /
HR4
15
particulado com poucos bancos de folhas. Grande
616425 7738651
quantidade de algas nos substratos submersos.
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Figura 38: Distribuição dos pontos de amostragem utilizados no monitoramento de Hydromedusa maximiliani na
área da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Os quelônios capturados tiveram o comprimento e massa medidos. Os espécimes foram individualizados por
meio da inserção de ranhuras nos escudos marginais do casco (Cagle, 1939) e, em seguida, soltos no mesmo
local de captura. A seguir, são apresentados alguns registros dos locais amostrados e da metodologia aplicada
(Figura 39 à Figura 47).

Figura 39: Ponto HR1 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 40: Ponto HR2 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 41: Ponto HR1 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 42: Ponto HR1 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 43: Ponto HR3 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 44: Ponto HR3 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 45: Ponto HR4 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

Figura 46: Ponto HR4 do Monitoramento do Cágado
Ameaçado Hydromedusa maximiliani, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 47: Armadilha do tipo covo usada no Monitoramento do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Mapeamento de populações
A cada campanha foram realizados dois dias para buscar por populações da espécie em riachos diferentes
dos monitorados periodicamente. Para tal, foi utilizada a mesma metodologia do monitoramento. No Quadro
9 são apresentadas informações sobre os pontos amostrados. A Figura 48 evidencia a distribuição destes
pontos amostrais na área da CSN Mineração.
Quadro 9: Pontos amostrados durante a busca por populações de Hydromedusa maximiliani na área da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Coordenadas
Esforço
UTM (23 K)
Ponto
Caracterização
(armadilhas-dia)
inicial / final –
SIRGAS 2000
Riacho de pequeno porte, mata de encosta preservada.
616158 7736713
Riacho de água cristalina, fundo de pedras, folhiço e
HR5
15
/ 616113
minério. Locais com pequenos poços e uma pequena queda
7736495
d'água no meio do riacho.
Riacho de pequeno porte em mata de encosta bem
616004 7736704
HR6
preservada. Riacho de água cristalina, fundo de pedras e
15
/ 615952
folhiço. Locais com pequenas quedas d’água
7736658
617787 7735583
Riacho pequeno porte, mata de encosta preservada,
HR7
14
/ 617815
próximo à área de brejo e lagoa.
7735562
617090 7736642
Riacho com fundo barroso. Em área de mata preservada,
HR8
10
/ 617079
próximo a lagoa.
7736557
Riacho de pequeno porte. Riacho raso de água cristalina,
615269 7735221
HR9
fundo de pedras e folhiço. Riacho próximo a trilha, mata de
10
/ 615229
encosta degradada.
7735246
Riacho médio porte com águas cristalinas. Riacho com
616376 7738416
HR10
fundo de areia fina, pedras e folhagem. Encosta
7
/ 616327
preservada.
7738349
616935 7736835
Riacho médio porte. Mata de encosta preservada. Riacho
HR11
10
/ 616874
com fundo de pedras, folhiço.
7736885
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Ponto

HR12

HR13

Caracterização
Riacho médio porte com mata de encosta preservada.
Riacho de água cristalina, fundo de pedras, folhiço e
minério. Locais com pequenas quedas d’água.
Riacho médio porte, fundo de pedras, folhiço e minério.
Locais com pequenas quedas d’água. Mata ciliar
preservada.

Esforço
(armadilhas-dia)

15

15

HR 14

Riacho de médio porte, encachoeirado, com fundo de
pedras e cascalhos. Em área de mata.

10

HR15

Riacho de água cristalina, encachoeirado, fundo de pedras,
folhiço e minério. Mata ciliar preservada.

10

Coordenadas
UTM (23 K)
inicial / final –
SIRGAS 2000
616154 7736760
/ 616201
7736694
615472 7737660
/ 615595
7737637
616216 7735370
/ 616334
7735365
610099 7739192
/ 610265
7739121

Figura 48: Distribuição dos pontos amostrados durante a busca por populações de Hydromedusa maximiliani na
área da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

3.3.2.3 - Subprograma de Taxonomia e Conservação de Espécies de Bokermannohyla
Os objetivos desse subprograma são:
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•
•
•

Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas no intuito de viabilizar a realização de estudos
taxonômicos e conservacionistas sobre duas espécies de Bokermannohyla;
Investigar o status taxonômico da espécie potencialmente nova Bokermannohyla aff. feioi;
Realizar estudos para definição do status taxonômico de Bokermannohyla gr. circumdata e
consequentemente seu status de ameaça.

Considerações taxonômicas
Desde 2007, vários estudos ambientais mostram a ocorrência na área da CSN de uma espécie de
Bokermannohyla relacionada à Bokermannohyla feioi, sendo referida nesses estudos como Bokermannohyla
cf. feioi ou Bokermannohyla aff. feioi (Sete, 2007, 2013, 2015; GOS 2009, 2010; Spelayon 2010a, b; Biocev
2012; YpêBio, 2014, 2015). Entretanto, em 2015, Walker e colaboradores sinonimizaram B. feioi a B. nanuzae
o que fez com que Biocev (2016, 2017a, b) passassem a se referir às populações da CSN como B. nanuzae.
Entretanto, análises genéticas preliminares apontam que B. nanuzae e B. feioi não são a mesma espécie, nem
mesmo irmãs (Felipe Leite, dados não publicados). Portanto, diante dessas novas informações não
consideramos as populações do Quadrilátero Ferrífero como B. nanuzae, nem como B. feioi, mas sim como
um táxon de status taxonômico incerto, nomeado provisoriamente como Bokermannohyla aff. feioi.
Bokermannohyla gr. circumdata pertence ao grupo de espécies de Bokermannohyla circumdata (sensu
Faivovich et al., 2005) que apresenta difícil taxonomia e não dispõe de revisão taxonômica recente que
permita atribuir uma identidade às populações do Quadrilátero Ferrífero. Portanto, não é possível dizer com
segurança qual a distribuição geográfica desse táxon, bem com seu status de ameaça. Análises genéticas
preliminares sugerem que as populações do Quadrilátero Ferrífero devem ser atribuídas à espécie
Bokermannohyla vulcaniae (Faivovich, comunicação pessoal). Bokermannohyla vulcaniae é conhecida
apenas da região de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e é considerada Criticamente Ameaçada (CR) segundo
a lista brasileira (MMA, 2014) e Vulnerável segundo as listas estadual e global (COPAM, 2004; Giaretta, 2008).
O caráter preliminar das análises genéticas e a ausência de estudos morfológicos e bioacústicos fazem com
que ainda não seja possível confirmar se as populações do Quadrilátero Ferrífero pertenceriam ou não à
espécie ameaçada. Por esse motivo, o status taxonômico de Bokermannohyla gr. circumdata precisa ser
investigado mais a fundo a ponto de possibilitar a definição do seu status de conservação. Apesar do exposto,
Bokermannohyla gr. circumdata é uma espécie comum e bem distribuída na área de estudos, tolerando certo
grau de perturbação ambiental podendo ocorrer em florestas em estágios iniciais/intermediários de
regeneração e suas bordas.
Metodologia
Por meio de uma parceria firmada com o Laboratório de Sistemática e Conservação de Anfíbios e Répteis, da
Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, foram iniciadas as atividades relacionadas ao Subprograma
de Taxonomia e Conservação das Espécies de Bokermannohyla.
Para determinar o status taxonômico de Bokermannohyla aff. feioi, estão sendo realizadas análises genéticas
comparativas necessárias, que permitam testar a hipótese de que a espécie não é Bokermannohyla nanuzae.
Após a realização das análises um artigo científico será publicado com os resultados da pesquisa. A mesma
metodologia está sendo adotada com Bokermannohyla gr. circumdata. Dados morfológicos, bioacústicos
e/ou moleculares estão sendo investigados com o intuito de verificar se o táxon pertence Bokermannohyla
vulcaniae ou se trata de outra espécie.
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A seguir, e para fins ilustrativos, são apresentados alguns registros fotográficos dos táxons em estudo (Figura
49 à Figura 52).

Figura 49: Adulto de Bokermannohyla gr. circumdata.
Fonte: Leite et al. (2019).

Figura 50: Girino de Bokermannohyla gr. circumdata.
Fonte: Leite et al. (2019).

Figura 51: Adulto de Bokermannohyla aff. feioi. Fonte:
Fonte: Leite et al. (2019).

Figura 52: Adulto de Bokermannohyla aff. feioi. Fonte:
Fonte: Leite et al. (2019).

Para realizar análises filogenéticas necessárias à investigação do status taxonômico de ambas as espécies de
Bokermannohyla faz-se necessário a obtenção de amostras de tecidos, seguida da extração e purificação do
seu DNA que permite, por sua vez, a amplificação de fragmentos de genes selecionados por meio de primers
desenvolvidos especificamente para espécies de Bokermannohyla. Por fim, os fragmentos amplificados serão
sequenciados.
Visando à comparação morfológica dos espécimes de Bokermannohyla gr. circumdata, provenientes da CSN
e de B. vulcaniae, com a série tipo das demais espécies do gênero, foram realizadas visitas à algumas das
principais coleções brasileiras como o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo, além de uma campanha no município de Poços de Caldas, Minas Gerais,
localidade-tipo de uma das espécies do grupo em questão.

3.4 - AVIFAUNA
3.4.1 - Período de Amostragem
O Quadro 10 a seguir apresenta as datas das campanhas realizadas nos anos de 2019 e 2020, conforme
traçado no Plano de Trabalho aprovado.
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Quadro 10: Período de amostragem da avifauna nos anos de 2019 e 2020 durante execução do Programa de
Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) da CSN Mineração – Casa de Pedra/MG.
Período
Estação do Ano
Avifauna – PMCFA
1ª campanha – 2019
Chuvosa
25 a 28/03/2019
2ª campanha - 2019
Seca
24 a 28/06/2019
3ª campanha – 2019
Seca
16 a 20/09/2019
4ª campanha – 2019
Chuvosa
09 a 14/01/2020
5ª campanha – 2020
Chuvosa
09 a 13/03/2020
6ª campanha – 2020
Seca
17 a 22/06/2020
7ª campanha – 2020
Seca
21 a 25/09/2020
8ª campanha – 2020
Chuvosa
26/11 a 01/12/2020

3.4.2 - Procedimentos Metodológicos
Treze espécies de aves foram previamente definidas como foco do PMCFA (Quadro 11), as quais
correspondiam às espécies ameaçadas e quase-ameaçadas previamente registradas na área da CSN
Mineração - Casa de Pedra, antes do início das amostragens (conforme descrito no Plano de Trabalho).
O grau de ameaça global das espécies foi reavaliado e, atualmente, duas delas não constam mais na lista de
espécies ameaçadas (Augastes scutatus e Microspingus cinereus); no entanto, essas continuaram como parte
das espécies foco do PMCFA. Similarmente, novas espécies ameaçadas registradas podem ser adicionadas
como espécie foco que passarão a fazer parte do PMCF.
Quadro 11: Espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção foco do Programa de Monitoramento da
Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Casa de Pedra, previamente registradas na área do empreendimento.
Grau de ameaça
Espécie
Nome popular
Endemismo
MG
BR
IUCN
Mycteria americana
cabeça-seca
VU
Micropygia schomburgkii
maxalalagá
EN
Augastes scutatus
beija-flor-de-gravata-verde
NT
TM
Jacamaralcyon tridactyla
cuitelão
VU
MA
Malacoptila striata
barbudo-rajado
NT
Drymophila ochropyga
choquinha-de-dorso-vermelho
NT
MA
Eleoscytalopus indigoticus
macuquinho
NT
MA
Scytalopus iraiensis
macuquinho-da-várzea
EN
EN
MA
Culicivora caudacuta
papa-moscas-do-campo
VU
VU
Porphyrospiza caerulescens
campainha-azul
NT
CE
Neothraupis fasciata
cigarra-do-campo
NT
Coryphaspiza melanotis
tico-tico-de-máscara-negra
EN
EN
VU
Microspingus cinereus
capacetinho-do-oco-do-pau
VU
CE
Legenda: Grau de Ameaça: MG (Estadual); BRA (Nacional); IUCN (Mundial) - EN (Em Perigo); VU (Vulnerável); NT (Quaseameaçado). Endemismo: CE (Endêmico do Cerrado); MA (Endêmico da Mata Atlântica); TM (Endêmico dos topos de
montanha do Leste do Brasil).

No Quadro 12 estão os locais de amostragem da avifauna ameaçada:
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Quadro 12: Pontos de amostragem definidos para o registro de espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas de
extinção foco do Programa de Monitoramento da Fauna Ameaçada da CSN Mineração –Mina Casa de Pedra.
Área
Ponto
Coordenadas UTM/UPS
AV01
23K 616146/7736675
AV02
23K 616281/7736512
AV03
23K 616506/7736603
FLO-02
AV04
23K 616746/7736593
AV05
23K 616965/7736728
AV06
23K 617097/7736733
AV07
23K 616778/7738068
AV08
23K 616963/7737959
AV09
23K 617193/7737894
C-01
AV10
23K 617395/7737869
AV11
23K 616629/7738209
AV12
23K 616452/7738111
AV13
23K 615169/7735328
AV14
23K 615000/7735200
AV15
23K 614822/7735295
FLO-04
AV16
23K 614582/7735228
AV17
23K 614996/7734985
AV18
23K 614969/7734784
AV19
23K 609161/7734699
AV20
23K 608989/7734587
AV21
23K 608803/7734321
FLO-06
AV22
23K 608733/7734134
AV23
23K 608579/7733994
AV24
23K 608409/7733694

Além desses pontos, foram monitoradas outras áreas da CSN, as espécies Mycteria americana (em certas
áreas úmidas, conforme Figura 53) e Augastes scutatus.
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Figura 53: Áreas potenciais para registros de Mycteria americana (cabeça-seca) e Scytalopus iraiensis
(macuquinho-da-várzea) localizadas dentro dos limites da CSN Mineração - Casa de Pedra.

No caso de A. scutatus, espécie restrita aos campos rupestres, foi sugerida sua busca nos últimos
remanescentes de campos rupestres e ferruginosos ocorrentes dentro dos limites da CSN Mineração - Casa
de Pedra, conforme Figura 54:

Figura 54: Áreas potenciais para registros de Augastes scutatus (beija-flor-de-gravata-verde) localizadas dentro
dos limites da CSN Mineração - Casa de Pedra.
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Metodologias
Em cada um dos 24 pontos de amostragens pré-determinados foi executado o método de pontos de escuta
(Vielliard et al., 2010), também denominados pontos fixos, seguido de uso da técnica de “playback” com
vocalizações das espécies foco.
Todos os indivíduos detectados das espécies foco, visual ou auditivamente, foram registrados com auxílio de
binóculos e, sempre que possível, os registros foram documentados por meio de fotografias e gravações das
vocalizações das aves. Os pontos de escuta possibilitam realizar um registro espontâneo das espécies foco
ao longo de um tempo padronizado, enquanto a técnica de playback visa estimular uma resposta, de
aproximação ou vocalização, de um indivíduo não percebido previamente, aumentando a probabilidade de
detecção e registro dessas espécies.
Nos locais pré-definidos, a execução dos pontos de escuta foi feita mantendo-se um distanciamento mínimo
de 200m entre eles. O tempo de execução dos pontos de escuta foi de 10 minutos cada, e não foi definido
um raio de observação de duração.
O esforço amostral empregado para o método de pontos de escuta foi, portanto, de 240 minutos por
campanha, sendo 6 pontos de 10 minutos em cada uma das quatro áreas, totalizando 1.920 minutos de
amostragem ao longo dos dois primeiros anos do PMCFA (Quadro 13).
Quadro 13: Esforço amostral empregado para o método de pontos de escuta durante a execução das oito
campanhas dos dois primeiros anos do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada da CSN
Mineração - Casa de Pedra.
Áreas de amostragem
Campanha

Total

FLO-02

C-01

FLO-04

FLO-06

Total por
campanha

1ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

2ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

3ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

4ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

5ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

6ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min
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7ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

8ª

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

6 pontos X 10
min
= 60 min

24 pontos X 10
min
= 240 min

Além dos pontos pré-determinados para o grupo, outros pontos foram definidos a cada campanha para
realizar uma busca ativa pelas espécies foco, por meio da detecção visual e auditiva, além do uso da técnica
de playback (Quadro 14).
Quadro 14: Pontos adicionais de busca ativa de espécies de aves durante a execução das oito campanhas dos dois
primeiros anos do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Casa de
Pedra.
Ponto de busca
ativa

Coordenadas UTM (zona x/y)

Ponto de busca
ativa

Coordenadas UTM (zona x/y)

1

23K 616115/7736933

27

23K 616373/7734025

2

23K 615992/7737181

28

23K 616555/7733546

3

23K 616943/7736870

29

23K 616428/7733085

4

23K 608931/7733661

30

23K 616658/7732442

5

23K 609130/7733879

31

23K 615945/7732059

6

23K 609225/7734217

32

23K 616113/7732552

7

23K 609510/7734117

33

23K 615658/7732744

8

23K 615289/7735210

34

23K 616931/7736930

9

23K 614490/7735454

35

23K 617582/7736885

10

23K 614473/7736399

36

23K 616836/7737378

11

23K 614528/7736337

37

23K 614480/7736302

12

23K 615973/7734510

38

23K 617515/7738044

13

23K 616200/7734750

39

23K 617422/7737597

14

23K 616219/7734984

40

23K 615334/7733025

15

23K 616374/7735269

41

23K 614783/7738590

16

23K 616422/7735503

42

23K 614480/7736301

17

23K 608408/7733179

43

23K 614541/7736361

18

23K 616403/7733996

44

23K 615124/7733794

19

23K 616458/7733258

45

23K 615273/7733341

20

23K 616659/7752449

46

23K 615891/7733017

21

23K 616694/7734500

47

23K 616435/7733953

22

23K 608567/7733430

48

23K 616674/7732456

23

23K 614881/7738138

49

23K 615913/7732139
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Ponto de busca
ativa

Coordenadas UTM (zona x/y)

Ponto de busca
ativa

Coordenadas UTM (zona x/y)

24

23K 614752/7738383

50

23K 609094/7734037

25

23K 614842/7738606

51

23K 609487/7734320

26

23K 615341/7735242

As espécies foram avaliadas ou reavaliadas quanto ao estado de conservação regional (em Minas Gerais),
segundo COPAM (2010); nacional, segundo ICMBio (2018) e internacional, segundo BirdLife International
(2020). As espécies também foram avaliadas quanto ao endemismo do domínio da Mata Atlântica, segundo
Vale et al. (2018) e quanto ao endemismo do domínio do Cerrado, segundo Silva & Bates (2002). A taxonomia
e nomes populares seguem a publicação mais recente do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO
(Piacentini et al., 2015).

3.5 - MASTOFAUNA TERRESTRE
3.5.1 - Periódo de Amostragem
Foram executadas quatro campanhas (2 na estação seca e 2 na estação chuvosa) relacionadas ao programa
de monitoramento da mastofauna ameaçada. O cronograma das campanhas precisou ser adaptado com uma
campanha em 2021 devido à pandemia da Covid-19, mas já foi devidamente regularizado respeitando a
sazonalidade.

Quadro 15: Período de amostragem da mastofauna nos anos de 2019 a 2021 durante execução do Programa de
Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) da CSN Mineração – Casa de Pedra/MG.
CAMPANHA
ESTAÇÃO
PERÍODO
1ª Campanha
Seca
15 a 20/07/2019
2ª Campanha
Chuvosa
22 a 30/11/2019
3ª Campanha
Seca
1 a 6/09/2020
4ª Campanha
Chuvosa
10 a 20/02/2021

3.5.2 - Procedimentos metodológicos
Com a possibilidade de utilizar os dados dos últimos 18 anos para um levantamento eficiente da real
diversidade de mamíferos existentes na área da CSN, foi levantado o registro de onze (11) espécies de
mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção ou com interesse conservacionista (Quadro 16):
Quadro 16: Espécies de mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção com ocorrência confirmada na
área da CSN Mineração – Casa de Pedra nos últimos 18 anos.
Dados Secundários
Status de ameaça
Nome Popular
Táxon
Bibliografia
Estadual
Nacional
Mundial
Alouatta guariba MA

Bugio-ruivo

13

VU

VU(A4ce)

LC

Callicebus nigrifrons MA

Sauá

12; 13; 14; 16; 17

-

-

NT
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Dados Secundários
Táxon

Status de ameaça

Nome Popular

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

Herpailurus yagouaroundi

Gato-mourisco

Bibliografia
3; 4; 7; 8; 10; 12; 13;
14; 16; 17

Estadual

Nacional

Mundial

VU

VU(A3c; E)

NT

13; 14

-

VU(C1)

LC

Gato-do-matopequeno
Jaguatirica
Gato-do-matopequeno

10; 11; 13

VU

VU(C1)

VU

11; 12; 13; 14; 17

VU

-

LC

13

EN

VU(C1)

NT

Mazama americana

Veado-mateiro

3; 4; 12; 16; 17

-

DD

DD

Myrmecophaga tridactyla

Tamanduábandeira

18-

VU

VU

VU

Pecari tajacu

Cateto

8

VU

-

LC

Puma concolor

Onça-parda

3; 4; 8; 11; 12; 13;
14; 15; 16: 17

VU

VU(C1)

LC

Leopardus guttulus
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii

Legenda: * = táxons com nomenclatura atualizada ou alterada em relação aos estudos consultados. Bibliografia: 1= SETE, 2003a; 2= SETE, 2003b; 3=
SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL, 2010; 7= SPELAYON, 2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 9= BIOCEV, 2012; 10=
SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO, 2015; 14= BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017; 18=
BIOCEV, 2019. Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase
ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou
projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com declínio na área
de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10%
em 100 anos. A4ce = Redução da população observada, estimada, inferida, projetada ou suspeitada, sendo que o período de tempo deve incluir tanto
o passado quanto o futuro (até um máximo de 100 anos), e as causas da redução podem não ter cessado OU não ser compreendidas OU não ser
reversíveis, com declinio de área de ocupação e efeitos de taxons introduzidos, hibridação, patogenos, poluentes ou competidores. Status de
endemismo (PAGLIA et al., 2012). (MA)= endêmico da Mata Atlântica

O acompanhamento destas espécies está sendo realizado através do Programa de Monitoramento e
Conservação de Fauna Ameaçada (PMCFA) do empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra, mediante
campanhas semestrais, uma na estação seca e outra na chuvosa a cada ano. Para tanto, foram criados os
Subprogramas descritos a seguir, separando os pequenos mamíferos terrestres em um Subprograma, e os
de médio e grande porte em outro Subprograma.
3.5.2.1 - Subprograma de Monitoramento da Mastofauna terrestre de médio e grande porte Ameaçada
Busca ativa por evidências diretas e indiretas
A busca por evidências diretas (Figura 55) tem como objetivo a visualização e identificação de vocalizações
características dos animais presentes na área. Para tanto, foram realizados censos em busca de registros de
mamíferos tanto no período diurno quanto noturno. As sete áreas amostrais selecionadas foram percorridas
a pé a uma velocidade de cerca de 1 km/h, perfazendo o esforço de 2h por área (1h diurna e 1h noturna),
por campanha. O esforço amostral por este método é calculado através do número de horas de cada
amostragem, multiplicado pelo número de vezes ao dia que foi empregado, multiplicado pelo número de
áreas amostrais, por sua vez multiplicados pelo número de campanhas. Totalizando 28 horas de amostragem
para a área do empreendimento por cada estação do ano ou 56 horas de amostragem total por período de
monitoramento.
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Todas as observações diretas e de evidências indiretas das espécies da mastofauna foram devidamente
anotadas, georreferenciados, identificados e quando necessário, confirmados utilizando auxílio de
bibliografias especializadas (Becker & Dalponte, 1999; Borges & Tomás, 2004; CCBE, 2012). Todos os vestígios
indiretos foram fotografados utilizando uma escala padronizada contendo barras pretas e brancas de 1 cm
cada, necessária para dimensionar o tamanho de cada um. Esse é um método eficiente para o registro de
mamíferos, fornecendo informações seguras sobre a presença dos animais e uso de habitat (Pardini et al.,
2003).

Figura 55: Busca ativa no campo do Subprograma de Monitoramento da Mastofauna terrestre de médio e grande
porte.

Armadilhas fotográficas (Camera Trap)
A amostragem utilizando armadilhas fotográficas, também conhecidas como Cameras Trap (CT) (Figura 56),
é atualmente a metodologia mais utilizada em estudos de mamíferos silvestres de médio e grande porte,
auxiliando no registro das espécies que utilizam o local de estudo, principalmente aquelas de difícil
visualização, com grandes áreas de vida e de baixas densidades (Tomas & Miranda, 2006). O sistema
fotográfico dos equipamentos é automático e acionado por sensores de calor e/ou movimento (“Passive
Infra-Red - PIR”) quando um animal passa em frente do equipamento.
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O equipamento foi programado para disparar em intervalos mínimos de 40 segundos, para evitar excessivos
registros do mesmo indivíduo. Para ampliar a chance de registros que permitam a correta identificação das
espécies, as cameras foram configuradas para fotografar os animais com três fotografias consecutivas. Todas
as fotos apresentam registro de data e hora, sendo que o equipamento foi mantido em funcionamento 24
horas por dia ao longo da amostragem.
Durante as quatro últimas campanhas utilizou-se equipamentos da marca Bushnell e Primos com dispositivos
infravermelhos de LED que permitem tanto registros noturnos (imagens monocromáticas) quanto diurnos
(imagens policromáticas). As armadilhas fotográficas foram instaladas em locais específicos determinados
em campo, dentro dos sete pontos amostrais pré-determinados, principalmente em trilheiros pré-existentes
ou em grotas com córregos perenes e ficaram ativas durante quinze (15) dias consecutivos. De modo a atrair
os animais para o campo de amplitude da camera, o local foi iscado com bacon, abacaxi, manga, sardinha e
sal grosso. Após a retirada do equipamento, cada imagem foi analisada cuidadosamente a fim de identificar
as espécies registradas, data e horário dos registros, número de indivíduos, sexo, o que, ao decorrer das
campanhas, poderá ser possível inferir se são residentes ou estão apenas de passagem no local. Os animais
registrados frequentemente, tanto em vários horários, quanto em vários dias consecutivos, foram
contabilizados como apenas um indivíduo, de modo a não superestimar o número de indivíduos de cada
espécie no local. Aqueles espécimes com características particulares que possibilitaram a diferenciação
individual (padrão de manchas, coloração diferenciada, orelhas rasgadas, etc.) como é o caso dos felinos,
foram facilmente contabilizados. Os mamíferos de pequeno porte, principalmente pequenos roedores, não
foram considerados nos registros obtidos, de modo geral; exceto por espécies de fácil identificação e
diferenciação individual através de fotografias ou filmagens.
O esforço amostral (EA) deste método é calculado através de EA= Nº armadilhas, multiplicado pelos dias de
amostragem. Considerando esta fórmula podemos dizer que o esforço amostral foi de 7 armadilhas-dia e um
total de 210 armadilhas-dia considerando que as 7 áreas tiveram um total de 30 dias de amostragem
somando-se as quatro campanhas.

Figura 56: Utilização de camera trap para obtenção de registros de espécies de médios e grandes mamíferos na
área da CSN Mineração – Casa de Pedra.
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Para as amostragens de primatas, além das metodologias anteriores, foi incorporado o método de playback
durante as buscas ativas diurnas. O playback é um método utilizado para localização de primatas e consiste
na emissão da gravação de vocalizações das espécies com distribuição conhecida para uma determinada
região, através de um autofalante, em diferentes locais da área amostral, com o objetivo de obter a resposta
dos animais (Ross & Reeve, 2011). Normalmente, os animais se aproximam da fonte de playback somente se
esta estiver dentro dos limites de seu território (Kierulff & Rylands, 2003). A metodologia do playback
consiste na emissão da vocalização da espécie por 5 minutos e um tempo de espera de resposta de 5 minutos
entre as vocalizações. Sempre que se obtida uma resposta positiva, as emissões devem ser imediatamente
cessadas. Essa metodologia foi implementada utilizando-se vocalizações de Alouatta guariba (bugio-ruivo),
animal considerado vulnerável, e da espécie Callicebus nigrifrons (Sauá) considerada quase ameaçada. Estas
espécies possuem registros anteriores na área de estudo através de dados secundários (Sete, 2003a; Sete,
2003b; Spelayon, 2010b; Sete, 2013; Ypêbio, 2014; Sete, 2015; Ypêbio, 2015; Biocev, 2016; Biocev, 2017b;
Sete, 2017). O esforço amostral deste método foi de 7 horas-dia por campanha com um total de 28 horasdia contando as quatro campanhas anuais.
3.5.2.2 - Subprograma de monitoramento da Mastofauna terrestre de pequeno porte
Especificamente visando à confirmação da espécie Thaptomys nigrita (rato-do-mato), espécie endêmica da
Mata Atlântica já registrada na CSN Mineração, este Subprograma foi desenhado para amostragem de uma
única área amostral, FLO-05 (23K 613452 / 7734129), local este onde o táxon foi registrado em estudo
anterior (Ypêbio, 2015).
Live Traps – Armadilhas Sherman e Tomahawk
A amostragem de pequenos mamíferos não voadores foi realizada a partir da metodologia de capturamarcação-recaptura utilizando armadilhas de captura Live Traps tipo Sherman e Tomahawk. Foram
instalados transectos contendo 20 armadilhas, equidistantes em três metros, dispostas no chão e no subbosque (Figura 57), alternando-se os tipos de armadilha (Sherman ou Tomahawk). Foram realizadas duas
campanhas anuais, ao longo de dois anos, contemplando as estações de seca e chuva, sendo que as
campanhas dos períodos de seca tiveram o total de 12 dias de amostragem e as campanhas dos períodos de
chuva 15 dias. As armadilhas foram iscadas com uma mistura atrativa de paçoca, sardinha e fatias de banana
e mantidas armadas 24 horas por dia durante o período de amostragem. As armadilhas foram vistoriadas
diariamente pela manhã e quando necessário, tiveram as iscas trocadas, em intervalos não maiores que dois
dias. No total, seis (6) áreas foram amostradas . Nas estações de seca o esforço amostral foi de 1440
armadilhas-noite e, nas estações chuvosas, foi de 1800 armadilhas-noite. Totalizando 3240 armadilhas-noite
somando-se as quatro campanhas.
Os indivíduos capturados foram identificados em nível específico sempre que possível e tiveram anotadas
suas medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça + corpo, comprimento da pata
posterior e comprimento orelha), além da sexagem e tomada da condição reprodutiva (com filhotes na bolsa
marsupial e/ou lactante para fêmeas de marsupiais e testículo escrotal ou abdominal para machos de
roedores). Para a individualização e posterior análise populacional foram utilizadas anilhas numeradas,
próprias para marcação auricular de pequenos mamíferos (Small Animal EarTag). Após anilhamento os
espécimes capturados foram soltos no mesmo local de captura.
Todos os indivíduos capturados no estudo foram identificados através de descrições morfológicas descritas
em Patton et al. (2015) para a ordem Rodentia, e para os marsupiais Rossi et al. (2012) e experiência do
biólogo especialista em campo.
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Especificamente visando à confirmação da espécie Thaptomys nigrita (rato-do-mato), espécie endêmica da
Mata Atlântica, na CSN Mineração, a área FLO-05 foi amostrada, local este onde o táxon foi registrado em
estudo anterior (Ypêbio, 2015).

Figura 57: Armadilha do tipo Sherman utilizada para captura de pequenos mamíferos terrestres no sub-bosque.

3.6 - DIAGNÓSTICO
3.6.1 - Herpetofauna - Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos
3.6.1.1 - Monitoramento populacional das espécies
Ao final das três primeiras campanhas foram selecionados cinco pontos para o monitoramento de
Aplastodiscus cavicola, quatro de Bokermannohyla aff. feioi, dois de Bokermannohyla martinis, um de
Phasmahyla jandaia e quatro de Pithecopus ayeaye. O pequeno número de riachos selecionados para
Bokermannohyla martinis e Phasmahyla jandaia deve-se ao fato de não terem sido encontrados mais riachos
na área de estudo que abrigassem populações dessas espécies. Ressalta-se que para realizar a seleção dessas
áreas foram vistoriadas a maioria dos pontos/riachos em que essas espécies já haviam sido registradas
anteriormente.
A variação no número de machos vocalizando e girinos (com exceção de Aplastodiscus cavicola que teve
apenas adultos monitorados – ver Metodologia) encontra-se apresentada em forma de gráfico (Figura 58 à
Figura 73). Observa-se que para algumas espécies, em alguns pontos, o número de indivíduos de machos
vocalizando variou consideravelmente entre as campanhas. Por exemplo, no ponto H1, apenas um macho
de Aplastodiscus cavicola vocalizou durante a campanha de novembro de 2019. Já em dezembro do mesmo
ano foram 15 machos vocalizando. Nas demais campanhas o número variou entre 0 e 4. Isto demonstra,
provavelmente, que o pico da reprodução da espécie, nesse ponto, deve ter ocorrido em dezembro de 2019
e salienta a importância de se amostrar a variação temporal (três campanhas) dentro da mesma estação
reprodutiva. Essa variação, a princípio, deve ser considerada natural, visto que, aparentemente não
ocorreram modificações ambientais recentes nesse ponto, onde a espécie vem sendo registradas desde 2007
(Quadro 17). Apesar da espécie não ter sido registrada nos pontos H4 e H9 durante as campanhas de
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2020/2021, essa ausência não deve ser usada como evidência de declínio já que em 2019/2020 a espécie já
havia sido registrada em baixa abundância nesses pontos (Figura 61 e Figura 62).
Por outro lado, no ponto H11, o número de machos vocalizando de Bokermannohyla aff. feioi manteve-se
relativamente regular ao longo das três campanhas (Figura 66). Seus girinos, apesar de mostrar alguma
variação na abundância ao longo das campanhas, também estiveram presentes e abundantes em todas as
campanhas (Figura 66). Tal abundância e o fato da espécie estar sendo registrada nesse ponto desde 2007
(Quadro 17), sugere que o ambiente do ponto H11 está adequado à ocorrência e manutenção dessa espécie.
Atualmente, como esperado nas etapas iniciais do processo de sucessão ecológica, encontra-se dominada
por gramíneas, ciperáceas, lianas e samambaias (Pteridium sp.) (Figura 74 e Figura 75).
Quanto a Pithecopus ayeaye, verificou-se duas situações. Nos pontos H5 e H6, foram encontradas populações
de adultos e girinos relativamente abundantes (Figura 70 e Figura 71) mostrando que a espécie está se
reproduzindo nesses pontos. Por outro lado, nos pontos H7 e H12 o número de adultos não passou de quatro.
No ponto H12 não são encontrados girinos desde novembro de 2019, indicando que a apesar da presença de
adultos vocalizando a reprodução não está ocorrendo nesse ponto. Os corpos d’água desses pontos são
artificiais, um formado devido ao escoamento de água da estrada em uma pequena bacia de contenção
(Figura 18) e outro que se formou entre um paredão de pedras e a ferrovia (Figura 23).
Passadas duas estações chuvosas/reprodutivas com amostragens realizadas em seis campanhas de campo,
pode-se considerar que temos uma linha de base (baseline), ainda que incipiente, da abundância relativa das
populações em cada um dos pontos amostrais. Por enquanto, não foi possível verificar se existe relação entre
possíveis variações no tamanho das populações e as atividades decorrentes das atividades da CSN. De
qualquer maneira, nenhuma das cinco espécies monitoradas na primeira estação deixou de ser registrada na
segunda estação, naqueles pontos onde haviam sido registradas em maior abundância. Nesse sentido, a
continuidade do monitoramento no longo prazo é importante e permitirá descrever a variação na
abundância das espécies ao longo do tempo.
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3.6.1.1.1 - Aplastodiscus cavicola

Figura 58: Variação no número de machos de
Aplastodiscus cavicola vocalizando no ponto H1, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 59: Variação no número de machos de
Aplastodiscus cavicola vocalizando no ponto H2, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 60: Variação no número de machos de
Aplastodiscus cavicola vocalizando no ponto H3, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 61: Variação no número de machos de
Aplastodiscus cavicola vocalizando no ponto H4, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 62: Variação no número de machos de Aplastodiscus cavicola vocalizando no ponto H9, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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3.6.1.1.2 - Bokermannohyla aff. feioi

Figura 63: Variação no número de machos de
Bokermannohyla aff. feioi vocalizando no ponto H4,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 64: Variação no número de machos de
Bokermannohyla aff. feioi vocalizando no ponto H8,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 65: Variação no número de machos de
Bokermannohyla aff. feioi vocalizando no ponto H10,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 66: Variação no número de machos de
Bokermannohyla aff. feioi vocalizando no ponto H11,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

3.6.1.1.3 - Bokermannohyla martinsi

Figura 67: Variação no número de machos de
Bokermannohyla martinsi vocalizando no ponto H11,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 68: Variação no número de machos de
Bokermannohyla martinsi vocalizando no ponto H13,
CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

3.6.1.1.4 - Phasmahyla jandaia
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Figura 69: Variação no número de machos de Phasmahyla jandaia vocalizando no ponto H11, CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.

3.6.1.1.5 - Pithecopus ayeaye

Figura 70: Variação no número de machos de
Pithecopus ayeaye vocalizando no ponto H5, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 71: Variação no número de machos de
Pithecopus ayeaye vocalizando no ponto H6, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 72: Variação no número de machos de
Pithecopus ayeaye vocalizando no ponto H7, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 73: Variação no número de machos de
Pithecopus ayeaye vocalizando no ponto H12, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 74: Alterações ambientais na cabeceira do ponto
H11, em 2020/2021 amostrado durante a busca por
populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 75: Alterações ambientais na cabeceira do
ponto H11, em 2020/2021 amostrado durante a busca
por populações de anfíbios e répteis ameaçados,
deficientes em dados, raros e/ou endêmicos da CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

3.6.1.2 - Mapeamento de populações
Após a revisão de 18 estudos ambientais efetuados na CSN Mineração - Casa de Pedra (ver Metodologia)
verificou-se que a maioria das espécies com grande relevância para conservação vem sendo encontradas
desde o início dos estudos avaliados, na década de 2000, até recentemente (Quadro 17). Exceção faz-se por
Pseudopaludicola murundu e Ameivula cipoensis que foram registradas apenas em 2010. É provável que
essas espécies sejam naturalmente raras na área de estudo e ocorram apenas em áreas de campo rupestre,
por isso, não têm sido registradas com a frequência e periodicidade das demais.
Quadro 17: Espécies de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos registradas na
CSN Mineração - Casa de Pedra, Minas Gerais, as respectivas fontes de informação e o ano do registro.
Táxon
Fontes
Ano do registro
Anura
Brachycephalidae
2003, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014,
Ischnocnema izecksohni
1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18
2015, 2016, 2017, 2018
Hylidae
2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014,
Aplastodiscus cavicola
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
2015, 2016, 2017, 2018
2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015,
Bokermannohyla aff. feioi
4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18
2016, 2017, 2018
2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013,
Bokermannohyla gr. circumdata 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
2014, 2015, 2017
2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015,
Bokermannohyla martinsi
4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15
2017
2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015,
Scinax longilineus
4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2016, 2017, 2018
Phyllomedusidae
2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015,
Phasmahyla jandaia
4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
2016, 2017
Pithecopus ayeaye
4, 5, 6, 8, 15
2007, 2009, 2010, 2017
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Táxon
Physalaemus signifer
Pseudopaludicola murundu

Fontes
Leptodactylidae
4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Ano do registro
2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018
2010

7
Squamata
Larcertilia
Teiidae
Ameivula cipoensis
8
2010
Legenda: Fonte: 1 (Sete, 2003a); 2 (Sete, 2003b); 3 (Sete, 2006); 4 (Sete, 2007); 5 (GOS Florestal, 2009); 6 (GOS Florestal,
2010); 7 (Spelayon, 2010a); 8 (Spelayon, 2010b); 9 (Biocev, 2012); 10 (Sete, 2013); 11 (YpêBio, 2014); 12 (Sete, 2015);
13 (YpêBio, 2015); 14 (Biocev, 2016); 15 (Biocev, 2017a); 16 (Biocev, 2017b); 17 (Sete, 2017); 18 (Biocev, 2018).

Além dos registros das espécies-alvo realizados nos pontos selecionados para o monitoramento
populacional, foram também realizados registros de outras espécies de grande relevância para a conservação
durante as campanhas do monitoramento (Quadro 18). Das 11 espécies de grande relevância para a
conservação contempladas nesse subprograma, apenas Pseudopaludicola murundu e Ameivula cipoensis não
foram registradas neste primeiro ciclo de amostragens. Mapas discriminando registros pretéritos (dados
secundários) e registros realizados durante o monitoramento são apresentados (Figura 76 à Figura 83).
Quadro 18: Espécies de grande relevância para a conservação registradas nos dois anos do Subprograma de
Monitoramento de Espécies de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros e/ou Endêmicos, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Táxon
Pontos (2019/2020)
Pontos (2020/2021)
Anura
Brachycephalidae
Ischnocnema izecksohni
H2, 4
H11, 13, 16, 29, 31
Hylidae
Aplastodiscus cavicola
H1, 2, 3, 4, 9
H1, 2,3, 28, 36, 37
Bokermannohyla aff. feioi
H4, 8, 10, 11, 19
H8, 10, 11, 26, 27
Bokermannohyla gr. circumdata
H8
H9, 11, 27
Bokermannohyla martinsi
H11, 13
H11, 13
Scinax longilineus
H11, 17
Phyllomedusidae
Phasmahyla jandaia
H11
H11
Pithecopus ayeaye
H5, 6, 7, 12
H5, 6, 7
Leptodactylidae
Physalaemus signifer
H1, 2, 4, 9
H2, 12, 16
Pseudopaludicola murundu
Squamata
Larcertilia
Teiidae
Ameivula cipoensis
-
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Figura 76: Distribuição de Ischnocnema izecksohni na área da CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 77: Distribuição de Aplastodiscus cavicola na área da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 78: Distribuição de Bokermannohyla aff. feioi na área da CSN Mineração, Congonhas, Minas
Gerais.

Figura 79: Distribuição de Bokermannohyla gr. circumdata na área da CSN Mineração, Congonhas,
Minas Gerais.
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Figura 80: Distribuição de Scinax longilineus na área da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 81: Distribuição de Physalaemus signifer na área da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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Figura 82: Distribuição de Pithecopus ayeaye na área da CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 83: Distribuição de Pseudopaludicola murundu e Ameivula cipoensis na área da CSN Mineração,
Congonhas, Minas Gerais.
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3.6.2 - Herpetofauna – Hydromedusa maximiliani
3.6.2.1 - Monitoramento populacional
Considerando os quatro pontos incialmente selecionados para o monitoramento periódico de Hydromedusa
maximiliani, a espécie foi registrada em apenas um ponto (HR1) (Quadro 19). Após quatro campanhas tal
ausência pode ser assumida como evidência de que a espécie não ocorre nos trechos amostrados.
Entretanto, durante a busca por novos locais de ocorrência, a espécie foi registrada em quatro novos trechos
de riacho (HR5, HR6, HR7, HR8). Assim, como previsto na metodologia, três desses pontos (HR5, HR6, HR7)
foram incorporados à malha de pontos que será, daqui em diante, monitorada periodicamente. Entretanto,
por terem sido descobertas em diferentes campanhas, o monitoramento desses novos pontos não conta com
amostragens em todas as campanhas, que teve início em setembro de 2019 (Quadro 19).
No total, foram realizadas 29 capturas de 24 indivíduos de Hydromedusa maximiliani. O número de indivíduos
registrados por ponto variou de 3 a 12, sendo o HR1 o ponto com o maior número de indivíduos registrados
(Quadro 19). O registro de 12 indivíduos em um trecho relativamente curto de riacho, correspondente ao
ponto HR1, demostra a importância desse fragmento de floresta, que é o maior da área da CSN, para a
manutenção da espécie na região.
A variação no número de indivíduos capturados por trecho de riacho encontra-se apresentada em forma de
gráfico (Figura 84 a Figura 87). Chama atenção o fato de que houve uma diminuição comum a todos no
número de indivíduos capturados em fevereiro de 2021. Isso pode ser explicado pela forte chuva que caiu
durante a campanha de fevereiro de 2021, o que fez com que o nível d’água dos riachos subisse muito e
rapidamente, influenciando negativamente a captura de indivíduos.
Devido ao fato de o ponto HR1 ter sido o único com registros da espécie que foi amostrado nas quatro
campanhas do monitoramento, ainda se tem um pequeno volume de dados sequenciais sobre a variação do
número de registros da espécie por ponto ao longo do tempo. Assim, ainda é preciso cautela para se fazer
inferências sobre as tendências das populações monitoradas. De qualquer maneira, por enquanto, não há
evidências de que tenha havido grandes flutuações no número de indivíduos registrado por ponto desde o
início do monitoramento.
Dos 24 indivíduos registrados, 10 são machos, sete fêmeas e sete não tiveram o sexo determinado. Dados
biométricos dos indivíduos são apresentados no Quadro 20. A Figura 88 e Figura 89 ilustram exemplares de
Hydromedusa maximiliani capturados, sendo pesados em campo.
Quadro 19: Número de indivíduos de Hydromedusa maximiliani capturados por ponto durante o monitoramento da
espécie na CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
Campanha
set/19

set/20

out/20

fev/21

Nº de indivíduos
registrados

Nº de
recapturas

HR1

5

5

3

0

12

1

HR2

0

0

0

0

0

0

HR3

0

0

0

0

0

0

HR4

0

0

0

0

0

0

HR5

-

2

2

0

3

1

HR6

-

-

5

0

3

2

HR7

-

-

3

1

3

1

Ponto
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HR8

-

-

-

3

3

0

HR9

-

0

0

-

0

0

HR10

-

0

-

-

0

0

HR11

-

0

-

-

0

0

HR12

-

-

0

-

0

0

HR13

-

-

0

-

0

0

HR14

-

-

-

0

0

0

HR15

-

-

-

0

0

0

24

5

Total

Figura 84: Variação no número de indivíduos de
Hydromedusa maximiliani no ponto HR1, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 85: Variação no número de indivíduos de
Hydromedusa maximiliani no ponto HR5, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 86: Variação no número de indivíduos de
Hydromedusa maximiliani no ponto HR6, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 87: Variação no número de indivíduos de
Hydromedusa maximiliani no ponto HR7, CSN
Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Quadro 20: Biometria dos indivíduos de Hydromedusa maximiliani capturados durante o monitoramento da espécie
na CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.
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Sexo

Número de indivíduos

Comprimento da carapaça (cm)

Peso (g)

Machos

10

17,1

349,1

Fêmeas

7

13,9

256,1

Indeterminado

7

10,4

106,7

Todos

24

14,1

251,3

Figura 88: Exemplar da espécie Hydromedusa
maximiliani capturado durante o monitoramento da
espécie na CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

Figura 89: Exemplar da espécie Hydromedusa
maximiliani capturado durante o monitoramento da
espécie na CSN Mineração, Congonhas, Minas Gerais.

3.6.2.2 - Mapeamento de populações
Além dos quatro pontos inicialmente selecionados com base em registros pretéritos de Hydromedusa
maximiliani, foram amostrados mais 11 pontos em busca de populações da espécie, totalizando 15 pontos
amostrados. Foram registrados indivíduos em cinco desses pontos (Quadro 19) sendo, até o momento, a
distribuição conhecida da espécie na área da CSN e entorno. Salienta-se que apesar de a rede de amostragem
ter sido espacialmente bem distribuída pela região, os registros se restringiram aos pontos localizados na
Reserva Legal e no Parque da Cachoeira demostrando a importância desses fragmentos de floresta para a
manutenção da espécie na região.
3.6.3 - Herpetofauna – Bokermannohyla
Conforme metodologia apresentada anteriormente, este Subprograma prevê a investigação taxonômica, por
meio de projeto de pesquisa, de duas espécies do gênero Bokermannohyla registradas na área da CSN
Mineração. Cabe destacar que Bokermannohyla aff. feioi e B. gr. circumdata merecem atenção especial por
serem potencialmente táxons novos para a ciência ou mesmo ameaçados de extinção. A seguir são
apresentados os resultados do projeto de pesquisa obtidos até o momento.

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Página 66 de 217

3.6.3.1 - Bokermannohyla aff. feioi
No relatório consolidado de 2019/2020 havia sido sequenciado apenas um gene mitocondrial de 80
indivíduos de B. nanuzae (sensu Walker et al., 2015) ao longo de toda sua distribuição, além de quatro
espécies de Bokermannohyla e uma de Boana como grupos externos. No presente momento, já foram
sequenciados 1 gene mitocondrial e 2 nucleares fazendo com que a parte laboratorial deste projeto esteja
concluída. Diferente do projeto que investiga Bokermannohyla gr. circumdata, que precisou ser parado em
função a pandemia da Covid-19 (ver tópico abaixo), este projeto já estava um tanto mais avançado e as
amostras já haviam sido enviadas para o sequenciamento quando a pandemia se iniciou.
Os resultados do projeto foram apresentados no XX Congresso Argentino de Herpetologia, realizado em San
Juan, Argentina entre 15 e 18 de outubro de 2019. Abaixo segue o resumo do trabalho apresentado em forma
de apresentação oral;
“Diversificação de Bokermannohyla nanuzae, uma espécie de anuro de áreas montanhosas do
sudeste brasileiro.
O gênero Bokermannohyla conta atualmente com 32 espécies divididas em quatro grupos. Apesar
de ser um gênero representativo dentro da família Hylidae, poucas espécies de Bokermannohyla
tiveram sua posição filogenética testada e a maioria das espécies, assim como os grupos de
espécies, foram definidos principalmente levando em que conta caracteres fenotípicos e dados
genéticos ainda são escassos. Este é o caso de B. nanuzae, que recentemente teve B. feioi como seu
sinônimo júnior baseado em diversos dados fenotípicos, incluindo morfologia externa de adultos e
girinos, morfometria e canto de anúncio. No entanto, os autores não utilizaram dados genéticos
nesse trabalho. Atualmente, B. nanuzae está distribuída apenas em áreas de altitude de dois
complexos serranos de extrema importância no sudeste brasileiro e com altos índices de
endemismo, as Serras do Espinhaço e da Mantiqueira. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi
caracterizar geneticamente B. nanuzae como é atualmente conhecida, testando a monofilia da
espécie e estimando alguns parâmetros demográficos. Para isso, utilizamos um gene mitocondrial
de 80 espécimes de B. nanuzae ao longo de toda sua distribuição, além de quatro espécies de
Bokermannohyla e uma de Boana como grupos externos. Nossas análises não recuperaram B.
nanuzae como um grupo monofilético e a dividiram em duas populações: uma no sul, englobando
espécimes do sul do Espinhaço e da Mantiqueira e outra no norte do Espinhaço. Nossas análises
demográficas demonstraram que nenhuma das entidades sofreu grandes alterações de tamanho
populacional ao longo de sua história evolutiva, o que pode significar que, ao contrário do esperado,
as flutuações climáticas do Pleistoceno tiveram pouca influência nos padrões filogeográficos desse
grupo. Nossos dados genéticos corroboram a validade de B. feioi, agora com maior distribuição,
englobando tanto as populações da Serra da Mantiqueira quanto do Quadrilátero Ferrífero, ao sul
da Serra do Espinhaço.
A aprovação e apresentação de um trabalho em um congresso é o primeiro passo para a publicação de um
artigo científico. Abaixo seguem os principais resultados e conclusões da pesquisa.
Para dar andamento às análises genéticas, as populações de B. nanuzae foram divididas a priori em três
unidades, baseando-se nos complexos serranos em que a espécie está distribuída: Espinhaço Sul (região
correspondente ao Quadrilátero Ferrífero), Espinhaço Central (porção da cadeia do Espinhaço que vai do sul
da Serra do Cipó até o norte de Minas Gerais) e Serra da Mantiqueira. Primeiramente, foram feitas duas
análises filogenéticas do gene mitocondrial 16S utilizando tanto o critério de otimalidade da máxima
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verossimilhança quanto o de inferência Bayesiana. Essa análise serviu para testar se B. nanuzae como é
conhecida se trata de uma espécie monofilética, ou seja, consiste em um agrupamento que inclui um
ancestral comum e todas as suas linhagens descendentes. Isso é importante pois assim conseguimos testar
a validade da espécie com base no conceito filogenético de espécies. Além disso, com essa análise é possível
testar quais as relações de parentesco entre as populações. As análises renderam árvores bastante similares,
sendo que nenhuma delas recuperou B. nanuzae monofilética (Figura 90). Curiosamente, a espécie B.
sagarana, que é morfologicamente bastante diferente foi recuperada no meio de B. nanuzae como hoje é
conhecida, separando a espécie em duas populações (norte e sul). Outro resultado importante é que as
populações de B. nanuzae do Quadrilátero Ferrífero e da Serra da Mantiqueira são geneticamente
indistinguíveis.

Figura 90: Árvore de consenso de maioria (50%) de inferência Bayesiana mostrando o relacionamento entre as
populações de Bokermannohyla nanuzae. Importante notar que B. sagarana (em amarelo) foi recuperada como
grupo irmão de B. nanuzae do Espinhaço Central (vermelho) e que as populações do Quadrilátero Ferrífero e da
Serra da Mantiqueira são indistinguíveis geneticamente (em verde e vermelho). Números acima dos ramos
indicam probabilidade posterior (suporte da inferência Bayesiana, 0.0-1.0) e números abaixo dos ramos indicam
réplicas de bootstrap (suporte da máxima verossimilhança, 0-100).

Para se avaliar a diversidade genética dentro de B. nanuzae, foram construídas redes de haplótipos para um
gene mitocondrial e um nuclear (Figura 91). Os resultados foram bastante similares aos resultados das
análises filogenéticas, mostrando três grupos genéticos bastante coesos e diferentes entre si: B. nanuzae
Norte, B. nanuzae Sul e B. sagarana.
Com base nos resultados das análises filogenéticas e das redes de haplótipos, as análises subsequentes foram
feitas baseando-se em três grupos genéticos: B. nanuzae Norte, B. nanuzae Sul e B. sagarana. Primeiramente,
realizou-se uma análise de distância genética entre os grupos genéticos com base no gene mitocondrial 16S
rRNA. Essa análise considera as diferenças absolutas entre os nucleotídeos das sequências olhando cada par
separadamente. Daí o nome em inglês, “pairwise distance”, ou p-distance. A distância é dada em
porcentagem (Figura 92). No conjunto de dados em questão, a menor distância entre os grupos foi de 3,6%
(entre B. sagarana e B. nanuzae Norte) e a maior foi de 6,3% (entre B. nanuzae Norte e Sul). A título de
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comparação, em média, a diferença entre duas espécies de anuros neotropicais para o gene 16 S é de 3% ou
mais (Fouquet et al. 2007).

Figura 91: Redes de haplótipos do gene mitocondrial 16SrRNA (acima, à esquerda) e beta cristalino (CRYB,
abaixo, à esquerda). Quanto maior o círculo, maior o número de indivíduos com o haplótipo em questão.
Amarelo: Bokermannohyla sagarana; vermelho: B. nanuzae Espinhaço Central; azul: B. nanuzae Quadrilátero
Ferrífero; verde: B. nanuzae Mantiqueira.

Figura 92: Distância genética par a par não corrigida (“p-distance) entre e dentro dos grupos genéticos de
Bokermannohyla nanuzae e B. sagarana.

Outras duas análises foram realizadas com o objetivo de se entender a história evolutiva dos grupos em
questão. Como as populações do Quadrilátero Ferrífero e do Espinhaço Central são indistinguíveis quanto ao
seu fenótipo mais precisamente, canto de anúncio, girino e anatomia do adulto (Walker et al. 2015), análises
genéticas profundas são importantes para se entender o status taxonômico dessas populações, ou seja, a
variação genética que encontramos entre os grupos é uma variação entre espécies diferentes ou entre
populações pertencentes à mesma espécie? A primeira dessas análises se chama “Extended Bayesian Skyline
Plot” (EBSP, Heled & Drummond, 2008) e visa analisar a história demográfica dos grupos genéticos baseado
em seus genes. Com o tempo, as populações podem aumentar de tamanho, diminuir de tamanho ou ser
estáveis. Para a análise são necessários vários indivíduos de cada população, então só fizemos para B.
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nanuzae Norte e Sul (Figura 93). Os dados mostram que ambas as populações têm se mantido estáveis nos
últimos 3,5 milhões (Norte) e 2 milhões (Sul) de anos, o que faz pensar que os topos de morro da cadeia do
Espinhaço e da Serra da Mantiqueira têm sido ambientes incrivelmente estáveis durante esse passado
recente da Terra. Esse resultado só ressalta a importância desses ambientes para os seres vivos que o
habitam, especialmente quando se trata de táxons endêmicos, como é o caso dos anfíbios em questão.

Figura 93: “Extended Bayesian Skyline Plot” das duas populações de B. nanuzae, Norte e Sul, mostrando
estabilidade demográfica nas duas populações. O eixo “Y” indica o tamanho populacional e o eixo “X” o tempo,
sendo o tempo presente à esquerda.

Por último, foi feita uma árvore de espécies datada no software StarBEAST2 (Ogilvie et al. 2017) com o
objetivo de se estimar o tempo de divergência entre os grupos genéticos, ou seja, quando esses grupos se
tornaram isolados uns dos outros. Devido às limitações das análises e do conjunto de dados, essas datações
são aproximações da realidade e possuem intervalos de confiança muito amplos. Mesmo assim foi possível
perceber que os três grupos genéticos analisados estão separados já há bastante tempo, pelo menos há
milhões de anos (Figura 94).
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Figura 94: Árvore de espécies mostrando o relacionamento entre os grupos genéticos analisados e os respectivos
tempos de divergência. 1) Tempo de divergência entre B. nanuzae Norte e B. sagarana. 2) Tempo de divergência
entre B. nanuzae Sul e o ancestral comum mais recente entre B. nanuzae Norte e B. sagarana.

A partir dos resultados pode-se inferir que:
•
•
•
•

Bokermannohyla sagarana é grupo irmão de B. nanuzae Norte, deixando a B. nanuzae um grupo não
monofilético;
Distância genética entre os grupos é alta levando em conta o estudo de Fouquet et al. (2007);
Divergência entre os grupos é bastante antiga (maior que 2,3 milhões de anos);
Bokermannohyla sagarana é fenotipicamente diferente de B. nanuzae, possuindo várias
características diagnósticas com relação à segunda (Leite et al. 2011);

Conclui-se que os três grupos genéticos são espécies diferentes, sendo Bokermannohyla nanuzae
correspondente ao grupo do Espinhaço Central e B. sagarana correspondente ao grupo da Serra do Cabral.
O grupo do sul, distribuído na Serra da Mantiqueira e no Quadrilátero Ferrífero, possui um nome disponível
e se trata de Bokermannohyla feioi, sendo este o nome que deverá ser atribuído às populações de
Congonhas.
3.6.3.2 - Bokermannohyla gr. circumdata
Foi realizada em janeiro de 2020 uma campanha de campo em Poços de Caldas, Minas Gerais, município da
localidade-tipo de Bokermannohyla vulcaniae. Foram encontrados cinco indivíduos de B. vulcaniae (Figura
95), demostrando o sucesso da campanha.
Os espécimes foram encontrados apenas em uma única localidade (23K 338222 7588079). Não foram
encontrados girinos da espécie, assim como não foram gravadas vocalizações, já que os indivíduos não
estavam vocalizando.
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Figura 95: Indivíduo de Bokermannohyla vulcaniae registrado em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Em dezembro de 2019 foram visitados os acervos de dois importantes museus brasileiros (Museu Nacional
do Rio de Janeiro - MNRJ e Museu de História Natural Adão Cardoso da Universidade Estadual de Campinas
– ZUEC) que abrigam séries-tipo de espécies de Bokermannohyla. Em tais visitas, 75 indivíduos das sériestipo lá depositadas foram medidos e avaliados quanto à suas características morfológicas diagnósticas (Figura
96 e Figura 97). Esses dados foram tabulados e permitirão, posteriormente, as comparações morfológicas
das espécies em estudo.

Figura 96: Análise de espécimes de Bokermannohyla
durante a visita à coleção do MNRJ, no Museu
Nacional, Rio de Janeiro.

Figura 97: Holótipo de Bokermannohyla vulcaniae
verificado durante a visita à coleção do ZUEC, na
UNICAMP, Campinas, São Paulo.

Infelizmente, o fechamento da UFMG devido à pandemia impossibilitou que as análises genéticas pudessem
ser iniciadas. O laboratório de genética da UFMG, onde seriam realizadas as extrações, purificações e
amplificação do DNA, continua fechado. Ressaltamos que as análises desse projeto não poderiam ter sido
iniciadas antes, pois dependiam de amostras que foram obtidas com sucesso em campo, em Poços de Caldas,
apenas no início de 2020 e na CSN. Outra etapa que não pôde ser realizada, foi a visita à coleção do MZUSP
que também se encontra fechado para pesquisas. O museu abriga espécimes tipo de algumas espécies de
Bokermannohyla fundamentais para a comparação morfológica.
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Visto a falta de previsão para regularização das atividades no laboratório de genética do UFMG, resolveu-se
adotar uma nova estratégia para processamento dos dados. As amostras serão processadas no Laboratório
de Herpetologia da UNESP de Rio Claro, em São Paulo e, posteriormente, serão enviadas para
sequenciamento na Coréia. Apesar de o Laboratório da UNESP ter voltado a funcionar em 2021, em função
da pandemia os procedimentos estão mais lentos que o normal, já que apenas um pesquisador pode utilizálo por vez. Ressalta-se que as atividades do laboratório, assim como o envio de material para
sequenciamento, continuam susceptíveis a pandemia. Entretanto, essa foi a melhor alternativa para que o
trabalho de genética relativo a essa pesquisa pudesse ser iniciado.
3.6.4 - Avifauna
3.6.4.1 - Riqueza de espécies, composição e aspectos biológicos
Ao longo dos dois primeiros anos de amostragem do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna
Ameaçada da CSN Mineração - Casa de Pedra - foram registradas seis das 13 espécies foco: Micropygia
schomburgkii (maxalalagá), Malacoptila striata (barbudo-rajado), Microspingus cinereus (capacetinho-dooco-do-pau), Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul) e
Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho) (Quadro 21). Além dessas, foram realizados dois
registros inéditos de duas espécies ameaçadas que ainda não haviam sido registradas na área: Spizaetus
tyrannus (gavião-pega-macaco), inserida na categoria Em Perigo (EN) no estado de Minas Gerais (COPAM
2010) e Urubitinga coronata (águia-cinzenta), inserida na categoria Em Perigo (EN) no estado de Minas Gerais
(COPAM 2010), no Brasil (ICMBio, 2018) e global (BirdLife International, 2020).
Quadro 21: Dados dos registros das espécies de aves de importância conservacionista registradas durante a
execução das oito campanhas dos dois primeiros anos do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna
Ameaçada da CSN Mineração - Casa de Pedra, incluindo coordenadas geográficas e data do registro.
Espécie

Coordenadas UTM (zona x/y)

Data do registro

Drymophila ochropyga

23K 614876/7738218

16/09/19

Drymophila ochropyga

23K 617453/7738149

23/09/20

Drymophila ochropyga

23K 616281/7736512

27/11/20

Malacoptila striata

23K 614822/7735295

27/03/19

Malacoptila striata

23K 614822/7735295

27/03/19

Malacoptila striata

23K 614981/7734823

17/09/19

Malacoptila striata

23K 616509/7736595

18/09/19

Malacoptila striata

23K 616732/7736599

18/09/19

Malacoptila striata

23K 615074/7735295

11/01/20

Malacoptila striata

23K 615074/7735295

11/01/20

Malacoptila striata

23K 608409/7733694

10/03/20

Malacoptila striata

23K 616506/7736603

12/03/20

Malacoptila striata

23K 616281/7736512

18/06/20

Malacoptila striata

23K 608409/7733694

22/06/20

Malacoptila striata

23K 614582/7735229

22/09/20
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Espécie

Coordenadas UTM (zona x/y)

Data do registro

Malacoptila striata

23K 616965/7736728

24/09/20

Malacoptila striata

23K 616282/7736512

24/09/20

Malacoptila striata

23K 615000/7735200

01/12/20

Micropygia schomburgkii

23K 616860/7737614

23/09/20

Microspingus cinereus

23K 614473/7736399

28/03/19

Microspingus cinereus

23K 614473/7736399

28/03/19

Microspingus cinereus

23K 608579/7733994

13/01/20

Microspingus cinereus

23K 608579/7733994

13/01/20

Porphyrospiza caerulescens

23K 617498/7738045

23/09/20

Porphyrospiza caerulescens

23K 609094/7734037

25/09/20

Porphyrospiza caerulescens

23K 609487/7734320

25/09/20

Porphyrospiza caerulescens

23K 617395/7737869

28/11/20

Scytalopus iraiensis

23K 608803/7734321

28/06/19

Scytalopus iraiensis

23K 614968/7734779

17/09/19

Scytalopus iraiensis

23K 614969/7734784

13/03/20

Scytalopus iraiensis

23K 614970/7734784

22/09/20

Scytalopus iraiensis

23K 614969/7734784

01/12/20

Spizaetus tyrannus

23K 616694/7734500

28/06/19

Urubitinga coronata

23K 614557/7736362

11/03/20

A seguir são apresentados alguns aspectos biológicos e detalhes dos registros ocorridos, para cada espécie.
Drymophilaochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho) é um passeriforme da família Thamnophilidae,
considerado como Quase-Ameaçado mundialmente (BirdLife International, 2020). Endêmica da Mata
Atlântica (Vale et al., 2018), ocupa o estrato inferior de florestas em áreas montanhosas (Sick, 1997). Foi
registrada pela primeira vez auditivamente, na 3ª campanha, em área de floresta adjacente ao ponto de
captação do Poço Fundo (Figura 98). O registro ocorreu durante busca ativa, na qual um indivíduo foi gravado
quando respondeu ao playback de sua vocalização. O segundo registro ocorreu durante a 7ª campanha,
detectado através de vocalização espontânea no interior da mata de galeria do córrego Poço Fundo, próxima
aos pontos de escuta que estavam sendo realizados em áreas de campo sujo adjacentes, na área de
amostragem C-01. Após a detecção e gravação da vocalização, foi realizada a aproximação do local e utilizada
técnica de playback para obtenção do registro fotográfico (Figura 99). O terceiro registro aconteceu durante
a 8ª campanha, auditivamente, por vocalização espontânea em área florestal durante as amostragens por
pontos de escuta na área FLO-02, momento em que foi gravado.
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Figura 98: Fragmento de mata onde ocorreu o primeiro
Figura 99: Drymophilaochropyga (choquinha-de-dorsoregistro de Drymophilaochropyga (choquinha-de-dorsovermelho) fotografada durante a 7ª campanha do PMCFA
vermelho), durante a 3ª campanha do PMCFA da CSN
da CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.
Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. M. Costa.

Malacoptila striata (barbudo-rajado) é um galbuliforme da família Bucconidae, considerado como QuaseAmeaçado mundialmente (BirdLife International 2020). Endêmico da Mata Atlântica (Vale et al., 2018), habita
tanto o interior de florestas, com abundância de serrapilheira, quanto bordas de mata, permanecendo a
maior parte do ano sem vocalizar (Sick, 1997). A espécie foi registrada em todas as campanhas de
amostragem, à exceção da 2ª campanha. No primeiro ano ocorreram sete registros, tanto espontâneos,
durante os pontos de escuta, nos hábitats de floresta ou borda florestal nas áreas FLO-02 (pontos AV3 e AV4)
e FLO-04 (ponto AV15), como também um registro por meio de busca ativa, após o uso do playback, também
na área FLO-04 (no ponto AV18). Adicionalmente, nessa mesma área dois indivíduos foram capturados e
anilhados durante a execução do Programa de Monitoramento de Fauna (PMF). No segundo ano ocorreram
oito registros, todos por meio de busca ativa, após a utilização da técnica de playback. Foram quatro registros
em três pontos diferentes (AV2, AV3 e AV5) durante três campanhas distintas na área FLO-02; dois registros
em dois pontos diferentes (AV14 e AV15) durante duas campanhas distintas na área FLO-04 e dois registros
no mesmo ponto (AV24) durante duas campanhas distintas na área FLO-06. Em todas as ocasiões citadas os
indivíduos puderam ser fotografados e/ou gravados (Figura 100 e Figura 101).

Figura 100: Indivíduo de Malacoptila striata (barbudorajado) capturado na área FLO-04 durante a execução do
Programa de Monitoramento de Fauna (PMF) realizado
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
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Figura 101: Indivíduo de Malacoptila striata (barbudorajado) fotografado na área FLO-04 durante a 8ª
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concomitantemento à 4ª campnaha do PMCFA da CSN
Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.

campanha do PMCFA da CSN Mineração - Casa de Pedra.
Foto: L. F. Silva

Micropygia schomburgkii (maxalalagá) é uma ave gruiforme da família Rallidae, inclusa na categoria Em
Perigo de extinção em Minas Gerais (COPAM, 2010). É uma pequena espécie de saracura de plumagem
ocelada e de difícil observação em campo por habitar o solo de campos secos de capim alto (Sick, 1997).
Durante o PMCFA foi registrada em somente uma oportunidade durante a 7ª campanha, em hábitat
campestre/savânico na área C-01, após a utilização da técnica de playback no ponto AV09. A resposta ao
playback foi distante, no vale adjacente (Figura 102). Assim, foi feita a aproximação do local na tentativa de
fazer o registro fotográfico, porém somente a vocalização foi gravada.

Figura 102: Área de campo em direção ao vale na área C-01, onde ocorreu o primeiro registro de Micropygia
schomburgkii (maxalalagá), durante a 7ª campanha do PMCFA da CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F.
Silva.

Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau), passeriforme da família Thraupidae, é considerado
endêmico do domínio do Cerrado (Silva & Bates 2002), ocorrendo em hábitats campestres e savânicos,
incluindo campos rupestres e áreas degradadas (Lopes et al., 2010, Marques-Santos et al., 2014). Apesar de
não ser mais considerada uma espécie ameaçada de extinção, pode ainda ser considerada relativamente
rara, ocorrendo esparsamente e em baixas densidades, necessitando de extensas áreas de vida (Costa &
Rodrigues 2013, Lopes et al., 2010, Marques-Santos et al., 2014). Durante o PMCFA foi registrada em duas
campanhas e duas áreas, sempre aos pares. Na 1ª campanha, dois indivíduos foram registrados por busca
ativa no Morro do Engenho, quando foram ouvidos e fotografados em hábitat de campo rupestre (Figura
103). Durante a execução de pontos de escuta da 4ª campanha de amostragem na área FLO-06 (ponto AV23),
outro par de indivíduos foi registrado visual e auditivamente em área antropizada (Figura 104). Microspingus
cinereus não estava sendo registrada nos últimos anos do monitoramento de fauna da CSN Mineração - Casa
de Pedra (Biocev 2018).
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Figura 103: Indivíduo de Microspingus cinereus
(capacetinho-do-oco-do-pau) registrado no Morro do
Engenho durante a 1ª campanha do PMCFA da CSN
Mineração - Casa de Pedra. Foto: G. H. S. Freitas.

Figura 104: Par de Microspingus cinereus (capacetinhodo-oco-do-pau) fotografados na área FLO-06 durante a
4ª campanha do PMCFA da CSN Mineração - Casa de
Pedra. Foto: L. F. Silva.

Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul) é um pequeno passeriforme da família Thraupidae, espécie
endêmica do bioma Cerrado (Silva & Bates 2002), inserido na lista internacional de espécies ameaçadas na
categoria Quase Ameaçada (BirdLife International, 2018). A fêmea é parda com o peito branco estriado e o
macho é azul marcante. Habita o campo e o cerrado aberto, correndo no solo entre as pedras e o capim ralo
(Sick, 1997). Durante o PMCFA, foi registrado somente nas duas últimas campanhas do segundo ano de
monitoramento. Na 7ª campanha, um indivíduo foi registrado na área C-01, próximo ao ponto AV-10, após a
utilização da técnica de playback, sendo gravado e fotografado em seguida. Dois outros indivíduos foram
registrados na região da área FLO-06, um deles após a utilização de playback, sendo em seguida gravado e
fotografado (Figura 105) e o outro registrado através de vocalização espontânea. Já na 8ª campanha,
somente um indivíduo foi registrado após a utilização da técnica de playback no ponto AV10 da área C-01,
sendo o mesmo fotografado (Figura 106).

Figura 105: Indivíduo macho de Porphyrospiza
caerulescens (campainha-azul) fotografado próximo
da área FLO-06 durante a 7ª campanha do PMCFA da
CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.
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Figura 106: Indivíduo macho de Porphyrospiza
caerulescens (campainha-azul) fotografado na área C-01
durante a 8ª campanha do PMCFA da CSN Mineração Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.
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Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea) é um pequeno passeriforme da família Rhinocryptidae, inserido
nas listas nacional e internacional de espécies ameaçadas na categoria Em Perigo (ICMBio, 2018 e BirdLife
International, 2020). Considerado endêmico da Mata Atlântica (Vale et al., 2018), possui baixa mobilidade,
sendo altamente dependente de áreas brejosas (Vasconcelos et al., 2008, Krabbe&Schulenberg, 2020).
Descrita recentemente, em 1998, no sul do Brasil, foi posteriormente encontrada em Minas Gerais, onde tem
ocorrência restrita a poucos locais, incluindo o Quadrilátero Ferrífero (Vasconcelos et al., 2008). Durante o
PMCFA, foi registrada em brejos de duas áreas de amostragem em cinco campanhas. Na 2ª campanha, um
indivíduo foi ouvido durante a execução de ponto de escuta (AV21) na área FLO-06. Nas 3ª, 5ª, 7ª e 8ª
campanhas, na área FLO-04, um indivíduo foi ouvido próximo ao ponto AV18, na maioria das vezes
vocalizando espontaneamente, exceto na última campanha, quando vocalizou somente após a utilização da
técnica de playback. Na maioria das vezes, sua vocalização foi gravada (Figura 107).

Figura 107: Espectrograma - frequência (kHZ) em função do tempo (s) de parte da vocalização gravada de Scytalopus
iraiensis (macuquinho-da-várzea) na área FLO-04 durante a 3ª campanha do PMCFA da CSN Mineração - Casa de
Pedra.

Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco) é um acipitriforme da família Accipitridae, considerado Em Perigo
no estado de Minas Gerais (COPAM 2010). Habita matas altas, ocorrendo em áreas de mosaicos com
fragmentos florestais e áreas abertas, e também em campos rupestres (Salvador-Jr et al., 2011; Sick, 1997).
Durante a 2ª campanha do PMCFA, sua vocalização foi gravada (Figura 108) em área florestal na região da
Barragem B4. Embora existam outros registros publicados de S. tyrannus no Quadrilátero Ferrífero (SalvadorJr et al., 2011), a espécie não havia sido ainda registrada em nenhuma das etapas anteriores do
monitoramento de fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra (Biocev, 2018).
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Figura 108: Espectrograma - frequência (kHZ) em função do tempo (s) de parte da vocalização gravada de Spizaetus
tyrannus (gavião-pega-macaco) próximo a Barragem B4 durante a 2ª campanha do PMCFA da CSN Mineração Casa de Pedra.

Urubitinga coronata (águia-cinzenta). É uma das maiores aves de rapina encontradas no Brasil e uma das
mais raras, inserida nas listas estadual, nacional e internacional de espécies ameaçadas na categoria Em
Perigo (COPAM, 2010; ICMBio, 2018 e BirdLife International, 2020). Vive solitariamente ou em casal. A
principal ameaça da espécie no Brasil está associada à descaracterização de seu hábitat preferencial, os
campos naturais, o cerrado e as paisagens montanhosas associadas, como as vegetações rupestres (Menq,
2018). Durante o PMCFA foi registrada em somente uma oportunidade durante a 5ª campanha, no topo do
Morro do Engenho (Figura 109), durante busca ativa na tentativa de encontrar Augastes scutatus na região
de campo rupestre local. Tratava-se de um indivíduo subadulto em voo circular baixo, momento em que foi
gravada a sua vocalização e efetuado o registro fotográfico (Figura 110).
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Figura 109: Topo do Morro do Engenho, onde foi
registrada Urubitinga coronata (água-cinzenta) durante o
PMCFA da CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F.
Silva.

Figura 110: Indivíduo subadulto de Urubitinga
coronata (água-cinzenta) fotografado durante a 5ª
campanha do PMCFA da CSN Mineração - Casa de
Pedra. Foto: L. F. Silva.

São espécies foco do PMCFA, mas não foram registradas nesses dois primeiros anos: Mycteria americana
(cabeça-seca), Augastes scutatus (beija-flor-de-gravata-verde), Jacamaralcyon tridactyla (cuitelão),
Eleoscytalopus indigoticus (macuquinho), Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo), Neothraupis
fasciata (cigarra-do-campo) e Coryphaspiza melanotis (tico-tico-de-máscara-negra).
3.6.4.2 - Distribuição Estacional
Nenhuma das espécies de importância conservacionista foi registrada em todas as campanhas de
amostragem (Quadro 22). Malacoptila striata foi registrada em sete das oito campanhas. As campanhas de
setembro e novembro-dezembro/janeiro coincidem com a estação reprodutiva da maioria das aves (Sick,
1997), o que parece não ter influenciado no número de registros das espécies do PMCFA nessas campanhas,
pois seis espécies foram registradas na estação chuvosa e seis espécies registradas na estação seca (sendo
quatro delas em comum entre as estações). Microspingus cinereusfoi registrada apenas na estação chuvosa
em duas campanhas de 2019 e Urubitinga coronata foi registrada apenas em uma campanha na estação
chuvosa (março de 2020). Por outro lado, Spizaetus tyrannus e Micropygia schomburgkii foram registrados
apenas uma vez durante estação seca (junho de 2019 e setembro de 2020 respectivamente).
É provável que a maior parte das diferenças sazonais dos registros das espécies de importância
conservacionista deva-se a diferenças sazonais de detectabilidade, e não a uma variação espacial da
ocorrência das espécies. No entanto, a existência de uma possível distribuição sazonal dessas espécies pode
ser mais bem avaliada e compreendida com um maior número de anos de amostragem.
Quadro 22: Registros de espécies de importância conservacionista, por campanha, nos dois primeiros anos do
Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Casa de Pedra.
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Campanha / mês e ano de amostragem / estação
Espécie

5ª
6ª
1ª
2ª
3ª
4ª
(mar/20) (jun/20)
(mar/19) (jun/19) (set/19) (jan/20)
chuvosa chuvosa

7ª
(set/20)

8ª
(novdez/20)

seca

seca

chuvosa

chuvosa

seca

seca

Drymophila ochropyga

-

-

X

-

-

-

X

X

Malacoptila striata

X

-

X

X

X

X

X

X

Micropygia schomburgkii

-

-

-

-

-

-

X

-

Microspingus cinereus

X

-

-

X

-

-

-

-

Porphyrospiza caerulescens

-

-

-

-

-

-

X

X

Scytalopus iraiensis

-

X

X

-

X

-

X

X

Spizaetus tyrannus

-

X

-

-

-

-

-

-

Urubitinga coronata

-

-

-

-

X

-

-

-

3.6.4.3 - Frequência de Ocorrência, Distribuição Espacial e Abundância
Dentre as espécies de interesse conservacionista registradas, Malacoptila striatafoi a que apresentou maior
IPA por área de amostragem e IPA geral, sendo registrada em três das quatro áreas. Scytalopus iraiensis
apresentou o segundo maior IPA geral, e foi registrada em duas áreas. As áreas C-01 e FLO-6 foram as que
apresentaram maior riqueza de espécies de interesse conservacionista, com três espécies registradas em
cada ().
Quadro 23).
Quadro 23: Índice Pontal de Abundância (IPA) das espécies de aves registradas nos pontos de escuta e registros por
busca ativa (BA), por área amostral, durante a execução das oito campanhas dos dois primeiros anos do Programa
de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Casa de Pedra.
Áreas de amostragem
Espécie

C-01

FLO-02

FLO-04

FLO-06

Outras
áreas

IPA Geral

Drymophila ochropyga

0,02

0,02

-

-

BA

0,010

Malacoptila striata

-

0,13

0,10 / BA

0,04

-

0,068

Micropygia schomburgkii

0,02

-

-

-

-

0,005

Microspingus cinereus

-

-

-

0,04

BA

0,010

Porphyrospiza caerulescens

0,02

-

-

-

BA

0,005

Scytalopus iraiensis

-

-

0,08

0,02

-

0,026

Spizaetus tyrannus

-

-

-

-

BA

-

Urubitinga coronata

-

-

-

-

BA

-

Legenda: BA – busca ativa. IPA Geral = Proporção entre a soma dos indivíduos de cada espécie considerando todos os
pontos de escuta em todas as áreas durante todas as campanhas (n indivíduos / 6 pontos x 4 áreas x 8 campanhas)

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Página 81 de 217

A distribuição espacial das espécies de interesse conservacionista, com base nos registros efetuados ao longo
das oito campanhas dos dois primeiros anos de amostragem do PMCFA está mapeada na Figura 111.

Figura 111: Mapa da área de estudo mostrando os pontos de registro das espécies de relevância conservacionista
durante a execução das oito campanhas dos dois primeiros anos do Programa de Monitoramento e Conservação da
Fauna Ameaçada da CSN Mineração - Casa de Pedra: Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho; em
verde), Malacoptila striata (barbudo-rajado, em amarelo), Micropygia schomburgkii (maxalalagá, em rosa),
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau; em vermelho), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul,
em azul anil), Scytalopus iraiensis (macuquinho-da-várzea; em azul claro), Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco;
em laranja) e Urubitinga coronata (águia-cinzenta, em cinza).

Vale ressaltar ainda que duas espécies inéditas no monitoramento de fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra (Biocev, 2018) foram registradas durante a segunda e sétima campanhas de execução do PMCFA
consecutivamente: Donacospiza albifrons (tico-tico-do-banhado), fotografado no Morro do Engenho,
apresentando evidência de comportamento reprodutivo e Pyroderus scutatus (Pavó) (Figura 112),
fotografado na região do Esmeril em uma área aberta próxima a um fragmento florestal, aparentemente
apresentando um comportamento de deslocamento ou dispersão.
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Figura 112: Pyroderus scutatus (pavó), registrado durante a 7ª campanha do Programa de Monitoramento e
Controle da Fauna Ameaçada (PCMFA), espécie inédita no monitoramento de fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra (Biocev, 2018). Foto: L. G.

3.6.5 - Mastofauna terrestre de médio e grande porte
Em quatro campanhas de monitoramento realizadas na área da CSN Mineração – Casa de Pedra, foram
identificadas 14 espécies de mamíferos de médio e grande porte dentre os 32 indivíduos registrados deste
grupo (Quadro 24). Deste total, três (3) espécies constam em listas de espécies ameaçadas: Chrysocyon
brachyurus; Leopardus pardalis; Puma concolor (Quadro 25).
Cães domésticos (Canis lupus familiaris) têm atuado como espécie doméstica, perturbando e modificando
ecossistemas nativos de diferentes maneiras. Esses animais, invariavelmente, estando em ambiente natural,
retornam ao comportamento de matilha e caça, ao que denominamos comportamento feral.
A presença destes cães na área de estudo é uma situação grave levando-se em conta a possibilidade de
declínio das populações de diversos animais nativos, incluindo a redução das populações de presas para os
carnívoros silvestres, e por serem uma via de entrada de muitas doenças contagiosas para a fauna nativa.
Por essa razão, nesse estudo sua presença foi contabilizada, a fim de avaliar a possibilidade de impacto local,
ou mesmo vestígios de suas ações.
Quadro 24: Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte observados neste estudo na área da CSN
Mineração – Casa de Pedra.
Classificação taxonômica

Nome Comum

Área Amostral

Status de
Endemismo

Status de ameaça
Estadual

Nacional

Mundial

Ordem Carnivora
Família Felidae
Leopardus pardalis

jaguatirica

C1; FLO-05;
FLO-04; FLO-07

VU

-

LC

-

Leopardus sp.

gato-do-matopequeno

FLO-05

-

-

-

-

Puma concolor

onça-parda

FLO-02

VU

VU(C1)

LC

-

Família Canidae
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Classificação taxonômica

Canis lupus familiaris
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus

Nome Comum

cachorro
doméstico
cachorro-domato
lobo-guará

Área Amostral

Status de
Endemismo

Status de ameaça
Estadual

Nacional

Mundial

FLO-01; CRU-01

-

-

-

-

CRU-01; FLO-04

-

-

LC

-

C1; FLO-02;
FLO-04

VU

VU(A3c;E)

NT

-

-

-

LC

-

Família Mustelidae
Eira barbara

irara

C1; FLO-04;
FLO-05; FLO-07
Família Procyonidae

Nasua nasua

quati

FLO-05

-

-

LC

-

Procyon cancrivorus

mão-pelada

C1

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

FLO-05; CRU-01
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

tapiti

FLO-02; FLO-04;
FLO-05; C1
Ordem Primates
Família Callithrichidae

Callithrix sp.

sagui

FLO-04
Ordem Rodentia
Família Caviidae

Hydrochoerus hydrochaeris

capivara

CRU-01; C1

Família Cuniculidae
Cuniculus paca

paca

FLO-05

Legenda: Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2020): NT= quase ameaçado,
DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou projetado
de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com declínio na área de ocupação,
extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos.
Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica.

Durante os quatro estudos sazonais in situ, foram realizados nos fragmentos florestais amostrados a
reprodução da vocalização das espécies alvo em amplificadores (playbacks), mas não houve resposta de
nenhuma espécie de primata. Principalmente as espécies Alouatta guariba (guariba) e Callicebus nigrifrons
(sauá) demarcam seus territórios frequentemente através de vocalizações e, se presentes na área,
responderiam aos chamados emitidos pelos amplificadores ou suas vocalizações seriam ouvidas à grandes
distâncias. No caso específico do gênero Alouatta sua vocalização pode ser ouvida até cinco quilômetros de
distância.
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Três vestígios registrados na área FLO-05 não foram passíveis de identificação específica, sendo possível,
porém, afirmar se tratar do Gênero Leopardus. Sendo assim, o número de registros de espécies ameaçadas
até o momento pode ser superior a três, uma vez que outras espécies do Gênero Leopardus ocorrem na
região e também constam em listas de espécies ameaçadas. Sendo assim, os registros do Gênero Leopardus
que não foram passíveis de identificação até o momento serão tratados como Leopardus sp. e considerados
diferente de Leopardus pardalis
Quadro 25: Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção registrados até o
momento na área da CSN Mineração – Casa de Pedra ao longo deste monitoramento.
Táxon

Nome Popular

Área
Amostral

Status de ameaça
Estadual

Nacional

IUCN

CITES

Chrysocyon
brachyurus

lobo-guará

C1; FLO-02;
FLO-04

VU

VU(A3c;E)

NT

-

Leopardus pardalis

jaguatirica

C1; FLO-05

VU

-

LC

-

Leopardus sp.

gato do mato

FLO-05

-

-

-

-

Puma concolor

onça-parda

FLO-02

VU

VU(C1)

LC

-

Legenda: Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2020): NT= quase ameaçado,
DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou projeta do
de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com declínio na área de ocupação,
extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos.
Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica.

Até o momento, todas as espécies de mamíferos ameaçados de extinção registrados são representantes da
Ordem Carnívora. Estes são considerados representantes dos níveis mais elevados da cadeia alimentar, como
os felinos e o lobo guará (Chrysocyon brachyurus), ou seja, se alimentam de outros animais, quase não
possuem predadores naturais e são essenciais no equilíbrio das comunidades faunísticas.
Algumas espécies de mamíferos podem ser consideradas boas indicadoras de qualidade ambiental, como
por exemplo, os felinos silvestres de pequeno porte registrados do Gênero Leopardus (Figura 113). Os felinos
de pequeno porte possuem preferência por ambientes mais preservados, fragmentos florestais contínuos e
conectados, com maior extensão e com recursos disponíveis e principalmente com pouca movimentação
antrópica, pois apresentam hábitos expressivamente furtivos.
A principal ameaça às populações de Leopardus no Brasil são a perda e a fragmentação dos habitats naturais
do qual as espécies dependem. Apesar de serem encontrados em áreas agrícolas, ainda assim só
permanecem se a área apresentar vegetação natural. Este problema é mais acentuado justamente nos
biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Em uma escala mais localizada, também são vítimas recorrentes
de atropelamentos (ICMBio, 2018).
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Figura 113: Registro de Leopardus pardalis realizado por camera trap na área C1 no dia 24 de novembro de 2019.

O felino Puma concolor (onça parda) (Figura 114), apesar de ser mais plástico quanto ao tipo de ambiente
que ocupa, também pode ser considerado bom indicador ambiental, por ser notadamente predador de topo
de cadeia alimentar e necessitar de grande quantidade de alimento disponível (Reis et al., 2011). Assim como
os demais felinos, uma das maiores ameaças à sobrevivência desta espécie é a perda de habitat em virtude
da expansão humana e da matriz agropecuária (ICMBio,2018).

Figura 114: Fezes de onça parda (Puma concolor) registrada na área FLO-02 no dia 22 de novembro de 2019.

A grande maioria destes felinos foi registrada em locais com remanescentes florestais de maior porte ou em
áreas consideradas corredores entre estes fragmentos, pois são animais que possuem grandes áreas de vida
e se deslocam muito. Estes animais são considerados espécies “guarda-chuva” (Luiz, 2008; Wanderlei, 2011)
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Espécies “guarda-chuva” são aquelas cujas medidas adotadas para sua preservação auxiliam na manutenção
de outras espécies silvestres como consequência.
Já Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) (Figura 115) normalmente se abriga nas áreas florestadas durante o
dia e percorre as áreas campestres para forragear, onde encontra maior disponibilidade de pequenos
vertebrados. Se trata de uma espécie de área de vida relativamente grande e ampla ocorrência por todo
empreendimento. O lobo-guará potencialmente ocupa todos os tipos de ambientes, de florestas e grotas a
áreas campestres de altitude (campo rupestre e campo limpo), áreas estas comuns dentro da CSN Mineração
– Casa de Pedra. É um animal de hábito predominantemente solitário, apresentando padrão de atividade
crepuscular-noturno. A espécie é territorialista, utilizando marcação odorífera com urina e fezes para
demarcar território e evidenciar sua presença (ICMBio, 2018). Como os felinos, as principais ameaças a esta
espécie estão relacionadas à perda de hábitats.

Figura 115: Lobo-Guará registrado por camera trap no ponto CI no dia 25 de Novembro de 2019.

O gráfico de acúmulo de espécies ameaçadas (Figura 116) apresenta inclinação pouco acentuada, o que
representa a dificuldade de observação do grupo alvo deste monitoramento. Existe ainda grande distância
entre a curva de acúmulo de espécies e o número de espécies ameaçadas registradas ao longo dos anos na
região. A dificuldade de observação de mamíferos de médio e grande porte é uma realidade, especialmente
quando se trata de espécies ameaçadas, essa se torna uma tarefa ainda mais difícil, necessitando de tempo
e investimento na amostragem até a obtenção de dados suficientes para uma análise confiável dos
parâmetros populacionais destes mamíferos.
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Figura 116: Curva de acúmulo, rarefação e riqueza observada de espécies de mamíferos de médio e grande porte
ameaçados de extinção.

A utilização de índices de diversidade, embora extremamente úteis para análises ecológicas são aplicadas
geralmente de forma indiscriminada, resultando em dados pouco confiáveis e de baixa ou nenhuma
credibilidade do ponto de vista científico. Dentre os principais equívocos podemos destacar a ausência de
uma base probabilística que permita assinalar valores de significância (p) que, por sua vez, dificultam
identificar a existência de diferenças significativas entre pontos amostrais em uma assembleia de mamíferos.
Outro fator interessante é que todos os índices de diversidade são altamente influenciados pelo número de
indivíduos e de espécies capturadas. Consequentemente, inventários realizados com baixa amostragem e
diferenças entre as metodologias utilizadas podem gerar dificuldades para avaliações satisfatórias da
diversidade biológica, que somados a problemas conceituais (ex: grupos de espécies com difícil identificação
e de difícil amostragem) trazem pouco sentido biológico e dificultam a interpretação de padrões ecológicos
(Hulbert,1971; Gotelli & Graves, 1996). Sendo assim, sobretudo em relação à fauna ameaçada, considerando
os baixos valores, para evitar interpretações equivocadas, não haverá a apresentação de índices de
diversidade neste relatório, até que se tenha uma amostragem próxima da realidade do ambiente.
A quantidade de indivíduos de espécies de mamíferos ameaçados de extinção registrados foi diferente entre
o período de seca e chuva, com onze (11) registros no período chuvoso e 13 (treze) registros no período seco
(Figura 117). Já com relação a quantidade de espécies, foram registradas 3 espécies no período de seca e 4
no período de chuvas (Figura 118). A espécie Puma concolor (Onça-parda) foi registrada apenas no período
de chuva, sendo que as demais espécies, Chrysocyon brachyurus; Leopardus pardalis e Leopardus sp. foram
registradas tanto na estação de seca quanto na estação chuvosa.
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Figura 117: Registro de indivíduos por sazonalidade.

3

4

Chuva

Seca

Figura 118: Registros de espécies por sazonalidade.

O número de registros de mamíferos ameaçados de extinção variou entre as diferentes áreas amostrais de
zero (0) a oito (8) registros (Quadro 26). A área que apresentou maior riqueza de espécies ameaçadas
registradas foi a FLO-05 com três (3) espécies registradas. Dentre as espécies registradas, o maior número de
registros foi de Chrysocyon brachyurus com onze (11) registros no somatório das campanhas (Quadro 27).
Quadro 26: Locais de registros dos mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção registrados.
Áreas
Espécies

FLO-01

FLO-02

FLO-04

FLO-05

FLO-07

CRU-01

C-01

Total
indivíduos

Chrysocyon brachyurus

0

2

4

1

0

0

4

11

Leopardus pardalis

0

0

1

5

2

0

1

8

Leopardus sp.

0

0

0

2

0

0

0

2

Puma concolor

0

1

1

0

0

0

0

2

Total de espécies

0

3

6

8

2

0

5

23
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Quadro 27: Datas dos registros das espécies de mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção.
Chrysocyon
REGISTROS
Leopardus pardalis
Leopardus sp.
Puma concolor
brachyurus
16/07/2019
1
0
0
0
17/07/2019
2
0
0
0
18/07/2019
1
1
1
0
22/11/2019
0
0
0
1
24/11/2019
0
1
0
0
25/11/2019
2
1
0
0
27/11/2019
1
0
0
0
28/11/2019
0
0
1
0
02/09/2020
1
0
0
0
03/09/2020
2
2
0
0
04/09/2020
1
0
0
0
11/02/2021
0
0
0
0
12/02/2021
0
0
0
1
13/02/2021
1
1
0
0
18/02/2021
0
1
0
0

3.6.6 - Mastofauna Terrestre de Pequeno Porte
Especificamente visando à confirmação da espécie Thaptomys nigrita (rato-do-mato), espécie endêmica da
Mata Atlântica na CSN Mineração a área FLO-05 foi amostrada para pequenos mamíferos, local este onde o
táxon Thaptomys cf. nigrita foi registrado na região (Ypêbio, 2015).
A Ordem Rodentia está representada por seis famílias (Caviidae, Cricetidae, Cuniculidae, Dasyproctidae,
Echimyidae e Sciuridae) e é composta por espécies de várias guildas, que se alimentam de insetos, sementes,
frutos, raízes e broto de folhas. A maior parte de seus representantes é pertencente ao grupo dos pequenos
mamíferos, com peso corporal inferior a 1kg. Os pequenos mamíferos de forma geral estão presentes na
base da cadeia alimentar e incluem exemplares de diversos hábitos, tanto escansoriais quanto de hábitos
arborícolas, unicamente terrestres (cursoriais), semiaquático ou semifossoriais.
Até o momento, foram registrados na área da CSN mineração – Casa de Pedra, nos últimos 18 anos de
estudos ambientais, vinte e duas (22) espécies de pequenos mamíferos terrestres (Quadro 28).
Quadro 28: Lista de pequenos mamíferos terrestres com ocorrência confirmada na área da CSN Mineração - Casa de
Pedra.
Status de ameaça
Nome
Dados
Status de
Táxon
Popular
Secundários
endemismo
Estadual
Nacional
Mundial
Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
gambá-deDidelphis albiventris
orelha3; 10; 12
LC
branca
gambá-deDidelphis aurita
6; 11; 12; 13
LC
En (MA)
orelha-preta
Caluromys philander
cuíca-lanosa
3; 12; 16
LC
Gracilinanus agilis
catita
3; 4; 5; 10; 13
LC
-
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Táxon

Nome
Popular

Marmosops incanus

cuíca

Monodelphis americana
Monodelphis domestica

cuíca-detrês-listras
cuíca-decauda-curta

Philander frenatus

cuíca-dequatro-olhos

Akodon cf. cursor*

rato-do-mato

Calomys cf. expulsus

rato-do-mato

Calomys tener

rato-do-mato

Cerradomys subflavus

rato-do-mato

Euryoryzomys russatus*

rato-do-mato

Necromys lasiurus

rato-do-mato

Nectomys squamipes

rato-d'água

Oecomys sp.

rato-deárvore

Oligoryzomys sp.*

rato-do-mato

Oxymycterus sp.*

rato-do-mato

Thaptomys nigrita

rato-deárvore
rato-do-mato

Euryzygomatomys spinosus

guirá

Guerlinguetus brasiliensis

caxinguelê

Rhipidomys mastacalis

Dados
Secundários
3; 4; 5; 7; 9;
10; 11; 12;
13; 14; 15; 16

Status de ameaça
Estadual
Nacional
Mundial

Status de
endemismo

-

-

LC

-

14; 15

-

-

LC

-

3; 4; 5; 7

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

En (MA)

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

13
Família Echimyidae
12
Família Sciuridae
13; 14
-

-

LC

En (MA)

-

LC

-

-

-

En (MA)

3; 4; 5; 7; 9;
10; 12; 14;
15; 16
Ordem Rodentia
Família Cricetidae
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 12; 14;
15; 16
14
3; 4; 5; 6; 7;
9; 13; 14; 16
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16
16
3; 4; 5; 6; 7;
10; 11; 12;
14; 15; 16
3; 4; 5; 7; 10;
11; 12; 13;
14; 16
3
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 11; 12;
13; 14; 15
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 12; 13;
14
5; 7; 11; 13

Legenda: * = táxons com nomenclatura atualizada ou alterada em relação aos estudos consultados. Bibliografia: 1= SETE, 2003a; 2= SETE, 2003b;
3= SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL, 2010; 7= SPELAYON, 2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 9= BIOCEV, 2012; 10=
SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO, 2015; 14= BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017; 18=
BIOCEV, 2019. Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase
ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012). (MA)=
endêmico da Mata Atlântica.
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Neste monitoramento, foram registradas até o momento 7 espécies e pequenos mamíferos terrestres
(Quadro 29).
Quadro 29: Espécies de pequenos mamíferos terrestres identificados por este monitoramento na área da CSN
Mineração - Casa de Pedra.
Táxon

Nome Popular

Área Amostral

Akodon cf. cursor
Akodon sp.

rato-do-mato
rato-do-mato

Cerradomys subflavus

rato-do-mato

Didelphis aurita
Didelphis sp.

gambá-de-orelha-preta
gambá

FLO-05; FLO-07
FLO-05; FLO-07
FLO-05; FLO-07;
CRU-01
FLO-07
FLO-05

Oligoryzomys nigripes

rato-do-mato

Philander frenatus

cuíca-de-quatro-olhos

Status de ameaça
Estadual Nacional

IUCN

CITES

-

-

LC
-

-

-

-

LC

-

-

-

LC
-

-

C-01; FLO-04;
FLO-05

-

-

LC

-

FLO-02; FLO-04;
FLO-07

-

-

LC

-

Legenda: Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase ameaçado,
DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012). (MA)= endêmico da
Mata Atlântica.

No entanto, até o momento não foi verificado a presença de Thaptomys nigrita no ponto amostral FLO-05 e
em nenhum outro ponto amostral deste monitoramento.

4 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (PMF)
4.1 - OBJETIVOS
Monitorar os grupos avifauna, mastofauna terrestre e mastofauna voadora na CSN Mineração - unidade
Congonhas, abrangendo todas as fitofisionomias da Mina Casa de Pedra.

4.2 - ÁREAS AMOSTRAIS
As áreas de amostragem do Programa de Monitoramento da Fauna foram selecionadas com base em estudos
anteriores, sendo um total de 12 pontos de monitoramento, conforme descrito na no Quadro 30. A
localização dos pontos frente à propriedade do empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra.
Quadro 30: Pontos amostrais para o Programa de Monitoramento de Fauna na CSN Mineração – Casa de Pedra,
Minas Gerais.
Área
Fitofisionomia
Caracterização sucinta
Coordenadas
amostral
Estrutura florestal estratificada com presença de
Floresta Estacional
árvores de médio e grande porte e epífitas. Presença
Semidecidual.
de corpos d’água permanentes, sendo poça e córrego.
23K 610350.00 /
FLO-01
Presença de
Área com grande presença e trânsito de máquinas e
7738521.00
córrego
pessoas na borda, porém com a área interna bem
permanente.
preservada.
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Área
amostral

Fitofisionomia

Caracterização sucinta

Coordenadas

FLO-02

Floresta Estacional
Semidecidual em
área de Reserva
Legal. Área de
barramento do
Córrego Mãe
D’água.

Estrutura florestal estratificada com presença de
árvores de médio e grande porte e epífitas. Presença
de corpos d’água temporários e permanentes, sendo
alagados, poças e córregos.

23K 616266.62 /
7736755.91

FLO-03

Floresta Estacional
Semidecidual em
área de Reserva
Legal. Presença de
lagoa em borda de
mata.

FLO-04

Floresta Estacional
Semidecidual em
área de Reserva
Legal. Córrego
permanente
presente

FLO- 05

Floresta Estacional
Semidecidual em
área antropizada
de Barragem

FLO- 06

Floresta Estacional
Semidecidual em
área antropizada
de Barragem

FLO-07

Floresta Estacional
Semidecidual em
área antropizada

CRU-01

Campo rupestre
com área
antropizada de
pilha estéril

C-01

Campo Limpo /
Cerrado

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Estrutura florestal estratificada com presença de
árvores de médio e grande porte e epífitas. Fragmento
em estágio de regeneração inicial. Grande parte do
ambiente é caracterizado por borda de mata, porém
verifica-se a presença de floresta menos afetada com
corpos d’água temporários e permanentes, sendo
alagados, poças e córregos.
Estrutura florestal estratificada com presença de
árvores de médio e grande porte e epífitas. Fragmento
em estágio de regeneração inicial. Grande parte do
ambiente é caracterizado por borda de mata, porém
verifica-se a presença de floresta menos afetada com
corpos d’água temporários e permanentes, sendo
alagados, poças e córregos.
Estrutura florestal com pouca estratificação, presença
de árvores de médio e grande porte. Fragmento de
mata em estádio de regeneração inicial. Presença de
corpos d’água lênticos com alto grau de antropização.
Área com grande presença e trânsito de máquinas e
pessoas.
Estrutura florestal com pouca estratificação, presença
de árvores de médio porte. Fragmento de mata em
estádio de regeneração inicial. Presença de pastagem.
Presença de corpos d’água lênticos com alto grau de
antropização. Área com presença e trânsito de e
pessoas e animais domésticos.
Estrutura florestal com pouca estratificação, presença
de árvores de médio porte. Fragmento de mata em
estádio de regeneração inicial na porção sul do
empreendimento. Presença de corpos d’água lênticos
com alto grau de antropização. Área com presença e
trânsito de e pessoas e animais domésticos.
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreoarbustiva. Também possui área antropizada por pilha
estéril.
Área aberta com presença de árvores esparsas e
vegetação arbustiva. Grandes formações rochosas em
campo aberto. Presença de corpos d´água
temporários. Anexo a esta área existem áreas de mata
com corpos d’água permanentes que serão vistoriados
ocasionalmente.

23K 618053.57 /
7735495.74

23K 614869.11 /
7735292.28

23K 613452.41 /
7734129.95

23K 608532.21 /
7734022.55

23k 613696 /
7732920

23K 610705/
7734415

23K 616624.38 /
7738210.09
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Área
amostral

Fitofisionomia

CAV 01

Campo rupestre

CAV 02

Campo rupestre

CAV 03

Campo rupestre

Caracterização sucinta

Coordenadas

Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreoarbustiva
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreoarbustiva
Estrutura de campo rupestre com vegetação arbustiva
em sua maioria, com manchas de vegetação arbóreoarbustiva

23K 614950.00/
7737277.00
23K 614925.00/
7736456.00
23K 611407.00/
7733680.00

4.3 - AVIFAUNA
4.3.1 - Período de Amostragem
O Quadro a seguir apresenta as datas das campanhas realizadas nos anos de 2019 e 2020, conforme traçado
no Plano de Trabalho aprovado.
Quadro 31: Período de amostragem da avifauna nos anos de 2019 e 2020 durante execução do Programa de
Monitoramento da Fauna (PMF) da CSN Mineração – Casa de Pedra/MG.
Período
Estação do ano
Avifauna - PMF
1ª campanha - 2019
Seca
24 a 28/06/2019
2ª campanha - 2019
Chuvosa
09 a 14/01/2020
3ª campanha - 2020
Seca
17 a 22/06/2020
4ª campanha - 2020
Chuvosa
26/11 a 01/12/2020

4.3.2 - Procedimentos Metodológicos
As amostragens da avifauna no âmbito do Programa de Monitoramento de Fauna foram realizadas em cinco
áreas distintas, nas quais foram definidos os pontos de escuta e de montagem de redes de neblina.
Os pontos da área FLO-07 foram implementados posteriormente, após solicitação, tendo sido amostrados a
partir da segunda campanha. A área FLO-06, por sua vez, não possui ponto de captura com rede devido à
presença de animais domésticos na área, o que inviabiliza a adoção desse método. As coordenadas
geográficas dos pontos de escuta e das redes de neblina são apresentadas no Quadro 32.
Quadro 32: Pontos de monitoramento nas áreas de amostragens da avifauna.
Área

Ponto

Coordenadas UTM/UPS

AV01

23K 616146/7736675

AV02

23K 616281/7736512

AV03

23K 616506/7736603

AV04

23K 616746/7736593

AV05

23K 616965/7736728

AV06

23K 617097/7736733

Rede de Neblina FLO-02

23K 616165/7736709

FLO-02
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Área

Ponto

Coordenadas UTM/UPS

AV07

23K 616778/7738068

AV08

23K 616963/7737959

AV09

23K 617193/7737894

AV10

23K 617395/7737869

AV11

23K 616629/7738209

AV12

23K 616452/7738111

Rede de Neblina C-01

23K 616589/7738211

AV13

23K 615169/7735328

AV14

23K 615000/7735200

AV15

23K 614822/7735295

AV16

23K 614582/7735228

AV17

23K 614996/7734985

AV18

23K 614969/7734784

Rede de Neblina FLO-04

23K 615074/7735295

AV19

23K 609161/7734699

AV20

23K 608989/7734587

AV21

23K 608803/7734321

AV22

23K 608733/7734134

AV23

23K 608579/7733994

AV24

23K 608409/7733694

AV25

23K 613696/7732920

AV26

23K 613827/7733077

AV27

23K 613811/7733284

AV28

23K 613688/7733453

AV29

23K 613999/7733024

AV30

23K 613603/7733657

Rede de Neblina FLO-07

23k 613805/7733061

C-01

FLO-04

FLO-06

FLO-07

4.3.2.1 - Pontos de escuta
Os locais de execução dos pontos de escuta foram previamente definidos, sendo seis pontos por área de
amostragem (vide anterior), mantendo-se um distanciamento mínimo de 200 m entre eles. O tempo de
execução dos pontos de escuta foi de 10 minutos em cada ponto, e não foi definido um raio máximo de
observação.
As observações foram realizadas com auxílio de binóculos e, sempre que possível, os registros foram
documentados por meio de fotografias e gravações das vocalizações das aves.
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Outros registros que ocorreram em outras áreas e/ou em momentos em que não estavam sendo empregados
os métodos descritos anteriormente foram denominados registros ocasionais.
O esforço amostral empregado para o método de pontos de escuta foi de 240 minutos na primeira campanha
(6 pontos de 10 minutos em cada uma de quatro áreas) e 300 minutos nas campanhas subsequentes (6
pontos de 10 minutos em cada uma de cinco áreas), totalizando 1.140 minutos de amostragem ao longo
desses dois anos do PMF (Quadro 33).
Quadro 33: Esforço amostral empregado para o método de pontos de escuta durante a execução das quatro
campanhas (duas campanhas anuais) do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.
Áreas de amostragem
Campanha

FLO-02

C-01

FLO-04

FLO-06

Total
FLO-07

Total por
campanha

-

24 pontos X
10 min
= 240 min

1ª

6 pontos X
10 min
= 60 min

6 pontos X 6 pontos X 10 6 pontos X 10
10 min
min
min
= 60 min
= 60 min
= 60 min

2ª

6 pontos X
10 min
= 60 min

6 pontos X 6 pontos X 10 6 pontos X 10 6 pontos X 10
10 min
min
min
min
= 60 min
= 60 min
= 60 min
= 60 min

30 pontos X
10 min
= 300 min

3ª

6 pontos X
10 min
= 60 min

6 pontos X 6 pontos X 10 6 pontos X 10 6 pontos X 10
10 min
min
min
min
= 60 min
= 60 min
= 60 min
= 60 min

30 pontos X
10 min
= 300 min

4ª

6 pontos X
10 min
= 60 min

6 pontos X 6 pontos X 10 6 pontos X 10 6 pontos X 10
10 min
min
min
min
= 60 min
= 60 min
= 60 min
= 60 min

30 pontos X
10 min
= 300 min

Total geral

114 pontos X
10 min
= 1.140 min

4.3.2.2 - Redes de neblina
As capturas foram realizadas com o uso de 10 redes de neblina (12 m x 3 m), também em locais previamente
definidos, sendo um por área, em todas as áreas, exceto FLO-06, conforme motivo explanado acima (Quadro
34). As redes foram abertas no alvorecer, permanecendo abertas durante as primeiras seis horas da manhã,
sendo vistoriadas a cada 20-40 minutos. As aves capturadas foram identificadas, inspecionadas quanto a
aspectos biológicos (sexo, idade, condição de reprodução, de muda de penas e de ocorrência de parasitas),
sendo tomadas medidas morfométricas, e marcadas com anilhas metálicas numeradas fornecidas pelo
Centro Nacional de Pesquisa para Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE). Após a marcação, os indivíduos
foram fotografados e liberados no local de captura (Figura 119).
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Figura 119: Ornitólogo fotografando indivíduo de Basileuterus culicivorus (pula-pula), capturado em rede de
neblina na área FLO-04, durante a 1ª campanha (estação seca) do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN
Mineração - Casa de Pedra, 2019. Foto: H. B. Gomes.

Visando à documentação apropriada da avifauna local e à estruturação de uma coleção de referência da
avifauna regional contendo ao menos um exemplar de cada espécie de ave que ocorre na área da CSN
Mineração, foi realizada a coleta de alguns indivíduos. Os espécimes coletados foram preparados e serão
depositados na Coleção de Ornitologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), em
Belo Horizonte.
O esforço amostral empregado para o método de redes de neblina foi de 6.480 m².h na primeira campanha
(10 redes de 12 m x 3 m abertas por 6 horas em cada uma de três áreas) e 8.640 m².h em cada uma das três
campanhas subsequentes (10 redes de 12 m x 3 m abertas por 6 horas em cada uma de quatro áreas),
totalizando 32.400 m².h de amostragem ao longo dos dois anos do PMF (Quadro 34). O cálculo do esforço
amostral empregado para o método de redes de neblina foi realizado segundo Straube & Bianconi (2002).
Quadro 34: Esforço amostral empregado para os métodos de redes de neblina durante a execução das quatro
campanhas semestrais do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração – Casa de Pedra.
Áreas de amostragem
Campanha

Total

FLO-02

C-01

FLO-04

FLO-06

FLO-07

Total por
campanha

1ª

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

-

-

30 redes X 6 h
=6.480 m².h

2ª

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

-

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

40 redes X 6 h
= 8.640 m².h
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Áreas de amostragem
Campanha

Total

FLO-02

C-01

FLO-04

FLO-06

FLO-07

Total por
campanha

3ª

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

-

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

40 redes X 6 h
= 8.640 m².h

4ª

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

-

10 redes X 6 h
=2.160 m².h

40 redes X 6 h
= 8.640 m².h

Total geral

4.3.2.3 - Coleção de referência da avifauna regional
Visando à documentação mais apropriada da avifauna regional, passível de ser checada ao longo dos séculos
por pesquisadores, mesmo diante das futuras modificações na comunidade de aves diante dos impactos
advindos do empreendimento, estão sendo realizadas coletas de ao menos um exemplar de cada espécie da
avifauna na CSN Mineração.
Tais coletas formarão, após devidos procedimentos, uma coleção de referência da avifauna regional que
servirá de testemunho científico e possibilitará a correta determinação futura de espécies que possam ser
submetidas a revisões taxonômicas e nomenclaturais. Os espécimes estão sendo taxidermizados e
depositados na Coleção de Ornitologia da PUC-MG, onde a equipe é qualificada para a taxidermização dos
exemplares. Neste caso, não estão sendo coletadas espécies ameaçadas de extinção.
4.3.3 - Análise de Dados
As espécies foram avaliadas quanto ao estado de conservação regional (em Minas Gerais; segundo COPAM,
2010), nacional (segundo ICMBio, 2018) e internacional (segundo BirdLife International, 2020).
As espécies também foram avaliadas quanto ao endemismo, estado migratório, sensibilidade a distúrbios
antrópicos e guilda alimentar predominante. Espécies endêmicas do domínio da Mata Atlântica baseiam-se
em Vale et al. (2018), o endemismo do domínio do Cerrado foi avaliado segundo Silva & Bates (2002) e o
endemismo dos topos das montanhas do leste do Brasil, segundo Vasconcelos (2008). A sensibilidade a
distúrbios antrópicos foi avaliada em (Stotz et al., 1996): alta, média ou baixa. Para definição do estado
migratório, segundo Somenzari et al. (2018), foi considerado ‘migratório’, espécies cujas populações realizam
movimentos regulares e sazonais entre área de reprodução e de não reprodução, ou ‘parcialmente
migratório’, espécies cujas populações são em parte migratórias e em parte residentes.
As espécies foram classificadas quanto a guildas alimentares com base nos dados de Wilmanet al. (2014). As
guildas utilizadas na classificação foram: nectivoria (consumo predominante de néctar), frugivoria (frutos),
granivoria (grãos, sementes), folivoria (outros materiais vegetais, sobretudo folhas), insetivoria (insetos,
aracnídeos, moluscos e outros invertebrados), piscivoria (peixes), carnivoria (vertebrados, mas sem
predomínio de peixes), detritivoria (carcaças, e outras matérias orgânicas em decomposição), onivoria
(consumo de itens variados, animais e vegetais, sem a predominância de uma ou duas das guildas anteriores).
Taxonomia e nomes populares seguem a publicação mais recente do Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos – CBRO (Piacentini et al., 2015).
Para veritficarse o esforço amostral foi suficiente para estimar a real riqueza de espécies de aves da área de
estudo, foi a a curva do coletor, construída através do programa EstimateS 7.5.2 (Colwell, 2006), que
aleatoriza a ordem de entrada das amostras, para evitar tendências na construção da curva. Neste trabalho,
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as curvas foram aleatorizadas em 100 randomizações, ajustadas pelo modelo logarítmico que não apresenta
assíntota, prevendo acréscimos no número de espécies mesmo para grandes esforços de amostragem, mais
realístico para comunidades tropicais. Este estimador de riqueza é uma função do número de espécies que
ocorre somente em uma amostra (espécies únicas). Quanto maior o número de espécies que ocorrem em
somente uma amostra, entre todas as amostras estudadas, maior será o valor da estimativa para o número
total de espécies presentes nessa comunidade. É dado pela seguinte fórmula:
S jack1 = S obs + L (m-1/m), na qual
Sjack1 = estimador de riqueza Jackknife de 1ª ordem;
Sobs = riqueza observada;
L = número de espécies que ocorrem somente em uma amostra e
m = número de amostras.
Nessa análise foram utilizados dados de presença e ausência das espécies, em cada dia de amostragem,
registradas pela conjunção de todos os métodos.
A diversidade de espécies foi estimada pelo índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’), calculado pela
fórmula (Magurran 2004):
H’ = - Σpiln pi, onde
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver;
pi = proporção de indivíduos da espécie i;
ln = logaritmo neperiano.
Também se estimou o índice de equitabilidade de Pielou (J’), que reflete o quanto a diversidade observada
difere da diversidade máxima esperada para o conjunto de dados, pela fórmula (Magurran, 2004):
J’ = H’/H’máx, onde
J’ = índice de equitabilidade de Pielou;
H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver;
H’máx = diversidade máxima, calculada como logaritmo neperiano da riqueza.
Essas análises utilizaram dados de abundância das espécies em cada área, coletados com o método de pontos
de escuta.
A similaridade em termos de composição de espécies entre as áreas de estudo foi avaliada calculando-se os
coeficientes de similaridade de Sorensen e de Jaccard. Esses são coeficientes binários, ou seja, utilizam dados
de presença e ausência, excluindo-se a dupla ausência, calculados pelas fórmulas descritas a seguir (Valentin,
2000):
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Sorensen = 2a/(2a+b+c) e Jaccard = a/(a+b+c), onde
a = número de espécies comuns;
b = número de espécies presentes na primeira área e ausentes na segunda;
c = número de espécies ausentes na primeira área e presentes na segunda.
Ambos os coeficientes variam entre 0 (máxima dissimilaridade) e 1 (máxima similaridade). Essas análises
utilizaram dados de presença e ausência das espécies em cada área, coletados com o método de pontos de
escuta. Os coeficientes de similaridade de Sorensen e de Jaccard calculados foram usados como coeficientes
de associação em uma análise de agrupamento (cluster).
A frequência de ocorrência (FO) de cada espécie foi calculada pela porcentagem de pontos com presença da
espécie em relação ao total de pontos onde é realizado o método de pontos de escuta (30 pontos). Essa
análise utilizou dados de presença e ausência das espécies em cada ponto de amostragem, coletados com o
método de pontos de escuta.
A abundância relativa das espécies foi estimada pelo Índice Pontual de Abundância (IPA) de cada espécie
registrada durante os pontos de escuta. O IPA foi calculado pela fórmula (Vielliard et al., 2010):
IPA = Nci/Nta, onde
IPA = Índice Pontual de Abundância;
Nci = número total de contatos da espécie i;
Nta = número total de amostras.
Essa análise utilizou dados de abundância das espécies em cada ponto de amostragem, coletados com o
método de pontos de escuta.

4.4 - MASTOFAUNA VOADORA
4.4.1 - Período de Amostragem
O Quadro 35, a seguir apresenta as datas das campanhas realizadas nos anos de 2019, 2020 e 2021, conforme
traçado no Plano de Trabalho aprovado.
Quadro 35: Período de amostragem da mastofauna voadora no durante execução do Programa de Monitoramento
da Fauna (PMF) da CSN Mineração – Unidade Congonhas/MG.
Período
Estação do ano
Mastofauna voadora - PMF
1ª campanha – 2019
Seca
07 a 14/07/2019
2ª campanha – 2019
Chuvosa
01 a 07/12/2019
3ª campanha – 2020
Seca
29/08 a 07/08/2020
4ª campanha – 2021
Chuvosa
21 a 29/02/2021
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4.4.2 - Procedimentos Metodológicos
Para o monitoramento de morcegos na área de estudos foram utilizadas duas metodologias
complementares: a amostragem por redes de neblina e o monitoramento acústico, conforme descrito a
seguir.
Metodologia
Redes-de-neblina (mist-nets)
As redes de interceptação de voo (redes-de-neblina) foram instaladas em locais de provável rota de
passagem dos morcegos (Quadro 36), considerando os ambientes florestais (Figura 120), cerrado (Figura 121)
e áreas de canga (Figura 122) presentes na área de estudo (Bredt et al., 1999; Voss, 2009).
Quadro 36: Pontos amostrais para aplicação da metodologia de redes-de-neblina para o grupo dos quirópteros na
CSN Mineração.
Coordenadas UTM)
Ponto
Caracterização sucinta
SIRGAS 2000/23 k
Floresta Estacional Semidecidual (FESD). Área de cerrado, próximo a
FLO 01
610480/ 7738568
estrada asfaltada.
Floresta Estacional Semidecidual (FESD) em área de Reserva.
FLO 04
614775/ 7735222
Córrego permanente presente.
Floresta Estacional Semidecidual (FESD) área, em bom estado de
FLO 05
613332/7733560
conservação.
Floresta Estacional Semidecidual (FESD) área de floresta
FLO 07
estacional semidecídua, em bom estado de conservação, presença
613694/ 7732927
de córrego.
Área de transição entre cerrado e campo rupestre em bom estado
CAV 01
614972/ 7737412
de conservação.
Área de transição entre cerrado e mata de galeria, em bom estado
CAV 02
615155/ 7737480
de conservação.
Mata de galeria circundada por campos rupestres em bom estado
CAV 03
611196 / 7734201
de conservação.
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Figura 120: Redes de neblina armadas no ponto de
rede FLO 07 em área de mata ciliar, para execução do
Programa de monitoramento da quirópterofauna,
Congonhas - MG.

Figura 121: Redes de neblina armadas no ponto Rede
FLO 01 e monitoramento da quiropterofauna em área
de Cerrado, Congonhas - MG.

Figura 122 : Redes de neblina armadas no ponto de rede CAV 02 em área de transição entre cerrado e campo
rupestre, para execução do Programa de monitoramento da quirópterofauna, Congonhas - MG.

Em cada estação sazonal foram amostradas seis noites, sendo cada noite em um ponto distinto. Em cada
ponto de amostragem foram usadas no mínimo seis redes-de-neblina de 9m x 3m x 25mm, que eram abertas
ao entardecer (17h30min) e permaneciam assim por cinco horas consecutivas. No período de amostragem
as redes eram vistoriadas de 30 em 30 minutos (Emmons & Feer, 1997). O esforço amostral foi calculado de
acordo com Straube & Bianconi (2002), no qual se multiplica a área total das redes utilizadas (m2), o número
de horas de amostragem de cada noite (h) e o número de redes usadas e expressado em m².h.
Devido a fortes chuvas concentradas no mês de dezembro de 2019, não foi possível armar redes em dois
pontos amostrais, sendo eles FLO 01 e CAV 03, ambos durante a segunda campanha. Totalizou-se um esforço
de 810 m².h de redes abertas por noite, totalizando 16.200 m².h de redes abertas durante as 4 campanhas
de campo. O esforço amostral aplicado nesta metodologia é evidenciado a seguir, para cada fitofisionomia
amostrada, no Quadro 38. Ressalta-se, ainda, que por questões de segurança, noites com fortes chuvas ou
descargas elétricas não foram amostradas, sendo o caso de FLO 01 e CAV 03, durante a segunda campanha
e CAV01 e CAV 03 durante a quarta campanha.
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Quadro 37: Distribuição do esforço de amostragem de rede de neblina para a quiropterofauna durante o Programa
de monitoramento da quirópterofauna, Congonhas - MG.
Esforço Amostral
Pontos Amostrais
Quirópterofauna

FLO 01

FLO 04

FLO 07

CAV 01

CAV 02

CAV 03

1ª Campanha

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

2ª Campanha

-

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

-

3ª Campanha

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

810 m² h

4ª Campanha

810 m² h

810 m² h

810 m² h

-

810 m² h

-

Os indivíduos capturados foram colocados em sacos de pano e levados a um local apropriado para triagem,
onde foram medidos e pesados com auxílio de dinamômetros de precisão, com 100g ou 300g de capacidade,
dependendo do porte do animal (Figura 123). A medida do antebraço de cada morcego capturado foi tomada
com auxílio de um paquímetro analógico (0,01 mm de precisão) (Figura 124).
A condição reprodutiva de cada fêmea capturada foi determinada pela palpação do abdome, para a
verificação de gravidez, sendo categorizadas em:
•
•
•

Adultas (sem evidências de gravidez anterior, porém com epífises ossificadas);
Grávidas (perceptível por análise do abdome);
Juvenis (inativas).

Para os machos, observou-se os testículos: escrotados nos adultos potencialmente ativos, não escrotados
nos adultos inativos ou juvenis. A classificação dos morcegos em adultos ou juvenis foi realizada, também,
pela observação da ossificação das epífises dos ossos longos dos membros anteriores.
A marcação foi realizada com a utilização de colar de plástico numerado preso ao pescoço do animal (Figura
125). Indivíduos da família Vespertilionidae, devido ao seu tamanho e massa corporal reduzidos, não foram
anilhados, assim como os filhotes e indivíduos pertencentes a família Phyllostomidae com peso inferior ou
igual a 10g.

Figura 123: Pesagem de morcego contido em saco de
pano durante o Programa de monitoramento da
quirópterofauna, Congonhas - MG
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Figura 125: Marcação de Carollia perspicillata, capturado durante a execução do Programa de monitoramento da
quirópterofauna, Congonhas - MG

Monitoramento acústico
Para o presente monitoramento acústico, foram utilizados dois gravadores ultrassônicos autônomos SM2+
(Wildlife Acoustics, Concord, USA), fixados em campo a cerca de 1,5 metros do nível do solo e com o
microfone inclinado a 45° em direção ao céu (Figura 126 e Figura 127). O gravador foi programado para ser
ativado em horário crepuscular (18h00min) e permaneceu ativo até às 06h00min, totalizando 12 horas de
amostragem em cada ponto, somando 132 horas de gravação. O esforço de amostragem detalhado pode ser
visualizado no Quadro 38. Foram instalados dois detectores por noite em pontos distintos com distância
mínima de 700 metros. Para a análise de dados considerou-se cada detector de morcegos em um ponto como
a unidade amostral, aqui denominada noite de amostragem.

Figura 126: Gravador ultrassônico Song meter 2 Bat+
fixado em área de fragmento florestal no ponto FLO
04.

Figura 127: Gravador ultrassônico Song meter 2 Bat+
fixado em área de Campo rupestre ferruginoso, ponto
CAV02

Foi determinado como estimulo mínimo para ativação do gravador sons ultrassônicos de 6 dB, tendo como
filtro chamados acústicos entre 10 e 192 Khz, com uma taxa de amostragem de 384 Khz, em Full spectrum,
mantendo todas as características dos sons, possibilitando uma maior precisão na identificação (Schnitzler &
Kalko, 2001). Foi considerado como uma passagem de morcego (Bat pass) a sequência de duas ou mais
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chamadas de ecolocalização limitadas pelo tempo de pós gatilho ou por uma chamada de alimentação - Feed
buzz - (Fenton, 2004). Para evitar a gravação de várias passagens de um mesmo indivíduo foi considerado o
tempo de dois minutos para o registro de uma passagem da mesma espécie. As passagens foram gravadas
em cartões de memória inseridos nos gravadores acústicos. Após o primeiro ciclo anual do presente
monitoramento, foi avaliado e inserido um novo ponto amostral para Bioacústica, trata-se do FLO 05,
Ressalta-se que noites chuvosas e com descargas elétricas não foram amostras.
Quadro 38: Distribuição do esforço de amostragem aplicado com a bioacústica para a quirópterofauna durante o
Programa de monitoramento da quiropterofauna, Congonhas - MG.
Esforço Amostral
Pontos Amostrais
FLO 05
Quirópterofauna
FLO 01
FLO 04
FLO 07
CAV 01
CAV 02
CAV 03
1ª campanha seca

12 horas

12 horas

-

12 horas

12 horas

12 horas

---

2ª campanha chuvosa

-

12 horas

-

12 horas

12 horas

12 horas

-

1ª campanha seca

12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

2ª campanha Chuvosa 12 horas

12 horas

12 horas

12 horas

-

12 horas

-

4.4.3 - Análise de Dados
Os morcegos do presente estudo foram identificados seguindo a nomenclatura utilizada em Lim e Engstrom,
2001; Reis et al., 2007; Simmons et al., 2005; Voss, 2009. Não foi necessário aplicar métodos de eutanásia,
uma vez que todas as espécies capturadas possuem taxonomia bem definida e de fácil identificação. Foram
utilizados métodos complementares para o monitoramento de morcegos: o monitoramento acústico (MAC),
a captura por redes de interceptação de voo (redes de neblina).
Para verificação de animais ameaçados, foram checadas as listas estadual (COPAM, 2010), nacional (MMA,
2014) e mundial (IUCN, 2019). Para determinar a ocorrência de espécies raras e endêmicas foram utilizadas
listas de ocorrência de espécies e trabalhos científicos sobre o assunto (Nogueira et al. 2014; Tavares et al.
2010).
Para análise de distribuição espacial dos morcegos, foram considerados três tipos de ambientes: canga,
cerrado e florestal. Com o auxílio do software Estimates S (Colwell, 2013) foi calculada a riqueza esperada,
utilizando o método Jackknife 1 que permite estimar a riqueza de espécies baseado na presença ou ausência
de indivíduos na área.
Fórmula Jackknife 1:

onde: Sobs é o número total de espécies observadas, m é o número de amostras, Q1 é o número de
ocorrências únicas e fj é o número de amostras que contêm j espécies únicas.
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Através dos dados fornecidos pelo programa, foram elaborados gráficos contendo a curva de acumulação de
espécies. A unidade básica de amostragem para os cálculos de riqueza adotada correspondeu aos dias de
coleta.
Fórmula da curva de acumulação de espécies:
Com amostras H e Sobs o número total de espécies observadas, sejam Sj o número de espécies encontradas
em j amostras, de modo que S1 é o número de espécies encontrado em exatamente uma amostra, e por aí
em diante. O número total de espécies esperadas em h < H amostras é então:

os coeficientes combinatórios em α são:

Sendo o estimador da variância:

Onde

é o estimador de riqueza total de espécies.

Após gerados os dados para a curva de acúmulo de espécies, foram relacionados o acréscimo de espécies
observadas (vetor Y) com o acréscimo de unidades amostrais – dias de amostragem (vetor X). A estabilização
ou não da curva do coletor possibilita identificar se o número de unidades amostrais utilizadas permitiu uma
amostragem suficiente da fauna de uma determinada área. Este resultado foi comparado à curva gerada pelo
estimador de riqueza Jackkinife 1 analisando conjuntamente a riqueza total observada, as espécies que
ocorrem apenas em uma amostra (“uniques”) e o número de amostras (Santos, 2004).
Os índices de Shannon–Weaver (H’); equitabilidade de Pielou (J’); índices de similaridade, Coeficientes de
Sorensen (S) e Jaccard (J), foram aplicados de forma comparativa entre os pontos, tendo como unidades
independentes as áreas de amostragem. Abaixo as fórmulas dos respectivos índices e coeficientes:
Onde temos S como número total de táxons, n como número total de indivíduos e ni como número total de
indivíduos do táxon i.
Shannon-Weaver (H’):
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Pielou (J’):

Usando M para número de ocorrências conjuntas e N para número total de colunas com presença em apenas
uma linha temos:
Sorensen (S):

djk = 2M /(2M + N )
Jaccard (J):

djk = M/(M+N)
Para testar influência de tipo de habitats, sazonalidade e método de amostragem na composição da
comunidade de morcegos foi aplicado um teste PERMANOVA e construído um gráfico NMDS (Escalonamento
multidimensional não métrico) ambos utilizando índice Bray-Curtis com 9.999 aleatorizações, estas análises
foram realizadas no software PAST (Hammer, 2017)
•

Identificação acústica

A identificação acústica e a criação dos espectrogramas foi realizada no software Raven (Raven-Program,
2014). Os sonogramas foram analisados com taxas de amostragens de 384 kHz somadas a uma janela de
Hanning para redução de perda espectral dos sinais. O tamanho da Fast Fourier transform – FFT foi de 1024
para a visualização dos sonogramas e também para os gráficos de potência (power spectra). Foram extraídos
os seguintes parâmetros acústicos: frequência inicial, frequência final, frequência de maior energia,
bandwidth, número de harmônicas e duração da chamada.
Com os parâmetros acústicos aferidos, foram utilizadas as seguintes chaves de identificação acústica: LópezBaucells et al. (2016) e Arias-Aguilar et al. (2018), além de chamados de referência cedidos pelo Instituto de
Pesquisa da Amazônia (Appel et al., 2016). Para confirmação das identificações acústicas, os parâmetros
acústicos foram organizados por espécies identificadas e aplicado a análise multivariada de Principais
componentes (PCA) no software PAST 3.0 (Hammer, 2017).
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4.5 - MASTOFAUNA TERRESTRE
4.5.1 - Período de Amostragem
Foram executadas quatro campanhas (2 na estação seca e 2 na estação chuvosa) relacionadas ao programa
de monitoramento da mastofauna. O cronograma das campanhas precisou ser adaptado com uma campanha
em 2021 devido à pandemia da Covid-19, mas já foi devidamente regularizado respeitando a sazonalidade.
Quadro 39: Período de amostragem da mastofauna nos anos de 2019 a 2021 durante execução do Programa de
Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) da CSN Mineração – Casa de Pedra/MG.
CAMPANHA
ESTAÇÃO
PERÍODO
1ª Campanha
Seca
15 a 20/07/2019
2ª Campanha
Chuvosa
22 a 30/11/2019
3ª Campanha
Seca
1 a 6/09/2020
4ª Campanha
Chuvosa
10 a 20/02/2021

4.5.2 - Procedimentos metodológicos
Ao longo dos últimos 18 anos, diversos estudos faunísticos foram realizados na região do empreendimento
CSN Mineração – Casa de Pedra. Estes trabalhos incluem oito EIAs (Sete, 2003a; 2003b; 2013; 2015; 2017;
Spelayon, 2010a; 2010b, Biocev, 2019), um PCA (Sete, 2006) e dez relatórios de monitoramento da fauna
(Sete, 2007; Gos Florestal, 2009; 2010; Biocev, 2012; 2016; 2017a; 2017b; 2018; 2019; Ypêbio, 2014; 2015).
Estes estudos foram desenvolvidos em variados pontos amostrais inseridos nas áreas de influência direta e
indireta da mineradora, incluindo locais que já foram suprimidos ou descaracterizados, por diferentes
profissionais de diversas empresas de consultoria ambiental, com metodologias e esforços amostrais
variados. Mesmo com grande discrepância entre os métodos de cada estudo, com base no somatório dos
resultados levantados, esta se tornou uma base de dados robusta para comparação a longo prazo.
Estes trabalhos acumulados ao longo dos últimos 18 anos, registraram na região um total de 51 espécies de
mamíferos, sendo 22 espécies de pequenos mamíferos não voadores e 29 de mamíferos de médio e grande
porte. Essa diversidade está distribuída em 8 Ordens e 20 Famílias (Quadro 40)
Quadro 40: Lista regional das espécies de mamíferos silvestres não voadores registradas através de dados
secundários, com suas respectivas bibliografias, endemismos, e status de ameaça de acordo com as listas vermelhas
do COPAM (2010), MMA (2014) e IUCN (2020), na área da CSN Mineração, Casa de Pedra.
Status de ameaça
Dados
Status de
Táxon
Nome Popular
Secundários
endemismo
Estadual
Nacional
Mundial
Ordem Artiodactyla
Família Cervidae
3; 4; 12; 16;
Mazama americana
veado-mateiro
DD
DD
17
veadoMazama gouazoubira
7; 10; 11; 13
LC
catingueiro
Família Tayassuidae
Pecari tajacu
cateto
8
VU
LC
Ordem Carnivora
Família Felidae
Herpailurus yagouaroundi gato-mourisco
13; 14
VU(C1)
LC
-
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Táxon

Nome Popular

Leopardus pardalis

jaguatirica

Leopardus sp.
Leopardus guttulus *
Leopardus wiedii

gato-do-matopequeno
gato-do-matopequeno
gato-do-matopequeno

Puma concolor

onça-parda

Cerdocyon thous

cachorro-domato

Chrysocyon brachyurus

lobo-guará

Conepatus semistriatus

jaratataca

Eira barbara

irara

Galictis cuja*

furão

Nasua nasua

quati

Procyon cancrivorus

mão-pelada

Cabassous sp.*

tatu-de-rabomole

Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

Euphractus sexcinctus

tatu-peba

Didelphis albiventris
Didelphis aurita
Caluromys philander
Gracilinanus agilis

gambá-deorelha-branca
gambá-deorelha-preta
cuíca-lanosa
catita
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Dados
Secundários
11; 12; 13;
14; 17
7; 8; 10; 12;
16

Status de ameaça
Estadual
Nacional
Mundial

Status de
endemismo

VU

-

LC

-

-

-

-

-

10; 11; 13

VU

VU(C1)

VU

-

13

EN

VU(C1)

NT

-

VU(C1)

LC

-

-

LC

-

VU (A3c; E)

NT

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

3; 4; 8; 11;
12; 13; 14;
VU
15; 16: 17
Família Canidae
4; 7; 8; 10;
11; 12; 13;
14; 17
3; 4; 7; 8; 10;
12; 13; 14;
VU
16; 17
Família Mephitidae
7; 11; 14; 17
Família Mustelidae
7; 10; 15; 16;
17
4; 7; 12; 13
Família Procyonidae
7; 10; 11; 12;
13; 14; 15;
16; 17
3; 4; 7; 8; 10;
11; 12; 13; 17
Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
4; 13

-

7; 11; 12; 13;
14; 17
7; 8; 11; 13;
14
Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae

-

-

-

LC

-

-

LC

-

3; 10; 12

-

-

LC

-

6; 11; 12; 13

-

-

LC

En (MA)

3; 12; 16
3; 4; 5; 10; 13

-

-

LC
LC

-
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Táxon

Nome Popular

Marmosops incanus

cuíca

Monodelphis americana
Monodelphis domestica

cuíca-de-trêslistras
cuíca-decauda-curta

Philander frenatus

cuíca-dequatro-olhos

Sylvilagus brasiliensis

tapeti

Tamandua tetradactyla
Myrmecophaga tridactyla

Status de ameaça
Estadual
Nacional
Mundial

Alouatta guariba*

Bugio-ruivo

Callithrix penicillata

Sagui-detufos-pretos

Callicebus nigrifrons*

Sauá

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Cavia sp.

Preá

Akodon cf. cursor*

Rato-do-mato

Calomys cf. expulsus

Rato-do-mato

Calomys tener

Rato-do-mato

Cerradomys subflavus

Rato-do-mato

Euryoryzomys russatus*

Rato-do-mato

Status de
endemismo

-

-

LC

-

14; 15

-

-

LC

-

3; 4; 5; 7

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

3; 4; 5; 7; 9;
10; 12; 14;
15; 16
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
4; 7; 8; 10;
11; 12; 13;
14; 15; 16; 17
Ordem Pilosa
Família Myrmecophagidae

tamanduámirim
tamanduábandeira
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Dados
Secundários
3; 4; 5; 7; 9;
10; 11; 12;
13; 14; 15; 16

13; 17

-

-

LC

18

VU

VU

VU

VU(A4ce)

LC

En (MA)

-

LC

-

-

NT

En (MA)

-

LC

-

Ordem Primates
Família Atelidae
13
VU
Família Callithrichidae
1; 2; 8; 10;
11; 12; 13;
14; 17
Família Pitheciidae
12; 13; 14;
16; 17
Ordem Rodentia
Família Caviidae
3; 4; 7; 8; 10;
11; 12; 13;
14; 15; 16; 17
18
Família Cricetidae
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 12; 14;
15; 16
14
3; 4; 5; 6; 7;
9; 13; 14; 16
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16
16
-

LC

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

En (MA)
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Táxon

Nome Popular

Necromys lasiurus

Rato-do-mato

Nectomys squamipes

Rato-d'água

Oecomys sp.

Rato-deárvore

Oligoryzomys sp.*

Rato-do-mato

Oxymycterus sp.*

Rato-do-mato

Thaptomys nigrita

Rato-deárvore
Rato-do-mato

Cuniculus paca

Paca

Dasyprocta sp.

Cutia

Euryzygomatomys spinosus

Guirá

Guerlinguetus brasiliensis

Caxinguelê

Rhipidomys mastacalis

Dados
Secundários
3; 4; 5; 6; 7;
10; 11; 12;
14; 15; 16
3; 4; 5; 7; 10;
11; 12; 13;
14; 16

Status de ameaça
Estadual
Nacional
Mundial

Status de
endemismo

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

13
Família Cuniculidae
3; 4; 10; 11;
12; 13; 17
Família Dasyproctidae
7; 8
Família Echimyidae
12
Família Sciuridae
13; 14
-

-

LC

En (MA)

-

LC

-

-

-

-

-

LC

-

-

-

En (MA)

3
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 11; 12;
13; 14; 15
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 12; 13;
14
5; 7; 11; 13

Legenda: * = táxons com nomenclatura atualizada ou alterada em relação aos estudos consultados. Bibliografia: 1= SETE, 2003a; 2= SETE, 2003b; 3=
SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL, 2010; 7= SPELAYON, 2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 9= BIOCEV, 2012; 10=
SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO, 2015; 14= BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017; 18 =
BIOCEV, 2019. Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase
ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado, estimado ou
projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥ 30% com declínio na área
de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10%
em 100 anos. A4ce = Redução da população observada, estimada, inferida, projetada ou suspeitada, sendo que o período de tempo deve incluir tanto
o passado quanto o futuro (até um máximo de 100 anos), e as causas da redução podem não ter cessado OU não ser compreendidas OU não ser
reversíveis, com declinio de área de ocupação e efeitos de taxons introduzidos, hibridação, patogenos, poluentes ou competidores. Status de
endemismo (PAGLIA et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata Atlântica.

Esta impressionante lista de espécies, justifica a existência de um programa de monitoramento a fim de
avaliar a dinâmica de utilização do espaço destas espécies em detrimento dos impactos causados por
diversos empreendimentos existentes na região.
As metodologias aplicadas no PMF foram idênticas àquelas descritas no PMCFA da Mastofauna Terrestre,
descrita no item 3.5 do presente relatório.
Ainda assim, e devido aos pontos de amostragens e objetivos dos Programas serem distintos, os detalhes das
metodologias e petrechos utilizados no PMF são descritos a seguir integralmente.
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4.5.2.1 - Médio e grande porte
As áreas amostrais para monitoramento deste grupo estão no Quadro 41:
Quadro 41: Pontos amostrais para a mastofauna terrestre – médio e grande porte.
Área Amostral
Metodologia
FLO-02
BA
FLO-04
BA, CAM
C-01
BA, CAM
FLO-05
BA, CAM
CRU-01
BA, CAM
FLO-01
BA, CAM
FLO-07
BA, CAM
Legenda: BA - Busca Ativa; CAM - Armadilha Fotográfica (câmera trap).

Metodologia
Busca Ativa por Evidências Diretas e Indiretas
A busca por evidências diretas tem como objetivo a visualização e identificação de vocalizações
características dos animais presentes na área. Para tanto, foram realizados censos em busca de registros de
mamíferos tanto no período diurno quanto noturno. As sete áreas amostrais selecionadas foram percorridas
a pé a uma velocidade de cerca de 1 km/h, perfazendo o esforço de 2h por área (1h diurna e 1h noturna),
por campanha. O esforço amostral por este método é calculado através do número de horas de cada
amostragem, multiplicado pelo número de vezes ao dia que foi empregado, multiplicado pelo número de
áreas amostrais, por sua vez multiplicado pelo número de campanhas, totalizando 28 horas de amostragem
para a área do empreendimento por cada estação do ano ou 56 horas de amostragem total por período de
monitoramento.
Todas as observações diretas e de evidências indiretas das espécies da mastofauna foram devidamente
anotadas, georreferenciados, identificados e quando necessário, confirmados utilizando auxílio de
bibliografias especializadas (Becker & Dalponte, 1999; Borges & Tomás, 2004; CCBE, 2012). Todos os vestígios
indiretos foram fotografados utilizando uma escala padronizada contendo barras pretas e brancas de 1 cm
cada, necessária para dimensionar o tamanho de cada um. Esse é um método eficiente para o registro de
mamíferos, fornecendo informações seguras sobre a presença dos animais e uso de habitat (Pardini et al.,
2003).
Armadilhas Fotográficas (Camera Trap)
A amostragem utilizando armadilhas fotográficas, também conhecidas como Camera Trap (CT), é atualmente
a metodologia mais utilizada em estudos de mamíferos silvestres de médio e grande porte, auxiliando no
registro das espécies que utilizam o local de estudo, principalmente aquelas de difícil visualização, com
grandes áreas de vida e de baixas densidades (Tomas & Miranda, 2006). O sistema fotográfico dos
equipamentos é automático e acionado por sensores de calor e/ou movimento (“Passive Infra-Red - PIR”)
quando um animal passa em frente do equipamento.
O equipamento foi programado para disparar em intervalos mínimos de 40 segundos, para evitar excessivos
registros do mesmo indivíduo. Para ampliar a chance de registros que permitam a correta identificação das
espécies, as câmeras foram configuradas para fotografar os animais com três fotografias consecutivas. Todas
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as fotos apresentam registro de data e hora, sendo que o equipamento foi mantido em funcionamento 24
horas por dia ao longo da amostragem.
Na amostragem utilizou-se equipamentos da marca Bushnell® e Primos® com dispositivos infravermelhos de
LED que permitem tanto registros noturnos (imagens monocromáticas) quanto diurnos (imagens
policromáticas). As armadilhas fotográficas foram instaladas em locais específicos determinados em campo,
dentro dos sete pontos amostrais pré-determinados, principalmente em trilheiros pré-existentes ou em
grotas com córregos perenes e ficaram ativas durante de cinco (5) a quinze (15) dias consecutivos. De modo
a atrair os animais para o campo de amplitude da câmera, o local foi iscado com bacon, abacaxi, manga,
sardinha e sal grosso. Após a retirada do equipamento, cada imagem foi analisada cuidadosamente a fim de
identificar as espécies registradas, data e horário dos registros, número de indivíduos, sexo, o que, ao
decorrer das campanhas, poderá ser possível inferir se são residentes ou estão apenas de passagem no local.
Os animais registrados frequentemente, tanto em vários horários, quanto em vários dias consecutivos, foram
contabilizados como apenas um indivíduo, de modo a não superestimar o número de indivíduos de cada
espécie no local. Aqueles espécimes com características particulares que possibilitaram a diferenciação
individual (padrão de manchas, coloração diferenciada, orelhas rasgadas, etc.) como é o caso dos felinos,
foram facilmente contabilizados. Os mamíferos de pequeno porte, principalmente pequenos roedores, não
foram considerados nos registros obtidos, de modo geral; exceto por espécies de fácil identificação e
diferenciação individual através de fotografias ou filmagens.
O esforço amostral (EA) deste método é calculado através de EA= número de armadilhas, multiplicado pelos
dias de amostragem, multiplicado pelo Nº de áreas amostradas. Considerando esta fórmula podemos dizer
que o esforço amostral foi de 7 armadilhas-dia e um total de 210 armadilhas-dia considerando que as 7 áreas
tiveram um total de 30 dias de amostragem somando-se as quatro campanhas.
4.5.2.2 - Pequeno porte
A metodologia para a mastofauna terrestre de pequeno porte foi aplicada em cinco áreas amostrais e
conforme detalhes metodológicos especificados a seguir no Quadro 42.
Quadro 42: Pontos amostrais para a mastofauna terrestre – pequeno porte.
Área Amostral
Metodologia
FLO-01
Live Trap
FLO-02
Live Trap
FLO-04
Live Trap
FLO-07
Live Trap
C-01
Live Trap

Metodologia
A amostragem de pequenos mamíferos não voadores foi realizada a partir da metodologia de capturamarcação-recaptura utilizando armadilhas de captura Live Traps tipo Sherman e Tomahawk. Foram
instalados transectos contendo 20 armadilhas, equidistantes em três metros, dispostas no chão e no subbosque, alternando-se os tipos de armadilha (Sherman ou Tomahawk). Foram realizadas duas campanhas
anuais, entre os anos de 2019 e 2021 contemplando as estações de seca e chuva, sendo que a campanha do
período de seca teve 11 dias de amostragem e a campanha do período de chuva 18 dias. As armadilhas foram
iscadas com uma mistura atrativa de paçoca, sardinha e fatias de banana e mantidas armadas 24 horas
durante o período de amostragem. As armadilhas foram vistoriadas diariamente pela manhã e quando
necessário, tiveram as iscas trocadas, em intervalos não maiores que dois dias.
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Os indivíduos capturados foram identificados em nível específico sempre que possível, tiveram anotadas suas
medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça e do corpo, comprimento da pata
posterior e comprimento orelha) e demais característica como o sexo e condição reprodutiva (com filhotes
na bolsa marsupial e/ou lactante para fêmeas de marsupiais e testículo escrotal ou abdominal para machos
de roedores). Anilhas metálicas numeradas, próprias para marcação auricular de pequenos mamíferos (Small
Animal EarTag) foram utilizadas para a individualização. Após anilhamento os espécimes capturados foram
devidamente soltos no mesmo local de captura.

Figura 128: Armadilha do tipo Sherman utilizada para captura de pequenos mamíferos terrestres no sub-bosque.
durante as amostragens do PMF na CSN Mineração – Casa de Pedra.

Todos os indivíduos capturados no estudo foram identificados através de descrições morfológicas descritas
em Patton et al. (2015) para a ordem Rodentia, e para os marsupiais Rossi et al. (2012) e experiência do
biólogo especialista em campo.
Nas estações de seca o esforço amostral foi de 1440 armadilhas-noite e na estação chuvosa foi de 1800
armadilhas-noite, totalizando 3240 armadilhas-noite somando-se as quatro campanhas.
Visando à amostragem da espécie Nectomys squamipes (rato-d´água), algumas armadilhas foram dispostas
no chão, adjacentes aos cursos d´água.
Análise De Dados
A avaliação taxonômica dos mamíferos foi baseada em diversos estudos mais recentes, visto que constantes
revisões taxonômicas foram realizadas nos últimos anos em diversos grupos de mamíferos. Para a correta
avaliação da distribuição geográfica de ocorrência de cada espécie para definir endemismos e auxiliar na
identificação taxonômica, principalmente de táxons de difícil identificação como os pequenos mamíferos
terrestres, diversos estudos mais recentes foram consultados: Gardner (2007), Icmbio (2012), Kasper et al.
(2013), Bicca-Marques et al. (2015), Melo et al. (2015), Patton et al. (2015), IUCN (2017), Ruedas et al., (2017).
Para estabelecimento da condição de conservação do coelho silvestre que ocorre em Minas Gerais, Tapiti
(Sylvilagus brasiliensis minensis) foi utilizado o trabalho de Ruedas et al. (2017) e para o grupo dos felinos
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silvestres, utilizou-se a classificação estabelecida por Trigo et al. (2013), Kitchener et al. (2017) e IUCN (2017).
Para as demais espécies utilizou-se o padrão taxonômico estabelecido por Paglia et al. (2012), assim como a
classificação de endemismo das espécies de acordo com o Bioma que ocupa.
Para classificar os mamíferos silvestres da área de estudo quanto ao grau de ameaça de extinção foram
consultadas as listas vermelhas mais atuais disponibilizadas. A lista estadual utilizada foi a do COPAM (2010),
para classificar as espécies de Minas Gerais. A lista nacional oficial utilizada foi a MMA (2014). Em nível
mundial, a lista utilizada foi a The IUCN Red list of Threatened Species, disponibilizada no site da IUCN (2020).
Os dados primários obtidos através das metodologias aplicadas em campo foram tabulados e analisados de
maneira qualitativa e quantitativa. Foram considerados no presente estudo dados relativos à riqueza de
espécies, abundância e geração de curvas de acumulação de espécies.
A eficiência do esforço de coleta na representatividade das espécies que ocorreram na área em estudo, foi
avaliada através da Curva de Acumulação de Espécies conforme Colwell & Coddington (1994). As curvas de
acumulação de espécies foram obtidas utilizando-se o programa EstimateS 9 (Colwell, 2000) e o programa
Microsoft Office Excel foi utilizado para plotagem gráfica. Todos os cálculos foram realizados com base em
100 aleatorizações. No gráfico, consideramos a curvas para indicar a riqueza de espécies e o desvio padrão
com os valores de 95% de confiabilidade dos dados neste relatório parcial para representar o intervalo de
confiança da riqueza até o momento.

4.6 - DIAGNÓSTICO
4.6.1 - Avifauna
4.6.1.1 - Riqueza de espécies, composição e aspectos biológicos
Foram realizadas quatro campanhas semestrais durante os dois anos (2019 e 2020) do Programa de
Monitoramento de Fauna (PMF). Nesse mesmo período, foram realizadas oito campanhas trimestrais do
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna Ameaçada (PCMFA), onde as campanhas pares (2ª,
4ª, 6ª e 8ª) foram realizadas concomitantemente às campanhas do PMF e as campanhas ímpares (1ª, 3ª, 5ª
e 7ª) foram realizadas nos intervalos das campanhas do PMF. Dessa forma, durante o PMF (incluindo as
quatro campanhas pares do PCMFA), foram obtidos 1999 registros de aves, dos quais 1298 registros foram
resultantes da metodologia de pontos de escuta, que foi responsável pelo registro de 147 espécies de aves.
Os 701 registros restantes foram de aves registradas de forma ocasional ou durante as atividades
concomitantes ao PCMFA, que contribuíram com o acréscimo de 46 espécies de aves, que entram na lista
geral de espécies apenas como registros ocasionais para a composição da riqueza de espécies das áreas de
estudo. No total, foram registradas 193 espécies de aves distribuídas em 22 ordens e 53 famílias (Quadro
43).
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Quadro 43: Lista de espécies da avifauna registrada durante a execução do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.
Espécie

Nome popular

Dados dos registros
Áreas

Crypturellus obsoletus
Crypturellus parvirostris

inambuguaçu
inambu-chororó

1, 2, 4, 7
1, 6

Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis

irerê
ananaí

outras
outras

Penelope obscura

jacuguaçu

2, 6, 7

Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

outras

Nannopterum brasilianus

biguá

outras

Butorides striata
Ardea cocoi
Ardea alba
Egretta thula

socozinho
garça-moura
garça-branca
garça-branca-pequena

outras
outras
outras
outras

Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-vermelha
urubu-de-cabeça-amarela
urubu

1
outras
1, 2

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Tipo de registro (doc.)
Tinamiformes
Tinamidae
A
A
Anseriformes
Anatidae
V
V, A
Galliformes
Cracidae
V, A
Podicipediformes
Podicipedidae
V
Suliformes
Phalacrocoracidae
V
Pelecaniformes
Ardeidae
V, A
V
V
V
Cathartiformes
Cathartidae
V
V
V
Accipitriformes
Accipitridae

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE, RO
PE

1,2, 3, 4
2, 4

Fl
Bo, Ca

G/I
G

B
B

CI
CI

-

LC
LC

LC
LC

RO
RO

2
2, 3

Aq
Aq

V/G
O

B
B

CI
CI

-

LC
LC

LC
LC

PE, RO

1, 3, 4

Fl

F

M

CI

-

LC

LC

RO

2

Aq

I

M

-

-

LC

LC

RO

1

An

P

B

-

-

LC

LC

RO
RO
RO
RO

2
2, 3
1, 2, 3
1

Aq
Aq
Aq, An
An

P/C/I
P/C/I
C/I
I/C

B
B
B
B

-

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

PE, RO
RO
PE, RO

1, 2, 3, 4
2
1, 2, 3

Ae
Ae
Ae, An

D
D
D

B
M
B

-

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Elanus leucurus
Urubitingaurubitinga
Rupornis magnirostris
Geranoaetus albicaudatus
Geranoaetus melanoleucus
Spizaetus tyrannus

gavião-peneira
gavião-preto
gavião-carijó
gavião-de-rabo-branco
águia-serrana
gavião-pega-macaco

outras
outras
2, 4, 6, 7
outras
outras
outras

Vanellus chilensis

quero-quero

outras

Himantopus melanurus

pernilongo-de-costas-brancas

outras

Tringa solitaria

maçarico-solitário

outras

Columbina talpacoti
Claravis pretiosa
Patagioenas picazuro
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla

rolinha
pararu-azul
asa-branca
pomba-galega
pomba-amargosa
juriti-pupu
juriti-de-testa-branca

1
7
1, 6
2
1, 2, 4, 6, 7
4
1, 2, 6

Piaya cayana
Crotophaga ani
Guiraguira

alma-de-gato
anu-preto
anu-branco

1, 4, 6
outras
outras

Nyctidromus albicollis

bacurau

2
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Áreas

Tipo de registro (doc.)
V
V
V, A
V
V
A
Charadriiformes
Charadriidae
V, A
Recurvirostridae
V
Scolopacidae
V
Columbiformes
Columbidae
V, C
A
V, A
A
V, A
A
A
Cuculiformes
Cuculidae
A
V, A
A
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
V
Apodiformes

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

RO
RO
PE, RO
RO
RO
RO

2
1
1, 2, 3, 4
2
3
1

Ae
Bo
Ae, Fl
Ae, An
Ae, Cr
Fl

C
C
C
C
C
C

B
M
B
B
M
M

-

EN

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

RO

1, 2, 3

Aq, An

I

B

-

-

LC

LC

RO

2, 3

Aq

I

M

-

-

LC

LC

RO

2, 3

Aq

I

B

MI

-

LC

LC

RN, RO
PE
PE, RO
PE
PE, RO
PE
PE

2, 3
2
1, 2, 3
1, 2
1, 2, 3, 4
2
2, 3

Ce, An
Fl
Ae, An, Bo
Bo, Fl
Bo, Fl
Fl
Bo, Fl

G
G
F/G/V
F
F/G
G
G

B
B
M
M
A
B
M

CI
CI
CI
-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

PE, RO
RO
RO

2, 4
1, 2
1

Bo, Fl
An
An

I
I/C
C

B
B
B

-

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

RO

3

Bo

I

B

-

-

LC

LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Chaetura meridionalis

andorinhão-do-temporal

6

Phaethornis pretrei
Phaethornis eurynome
Eupetomena macroura
Aphantochroa cirrochloris
Florisuga fusca
Colibri serrirostris
Chlorostilbon lucidus
Thalurania glaucopis
Leucochloris albicollis
Amazilia versicolor
Amazilia lactea
Heliomaster squamosus

rabo-branco-acanelado
rabo-branco-de-garganta-rajada
beija-flor-tesoura
beija-flor-cinza
beija-flor-preto
beija-flor-de-orelha-violeta
besourinho-de-bico-vermelho
beija-flor-de-fronte-violeta
beija-flor-de-papo-branco
beija-flor-de-banda-branca
beija-flor-de-peito-azul
bico-reto-de-banda-branca

1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 7
1, 2, 6
2
1, 2, 4, 7
1, 6
1, 4, 6
1, 2, 4, 7
4
1
1, 2, 4, 6
2, 4

Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona

martim-pescador-grande
martim-pescador-verde

outras
outras

Galbula ruficauda

ariramba

6

Malacoptila striata

barbudo-rajado

2, 4, 6

Ramphastos toco

tucanuçu

1, 4

Picumnus cirratus
Veniliornis passerinus
Colaptes campestris

picapauzinho-barrado
pica-pau-pequeno
pica-pau-do-campo

1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4
1
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Áreas

Tipo de registro (doc.)
Apodidae
V, A
Trochilidae
V, A, C (M)
A, C (M)
V, A, C
A
V, A, C (M)
V, A, C
V, A, C (M)
V, A, C (M)
V
C (M)
A, C (M)
A
Coraciiformes
Alcedinidae
V, A
V, A
Galbuliformes
Galbulidae
A
Bucconidae
V, A, C
Piciformes
Ramphastidae
V, A
Picidae
A, C (M)
A
A

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE

4

Ae

I

B

MI

-

LC

LC

PE, RN, RO
PE, RN
PE, RN
PE
PE, RN, RO
PE, RN, RO
PE, RN, RO
PE, RN
RO
RN
PE, RN
PE, RO

1, 2, 3, 4
1, 3, 4
2, 3, 4
1
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
3
3, 4
1, 2, 3, 4
3, 4

Ae, An, Bo, Cr, Ce, Fl
Fl
An, Ce
Fl
Bo, Ce, Fl
Bo, Cr, Ce
An, Bo, Ce, Fl
Ce, Fl
Bo
Ca, Ce
Bo, Ce, Fl
Fl

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

B
M
B
M
M
B
B
M
B
B
B
M

MA
MP
MA
-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

RO
RO

2
2

Aq
Aq

P
P/I

B
B

-

-

LC
LC

LC
LC

PE

2

Bo

I

B

-

-

LC

LC

PE, RN, RO

2, 3, 4

Fl

I

M

MA

-

LC

NT

PE, RO

1, 2, 3, 4

Bo, Fl

F

M

XE

-

LC

LC

PE, RN
PE, RO
PE

2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1

Bo, Fl
Bo, Fl
Ce

I
I
I

B
B
B

-

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Campephilus robustus

pica-pau-rei

2

Cariama cristata

seriema

1

Caracara plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans
Falco sparverius
Falco rufigularis

carcará
carrapateiro
acauã
quiriquiri
cauré

outras
1, 2, 4, 6
7
2
4

Psittacara leucophthalmus
Eupsittula aurea
Forpus xanthopterygius
Pionus maximiliani

periquitão
periquito-rei
tuim
maitaca

1, 2, 6, 7
1, 6
1, 6
4, 6

Formicivora serrana
Dysithamnus mentalis
Herpsilochmus atricapillus
Thamnophilus caerulescens
Mackenziaena leachii
Pyriglena leucoptera
Drymophila ochropyga
Drymophila malura

formigueiro-da-serra
choquinha-lisa
chorozinho-de-chapéu-preto
choca-da-mata
borralhara-assobiadora
papa-taoca-do-sul
choquinha-de-dorso-vermelho
choquinha-carijó

2, 4
2, 4, 7
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6
1, 2, 4, 7
2
4

Melanopareia torquata

tapaculo-de-colarinho

1, 6

Conopophaga lineata

chupa-dente

2, 4, 7
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Áreas

Tipo de registro (doc.)

Método

A
PE
Cariamiformes
Cariamidae
A
PE
Falconiformes
Falconidae
V
RO
V, A
PE, RO
A
PE
V, A
PE, RO
A
PE
Psittaciformes
Psittacidae
V, A
PE, RO
V, A
PE, RO
A, C (M)
PE, RN
V, A
PE, RO
Passeriformes
Thamnophilidae
A
PE, RO
A, C (M)
PE, RN
A, C
PE, RN
A, C
PE, RN
A
PE, RO
A, C (M)
PE, RN, RO
A
PE
A
PE, RO
Melanopareiidae
A
PE, RO
Conopophagidae
A, C (M)
PE, RN

Atributos

Grau Ameaça

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

3

Fl

I

M

MA

-

LC

LC

2

Ca

I

M

-

-

LC

LC

1, 2
2, 3, 4
4
1, 2
2

An
Ae
Fl
Ae
Ae

D
C
C
I
C

B
B
B
B
B

-

-

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

1, 2, 3, 4
1, 3, 4
2, 3
1, 4

Ae
Ae, An, Ce
Ae, Ce
Ae

F/G/V
F/G/V
F/G
G

B
M
B
M

XE
XE
XE
XE

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

1, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
4
2, 3, 4

Bo
Fl
Bo, Fl
Fl
Bo, Fl
Fl
Fl
Fl

I
I
I
I
I
I
I
I

?
M
M
B
M
M
M
M

MA
MA
MA
MA
MA

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

1, 2, 4

Ca, Ce

I

M

CE

-

LC

LC

1, 2, 3, 4

Fl

I

M

-

-

LC

LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Scytalopus iraiensis

macuquinho-da-várzea

4, 6

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

1, 2, 4, 7

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

1, 2, 4, 6, 7

Lochmias nematura
Philydor rufum
Syndactyla rufosuperciliata
Phacellodomus rufifrons
Certhiaxis cinnamomeus
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis cinerascens
Synallaxis frontalis
Synallaxis albescens
Synallaxis spixi

joão-porca
limpa-folha-de-testa-baia
trepador-quiete
joão-de-pau
curutié
pichororé
pi-puí
petrim
uí-pi
joão-teneném

2, 4, 7
7
2
1, 6
outras
1, 2, 4, 7
4, 7
2, 6
1, 6
1, 2, 4, 6

Manacusmanacus
Ilicura militaris
Chiroxiphia caudata

rendeira
tangarazinho
tangará

2
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6, 7

Schiffornis virescens
Pachyramphus polychopterus

flautim
caneleiro-preto

1, 2, 4
1, 4, 6

Platyrinchus mystaceus

patinho

2, 4, 7

Mionectes rufiventris
Leptopogon amaurocephalus
Corythopis delalandi
Tolmomyias sulphurescens

abre-asa-de-cabeça-cinza
cabeçudo
estalador
bico-chato-de-orelha-preta

4, 7
2, 4, 6, 7
2, 4, 7
1, 2, 4, 6, 7
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Áreas

Tipo de registro (doc.)
Rhinocryptidae
A
Dendrocolaptidae
A, C
Xenopidae
A
Furnariidae
A, C (M)
V, A
A
A
A
A, C (M)
V, A, C (M)
A
V, A, C (M)
A, C
Pipridae
A
A, C (M)
A, C (M)
Tityridae
A
A
Platyrinchidae
A, C (M)
Rhynchocyclidae
A, C (M)
A, C
A, C (M)
A, C (M)

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE

1, 4

Br

I

?

MA

-

EN

EN

PE, RN, RO

1, 2, 3, 4

Fl

I

M

-

-

LC

LC

PE

1, 2, 3

Fl

I

M

-

-

LC

LC

PE, RN, RO
PE
PE
PE
RO
PE, RN
PE, RN
PE
PE, RN, RO
PE, RN, RO

1, 2, 3, 4
2, 4
1
1, 2, 3
1, 2
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Bo, Fl
Fl
Fl
An, Ce
Aq, An
Fl
Fl
Bo
An
An, Bo, Cr, Fl

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

M
M
M
M
M
M
M
B
B
B

MA
-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

PE
PE, RN
PE, RN, RO

3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Fl
Bo, Fl
Bo, Fl

F/I
F/I
F/I

B
M
B

MA
MA

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

PE
PE

1, 2, 3
2, 4

Fl
Bo

F/I
F/I

M
B

MA
MP

-

LC
LC

LC
LC

PE, RN

1, 2, 3, 4

Fl

I

M

-

-

LC

LC

RN, RO
PE, RN, RO
PE, RN
PE, RN

2, 3, 4
1, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Bo, Fl
Fl
Fl
Bo, Ce, Fl

F/I
I
I
I

M
M
M
M

MA
-

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
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Espécie

Nome popular

Todirostrum poliocephalum
Poecilotriccus plumbeiceps
Myiornis auricularis
Hemitriccus diops
Hemitriccus nidipendulus

teque-teque
tororó
miudinho
olho-falso
tachuri-campainha

Hirundinea ferruginea
Camptostoma obsoletum
Elaenia flavogaster
Elaenia spectabilis
Elaenia cristata
Elaenia chiriquensis
Elaenia obscura
Myiopagis caniceps
Myiopagis viridicata
Phaeomyias murina
Phyllomyias fasciatus
Polystictus superciliaris
Serpophaga subcristata
Myiarchus swainsoni
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus
Casiornis rufus
Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus
Megarynchus pitangua
Myiozetetes similis
Tyrannus albogularis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Empidonomus varius

Dados dos registros
Áreas
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6
2, 4, 7
2
1, 4

gibão-de-couro
1, 4
risadinha
1, 2, 4, 6, 7
guaracava-de-barriga-amarela
1, 4, 6, 7
guaracava-grande
6
guaracava-de-topete-uniforme
1, 6
chibum
1
tucão
1, 6
guaracava-cinzenta
2, 4, 6, 7
guaracava-de-crista-alaranjada
2, 4, 7
bagageiro
1, 2, 6
piolhinho
1, 2, 4, 6, 7
papa-moscas-de-costas-cinzentas
outros
alegrinho
1, 6
irré
2, 4
maria-cavaleira
1, 2, 4, 6, 7
maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
1, 6
maria-ferrugem
2, 4
bem-te-vi
6
bem-te-vi-rajado
1
neinei
2, 6
bentevizinho-de-penacho-vermelho
6, 7
suiriri-de-garganta-branca
6
suiriri
4, 6
tesourinha
6
peitica
1, 6
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Tipo de registro (doc.)
A
A, C (M)
A
A
V, A, C (M)
Tyrannidae
A
V, A, C
A, C
V
A
A
A, C
A
A
A, C
A
A
A
A
V, A, C
A
A
A
A
A
V, A
V, A
V, A
V
A

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE
PE, RN
PE, RO
PE
PE, RN

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 4
1, 3, 4

Bo, Fl
Ce, Fl
Fl
Fl
Bo

I
I
I
I
I

B
M
B
M
B

MA
MA
MA
MA

-

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

PE, RO
PE, RN, RO
PE, RN, RO
PE
PE, RO
PE, RO
PE, RN, RO
PE, RO
PE
PE, RN
PE
RO
PE
RO
PE, RN, RO
PE, RO
PE, RO
PE, RO
PE
PE
PE
RO
PE
RO
PE, RO

1, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2
1, 2
2, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 4
4
1, 2, 3, 4
4
1, 3, 4
4
1, 2, 3, 4
1, 3, 4
3, 4
1, 2, 3
4
2, 4
2, 3, 4
4
1, 2, 4
4
2, 4

Ce
An, Bo
An, Bo, Fl
An
An, Ca
Cr
Bo, Fl
Bo, Fl
Fl
Ca, Ce
Bo, Fl
Cr
An
Bo
An, Bo, Ce, Fl
An, Bo
Bo
An, Bo
Bo
Bo
An, Fl
Ca, Ce
An, Bo
Ca, Ce
Bo

I
I
F/I
F/I
F/I
F/I
F/I
I
I
I
I
I
I
I
F/I
I
I
O
F/I
I
I/F
I
I
I
I

B
B
B
B
M
B
M
M
M
B
M
M
B
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B
B
B

MP
MP
MP
ND
TM
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Colonia colonus
Myiophobus fasciatus
Fluvicola nengeta
Lathrotriccus euleri
Contopus cinereus
Knipolegus lophotes
Muscipipra vetula

viuvinha
filipe
lavadeira-mascarada
enferrujado
papa-moscas-cinzento
maria-preta-de-penacho
tesoura-cinzenta

1, 2, 4
1, 2, 4, 6
6
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4
1, 6
2

Cyclarhis gujanensis
Hylophilus amaurocephalus
Vireo chivi

pitiguari
vite-vite-de-olho-cinza
Juruviara

2, 4, 7
1, 2, 4, 6, 7
2, 4, 6, 7

Cyanocorax cristatellus

gralha-do-campo

6

Pygochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Progne chalybea

andorinha-pequena-de-casa
andorinha-serradora
andorinha-grande

4, 6
1, 4, 6
6

Troglodytes musculus
Cistothorus platensis

corruíra
corruíra-do-campo

1, 2, 4, 6
1

Turdus flavipes
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Turdus subalaris
Turdus albicollis

sabiá-una
sabiá-branco
sabiá-laranjeira
sabiá-ferreiro
sabiá-coleira

1
1, 2
2, 4, 6, 7
2
2, 4, 7

Mimus saturninus

sabiá-do-campo

outras

Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

outras
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Áreas

Tipo de registro (doc.)
A
A, C
V, A
A, C (M)
A, C (M)
V, A
V, A
Vireonidae
A
A, C (M)
A
Corvidae
V
Hirundinidae
V, A
V, A, C
V, A
Troglodytidae
V, A, C
V, A
Turdidae
C (M)
A, C
V, A, C (M)
A
A, C (M)
Mimidae
V, A
Motacillidae
A
Passerellidae

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE
PE, RN
RO
PE, RN
PE, RN
PE, RO
RO

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
4

Fl
An, Bo, Fl
Aq, An
Fl
Ce
An, Cr
Bo

I
I
I
I
I
I
I

B
B
B
M
B
B
M

MP
MP
MA

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

PE
PE, RN, RO
PE

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 4

Bo, Fl
Bo, Fl
Fl

I
I
I

B
M
B

MP

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

RO

3

Ce, Ca

O

M

CE

-

LC

LC

PE, RO
PE, RN, RO
PE

1, 2, 3
1, 2, 4
1

Ae, An
Ae
Ae

I
I
I

B
B
B

MP
MP

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

PE, RN, RO
PE

1, 2, 3, 4
1, 2, 4

An, Bo, Cr, Ce, Fl
Ca, Ce

I
I

B
B

-

NT

LC
LC

LC
LC

RN
PE, RN, RO
PE, RN, RO
PE
PE, RN

3
1, 3, 4
1, 2, 3, 4
3
1, 2, 3, 4

Ce, Bo
Fl
Bo, Fl
Fl
Fl

F/I
F/I
F/I
F/I
F/I

M
B
B
B
M

MI, XE
XE
XE
MP, XE
XE

-

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

RO

2

An

I

B

-

-

LC

LC

RO

1

An

I

B

-

-

LC

LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Arremon flavirostris

tico-tico
tico-tico-do-campo
tico-tico-de-bico-amarelo

1, 2, 4, 6
1
1, 4, 6, 7

Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus culicivorus
Myiothlypis flaveola
Myiothlypis leucoblephara

pia-cobra
pula-pula
canário-do-mato
pula-pula-assobiador

1, 6
1, 2, 4, 6, 7
2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6, 7

Psarocolius decumanus
Chrysomus ruficapillus

japu
garibaldi

2
outras

Porphyrospiza caerulescens
Schistochlamys ruficapillus
Tangara cyanoventris
Tangara sayaca
Tangara palmarum
Tangara cayana
Nemosia pileata
Conirostrum speciosum
Sicalis citrina
Sicalis flaveola
Hemithraupis ruficapilla
Volatinia jacarina
Trichothraupis melanops
Coryphospingus pileatus
Tachyphonus coronatus
Tersina viridis
Dacnis cayana
Coereba flaveola
Sporophila lineola

campainha-azul
bico-de-veludo
saíra-douradinha
sanhaço-cinzento
sanhaço-do-coqueiro
saíra-amarela
saíra-de-chapéu-preto
figuinha-de-rabo-castanho
canário-rasteiro
canário-da-terra
saíra-ferrugem
tiziu
tiê-de-topete
tico-tico-rei-cinza
tiê-preto
saí-andorinha
saí-azul
cambacica
bigodinho

1
1, 2, 6
2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6, 7
4
1, 2, 4, 6, 7
6
4, 7
1
1, 4, 6
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6
4, 7
1, 4
1, 2, 4, 6, 7
1, 6
1, 2, 4, 6, 7
1, 2, 4, 6, 7
outras
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Áreas

Tipo de registro (doc.)
V, A, C (M)
V, A
A, C (M)
Parulidae
V, A, C (M)
V, A, C (M)
A, C
V, A, C (M)
Icteridae
V, A
V, A
Thraupidae
V, A
V, A, C (M)
V, A
A, C
A
V, A, C (M)
V, A
A
A
V, A, C (M)
V, A
V, A, C (M)
V, A, C (M)
A, C (M)
V, A, C (M)
V, A, C (M)
V, A, C (M)
A, C (M)
A

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE, RN, RO
PE
PE, RN

1, 2, 3, 4
1, 2
2, 4

An, Bo, Ca, Cr, Ce
Ca, Ce
Bo, Fl

G/I
G
O

B
B
M

XE
-

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

PE, RN
PE, RN
PE, RN, RO
PE, RN, RO

2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Ce, An
Bo, Fl
Bo, Fl
Fl

I
I
I
I

B
M
M
M

-

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

RO
RO

4
1, 2

Fl
Aq, An

O
G

M
B

XE

-

LC
LC

LC
LC

PE
PE, RN, RO
PE
PE, RN
PE
PE, RN, RO
PE, RO
PE, RO
PE
PE, RN, RO
PE, RO
PE, RN, RO
PE, RN
PE, RN
PE, RN
PE, RN
PE, RN, RO
PE, RN
RO

4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
4
1, 2, 3, 4
2, 4
2, 3, 4
1, 2
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 4
2, 3
1, 2, 3, 4
2

Ce, Cr
Bo, Ca, Fl
Fl
Bo, Fl
Bo
Bo, Ce, Fl
Bo, Fl
Fl
Ca, Ce
An, Bo, Ce
Bo, Fl
An, Bo, Ca, Ce
Fl
Bo, Ce, Fl
Bo, Fl
Bo, Ce
Ce, Fl
Bo, Fl
An

G
F/I
F/I
F
F/I
F
I
I
G
G
I
O
I
G/I
I
F
I/F
N
G

M
B
M
B
B
M
B
B
M
B
B
B
M
B
B
B
B
B
B

CE
MA
XE
MA
XE
XE
MA
MP
MP; XE

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Dados dos registros

Espécie

Nome popular

Sporophila nigricollis
Sporophila caerulescens
Embernagra longicauda
Emberizoides herbicola
Saltatricula atricollis
Saltator similis
Microspingus cinereus

baiano
coleirinho
rabo-mole-da-serra
canário-do-campo
batuqueiro
trinca-ferro
capacetinho-do-oco-do-pau

1, 4, 6
1, 6
1
1, 6
6
1, 4, 6, 7
6

Piranga flava
Cyanoloxia glaucocaerulea
Cyanoloxia brissonii

sanhaço-de-fogo
azulinho
azulão

1
1
6

Spinus magellanicus
Euphonia chlorotica

pintassilgo
fim-fim

1, 6
1, 4, 6, 7

Estrilda astrild

bico-de-lacre

outras

Áreas

Tipo de registro (doc.)
V, A, C (M)
V, A, C
V, A
V, A
A
A, C
V, A
Cardinalidae
V
C (M)
A
Fringillidae
V, A, C (M)
V, A, C
Estrildidae
V, A

Atributos

Grau Ameaça

Método

Campanha

Hábitat

Guilda Sens. Status MG BR IUCN

PE, RN, RO
PE, RN
PE, RO
PE
PE, RO
PE, RN
PE

1, 2, 4
3
1, 2, 4
1, 2, 3
2, 3
2, 3, 4
2

An, Bo, Ca, Ce
Ca, Ce
Ca, Cr, Ce
An, Ce
An
Bo, Fl
An

G
G
O
O
I
I
O

B
B
M
B
M
B
A

XE
MP, XE
TM
CE
XE
CE

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

RO
RN
PE

4
1
1

Ce, Ca
Bo
An

F/I
O
F

B
B
M

MP; XE
XE

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

PE, RN
PE, RN

2, 4
1, 2, 3, 4

Ce
An, Ce, Fl

V/G
F

B
B

XE
-

DD
-

LC
LC

LC
LC

RO

1, 2

An

G

?

XE

-

NA

LC

Legenda: Área: 1 = C-01, 2 = FLO-02, 4 = FLO-04, 6 = FLO-06, 7 = FLO-07. Tipo de registro: A = auditivo, V = visual, C = captura, M = espécime coletado para depósito em coleção
científica/museu. Método: PE = ponto de escuta, RN = redes de neblina, RO = registro ocasional. Estação: C = chuvosa, S = seca. Hábitat: Ae = Aéreo, Aq = Aquático, An = Área
antropizada, Bo = Borda floresta, Br = Brejo, Ca = Campestre, Cr = Campo rupestre, Ce = Cerrado, Fl = Floresta. Guilda alimentar: c = carnivoria, d = detritivoria, f = frugivoria, g =
granivoria, i = insetivoria, n = nectivoria, o = onivoria, p = piscivoria, v = folivoria. Sens. = sensibilidade a distúrbios antrópicos: A = alta, M = média, B = baixa, ? = desconhecida/não
avaliada. Status: endemismo – CE = Cerrado, MA = Mata Atlântica, TM = topos de montanha do leste do Brasil; migração – MI = migratória, MP = parcialmente migratória; usos
antrópicos – CI = cinegético, XE = xerimbabo. Grau de ameaça (MG = estadual, em Minas Gerais; BR = nacional, no Brasil; IUCN = global): EN = em perigo, NT = quase-ameaçada, DD
= deficiente em dados, LC = pouco preocupante, NA = não avaliada.
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A maioria (76,2%) das espécies foi registrada pelo método de pontos de escuta, 37,3% por capturas em redes de
neblina (Figura 129 a Figura 136) e 23,8% em registros ocasionais, sendo o número de espécies registradas
exclusivamente por cada um desses três métodos, 78, 3 e 46 espécies, respectivamente.
Quanto ao tipo de registro, além das capturas, as espécies foram registradas principalmente auditivamente
(76,2%) e/ou visualmente (48,7%). Aproximadamente 43% das espécies registradas (83 espécies) puderam ser
documentadas, seja por gravação de vocalização, fotografia ou coleta de exemplares a serem depositados em
coleção (50 espécies).

Figura 129: Indivíduo de Dysithamnusmentalis
(choquinha-lisa) capturado durante a execução da 1ª
campanha do Programa de Monitoramento de Fauna da
CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: M. F. Vasconcelos.

Figura 130: Indivíduo de Hylophilus amaurocephalus
(vite-vite-de-olho-cinza) capturado na área C-01, durante
a execução da 1ª campanha do Programa de
Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra. Foto: M. F. Vasconcelos.

Figura 131: Indivíduo de Arremon flavirostris (tico-ticode-bico-amarelo) capturado na área FLO-04, durante a
execução da 2ª campanha do Programa de
Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra. Foto: L. F. Silva.

Figura 132: Indivíduo de Dacnis cayana (saí-azul)
capturado na área C-01, durante a execução da 2ª
campanha do Programa de Monitoramento de Fauna da
CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.
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Figura 133: Indivíduo de Ilicura militaris (tangarazinho)
capturado na área FLO-07, durante a execução da 3ª
campanha do Programa de Monitoramento de Fauna da
CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.

Figura 134: Indivíduo de Chiroxiphiacaudata (tangará)
capturado durante a execução da 3ª campanha do
Programa de Monitoramento de Fauna da CSN
Mineração - Casa de Pedra. Foto: L. F. Silva.

Figura 135: Indivíduo de Synallaxis ruficapilla
(pichororé) capturado na área FLO-04, durante a
execução da 4ª campanha do Programa de
Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra. Foto: L. F. Silva.

Figura 136: Indivíduo de Pyriglena leucoptera (papataoca-do-sul) capturado na área FLO-02, durante a
execução da 4ª campanha do Programa de
Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra. Foto: L. F. Silva.

A maioria das espécies (65,8% do total registrado; 127 espécies) é da ordem Passeriformes. Outras duas ordens
mais representativas foram Apodiformes (6,7%; 13 espécies) e Columbiformes (4,1%, 8 espécies) (Figura 137).
As famílias com maior número de espécies registradas durante este PMF foram Tyrannidae (16,6%; 32 espécies)
e Thraupidae (13,5%; 26 espécies), seguidas por Trochilidae, Furnariidae e Rhynchocyclidae, (com 12, 10 e nove
espécies respectivamente; 6,2%, 5,2% e 4,7% do total) (Figura 138). Todas essas famílias mais ricas em espécies
registradas são da ordem Passeriformes, à exceção de Trochilidae, da ordem Apodiformes.
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Riqueza
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Ordens de Aves
Figura 137: Ordens de aves, ranqueadas por número de espécies registradas durante a execução das quatro
campanhas do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.
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Tyrannidae
Thraupidae
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Figura 138: Famílias de aves, ranqueadas por número de espécies registradas durante a execução das quatro
campanhas do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.
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Sete, dentre as espécies registradas nestes dois últimos anos do PMF, não haviam sido ainda registradas em
nenhuma das etapas anteriores do monitoramento de fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra (Biocev 2018):
Anthus lutescens (caminheiro-zumbidor), registrada ocasionalmente durante a primeira campanha (estação
seca), em área antropizada na Barragem Casa de Pedra; Ardea cocoi (garça-moura), registrada ocasionalmente
em uma campanha da estação chuvosa e em outra campanha da estação seca (2ª e 3ª respectivamente), em
ambiente aquático na Barragem Casa de Pedra; Urubitinga urubitinga (gavião-preto) (Figura 139), registrado
ocasionalmente durante a primeira campanha, em borda florestal na Barragem B4, tendo sido fotografado;
Claravis pretiosa (pararu-azul), ouvido em ambiente florestal durante a execução de ponto de escuta (ponto
AV29) na nova área de amostragem, FLO-07, durante a primeira campanha; Cyanoloxia glaucocaerulea
(azulinho), capturado em rede de neblina e coletado durante a primeira campanha em ambiente de borda
florestal, na área C-01; Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), considerado Em Perigo no estado de Minas
Gerais (COPAM 2010), foi registrado ocasionalmente durante a primeira campanha, em ambiente florestal da
Barragem B4, e sua vocalização pôde ser gravada; e Sporophila lineola (bigodinho), ouvido ocasionalmente
durante a segunda campanha na Barragem Casa de Pedra.

Figura 139: Urubitinga urubitinga (gavião-preto), espécie que não havia sido registrada nos levantamentos anteriores,
fotografada próximo à Barragem B4 durante a execução da primeira campanha do Programa de Monitoramento de
Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra. Foto: M. F. Vasconcelos.

A principal guilda alimentar das espécies registradas é a insetivoria (64,2% das espécies). Em menor escala
destacam-se a frugivoria (19,2%) e a granivoria (13%) (Figura 140).
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Figura 140: Riqueza de aves, por guilda alimentar, registradas durante a execução do Programa de Monitoramento de
Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra. Cada espécie pode apresentar mais de uma guilda alimentar.

4.6.1.2 - Distribuição Estacional
Pouco mais da metade dos registros (54,7%; 1.094 registros) foram realizadas na estação chuvosa, sendo que na
estação seca foram 905 registros (45,3%). Similarmente, a maioria das espécies, 87,6% (169 espécies), foi
registrada na estação chuvosa, enquanto na campanha da estação seca foram registradas 77,7% (150 espécies).
A época chuvosa coincide com a estação reprodutiva da maioria das espécies no Brasil (Sick 1997), o que pode
explicar maior número de registros e espécies (pode haver aumento da detectabilidade e de número de
indivíduos). Outro aspecto que pode diferir sazonalmente é a presença ou ausência de indivíduos migrantes.
Dentre as 25 espécies registradas que são consideradas migratórias ou parcialmente migratórias no Brasil, 52%
(13 espécies) foi registrado apenas na estação chuvosa, enquanto apenas cinco dessas espécies foram registradas
exclusivamente na época seca (20%).
4.6.1.3 - Frequência de Ocorrência, Distribuição Espacial e Abundância
As espécies foram registradas em nove tipos de hábitats sendo, pouco mais da metade (52,3%), em apenas um
tipo de hábitat (Figura 141). Floresta e borda florestal são os hábitats que tiveram maior número de espécies
registradas (90 e 71 espécies; equivalentes a 46,6% e 36,8%, respectivamente), seguidos de área antropizada (49
espécies; 25,4%). Os hábitats com menor número de espécies registradas foram campo rupestre, com 11
espécies, e brejo, com uma espécie. Dentre as espécies registradas em campos rupestres, destacam-se, Colibri
serrirostris (beija-flor-de-orelha-violeta); Knipolegus lophotes (maria-preta-de-penacho); Elaenia chiriquensis
(chibum) - registrada exclusivamente nesse hábitat; Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul), endêmica do
Cerrado e quase ameaçada globalmente; Polystictus superciliaris (papa-moscas-de-costas-cinzentas) - registrada
exclusivamente nesse hábitat e Embernagra longicauda (rabo-mole-da-serra), sendo as duas últimas endêmicas
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de topos de montanha do leste do Brasil. A única espécie registrada exclusivamente em brejo foi Scytalopus
iraiensis (macuquinho-da-várzea), espécie ameaçada típica desse hábitat.
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Figura 141: Riqueza de aves, por hábitat, registradas durante a execução do Programa de Monitoramento de Fauna da
CSN Mineração - Casa de Pedra. A região em preto indica proporção de espécies registradas exclusivamente no hábitat.

Dentre as cinco áreas de amostragem do PMF, as mais ricas foram C-01 (98 espécies; 50,8% do total registrado)
e FLO-06 (95 espécies; 49,2%) (Figura 142). Por outro lado, essas mesmas áreas C-01 e FLO-06 foram as áreas
com maior número de espécies exclusivas (15 e 13 respectivamente). O menor número de espécies registradas
na área FLO-07 pode estar relacionado ao menor esforço amostral despendido nessa área (não amostrada na
primeira campanha), à dificuldade de locomoção em seu interior e à sua posição mais ilhada em meio às
atividades de mineração.
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Figura 142: Riqueza de aves, por área de amostragem, registradas durante a execução do Programa de Monitoramento
de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra. A região em preto indica proporção de espécies registradas
exclusivamente na área.

A frequência de ocorrência (FO) das espécies situou-se entre 0,9% a 39,5%, o que equivale ao registro em 1 a 45
pontos na soma dos pontos amostrais das quatro campanhas (Quadro 44). Em média, as espécies foram
registradas em 7,6 pontos (FO = 6,6%). Quase um terço das espécies registradas em pontos de escuta (31,3%)
apresentaram FO’s superiores à média. As espécies com maiores FO’s, ou seja, aquelas com ocorrência mais
ampla nos pontos amostrais foram Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta; FO = 39,5%), Coereba
flaveola (cambacica; FO = 35,1%), Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéu-preto) e Basileuterus
culicivorus (pula-pula), ambos com FO = 33,3% (Figura 143).
As espécies apresentaram abundâncias entre 1 e 51 indivíduos, com Índices Pontuais de Abundância (IPA’s) entre
0,01 e 0,45 (Quadro 44). Pouco menos de um terço das espécies registradas em pontos de escuta (29,9%)
apresentaram Índice Pontual de Abundância (IPA) superiores à média (IPA = 0,08). As espécies com maiores IPA’s,
ou seja, aquelas com maior número de indivíduos registrados ao longo dos pontos amostrais, foram
Herpsilochmus atricapillus (chorozinho-de-chapéu-preto; IPA = 0,45), Chiroxiphia caudata (tangará; IPA = 0,43),
Tolmomyias sulphurescens (bico-chato-de-orelha-preta; IPA = 0,41), Basileuterus culicivorus (pula-pula; IPA =
0,39)(Figura 144).
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Tolmomyias sulphurescens
Coereba flaveola
Herpsilochmus atricapillus
Basileuterus culicivorus
Tachyphonus coronatus
Chiroxiphia caudata
Zonotrichia capensis
Myiothlypis leucoblephara
Phyllomyias fasciatus
Tangara cayana
Synallaxis spixi
Ilicura militaris
Todirostrum poliocephalum
Elaenia flavogaster
Saltator similis
Hylophilus amaurocephalus
Colibri serrirostris
Corythopis delalandi
Pyriglena leucoptera
Vireo chivi
Sporophila nigricollis
Picumnus cirratus
Sittasomus griseicapillus
Myiophobus fasciatus
Patagioenas plumbea
Thamnophilus caerulescens
Camptostoma obsoletum
Myiarchus ferox
Lathrotriccus euleri
Cyclarhis gujanensis
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Figura 143: Frequência de ocorrência (FO; %) das 30 espécies mais frequentes entre os pontos amostrais registradas
durante a execução das quatro campanhas do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra.
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Herpsilochmus atricapillus
Chiroxiphia caudata
Tolmomyias sulphurescens
Basileuterus culicivorus
Zonotrichia capensis
Coereba flaveola
Tangara cayana
Tachyphonus coronatus
Myiothlypis leucoblephara
Phyllomyias fasciatus
Tangara cyanoventris
Synallaxis spixi
Ilicura militaris
Todirostrum poliocephalum
Elaenia flavogaster
Pygochelidon cyanoleuca
Saltator similis
Psittacara leucophthalmus
Hylophilus amaurocephalus
Sporophila nigricollis
Colibri serrirostris
Corythopis delalandi
Vireo chivi
Thamnophilus caerulescens
Pyriglena leucoptera
Poecilotriccus plumbeiceps
Myiophobus fasciatus
Patagioenas plumbea
Picumnus cirratus
Sittasomus griseicapillus

IPA

Índice Pontual de Abundância
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Figura 144: Índice Pontual de Abundância (IPA) das 30 espécies mais abundantes entre os pontos amostrais registradas
durante a execução das quatro campanhas do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra.
Quadro 44: Índice Pontual de Abundância (IPA) das espécies de avifauna registradas durante a execução do Programa
de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.
IPA por ponto de escuta
Nome do Táxon
C-01
FLO-02
FLO-04
FLO-06
FLO-07
IPA Geral
Herpsilochmus atricapillus
Chiroxiphia caudata
Tolmomyias sulphurescens
Basileuterus culicivorus
Zonotrichia capensis
Coereba flaveola
Tangara cayana
Tachyphonus coronatus
Myiothlypis leucoblephara
Phyllomyias fasciatus
Tangara cyanoventris
Synallaxis spixi
Ilicura militaris
Todirostrum poliocephalum
Elaenia flavogaster
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0,21
0,33
0,29
0,25
0,58
0,29
0,21
0,13
0,21
0,13
0,17
0,08
0,08
0,25

0,92
0,79
0,63
0,50
0,21
0,54
0,17
0,04
0,58
0,33
0,29
0,08
0,58
0,08
-

0,46
0,71
0,04
0,46
0,13
0,46
0,29
0,46
0,33
0,25
0,54
0,25
0,08
0,17
0,04

0,21
0,04
0,17
0,33
0,79
0,33
0,67
0,38
0,13
0,21
0,04
0,54
0,04
0,33
0,58

0,44
0,22
0,61
0,44
0,11
0,33
0,28
0,11
0,22
0,28
0,33
0,44
0,17

0,45
0,43
0,41
0,39
0,36
0,36
0,33
0,33
0,28
0,23
0,23
0,22
0,22
0,21
0,21
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IPA por ponto de escuta
Nome do Táxon
Pygochelidon cyanoleuca
Saltator similis
Psittacara leucophthalmus
Hylophilus amaurocephalus
Sporophila nigricollis
Colibri serrirostris
Corythopis delalandi
Vireo chivi
Thamnophilus caerulescens
Pyriglena leucoptera
Poecilotriccus plumbeiceps
Myiophobus fasciatus
Patagioenas plumbea
Picumnus cirratus
Sittasomus griseicapillus
Myiarchus ferox
Mackenziaena leachii
Camptostoma obsoletum
Lathrotriccus euleri
Cyclarhis gujanensis
Crypturellus obsoletus
Phaethornis pretrei
Myiopagis caniceps
Turdus albicollis
Tangara sayaca
Hemithraupis ruficapilla
Volatinia jacarina
Myiothlypis flaveola
Dysithamnus mentalis
Phacellodomus rufifrons
Myiopagis viridicata
Troglodytes musculus
Euphonia chlorotica
Patagioenas picazuro
Amazilia lactea
Eupsittula aurea
Tyrannus melancholicus
Colonia colonus
Turdus rufiventris
Sicalis flaveola
Dacnis cayana
Ramphastos toco
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C-01

FLO-02

FLO-04

FLO-06

FLO-07

IPA Geral

0,33
0,08
0,13
0,21
0,38
0,04
0,08
0,08
0,13
0,08
0,04
0,13
0,13
0,13
0,08
0,17
0,04
0,13
0,04
0,04
0,17
0,08
0,13
0,04
0,04
0,08
0,04
0,04

0,54
0,21
0,38
0,13
0,17
0,21
0,29
0,13
0,21
0,13
0,17
0,04
0,04
0,13
0,21
0,13
0,04
0,13
0,17
0,21
0,08
0,08
0,04
0,13
0,21
0,13
0,04
0,13
0,17
0,04
-

0,88
0,21
0,33
0,13
0,21
0,13
0,29
0,25
0,17
0,04
0,08
0,17
0,21
0,21
0,21
0,08
0,08
0,33
0,21
0,04
0,08
0,17
0,08
0,13
0,17
0,04
0,08
0,13
0,08
0,08
0,08
0,04
0,04
0,08
0,04
0,17
0,21

0,13
0,25
0,08
0,04
0,04
0,33
0,08
0,08
0,08
0,33
0,08
0,13
0,08
0,17
0,21
0,08
0,21
0,08
0,13
0,13
0,25
0,21
0,33
0,04
0,08
0,17
0,04
0,25
0,25
0,08
0,21
0,08
-

0,06
0,11
0,11
0,17
0,44
0,06
0,11
0,17
0,17
0,11
0,17
0,06
0,22
0,11
0,11
0,11
0,22
0,17
0,11
0,17
0,11
0,17
0,11
0,11
0,11
0,06
-

0,21
0,18
0,17
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,05
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IPA por ponto de escuta
Nome do Táxon
Lochmias nematura
Schiffornis virescens
Elaenia obscura
Myiozetetes similis
Rupornis magnirostris
Veniliornis passerinus
Xenops rutilans
Synallaxis ruficapilla
Platyrinchus mystaceus
Leptopogon amaurocephalus
Myiornis auricularis
Cistothorus platensis
Conirostrum speciosum
Cathartes aura
Patagioenas cayennensis
Leptotila rufaxilla
Chlorostilbon lucidus
Milvago chimachima
Forpus xanthopterygius
Synallaxis cinerascens
Pachyramphus polychopterus
Hemitriccus nidipendulus
Hirundinea ferruginea
Myiarchus tyrannulus
Knipolegus lophotes
Turdus leucomelas
Arremon flavirostris
Schistochlamys ruficapillus
Nemosia pileata
Trichothraupis melanops
Tersina viridis
Sporophila caerulescens
Crypturellus parvirostris
Coragyps atratus
Eupetomena macroura
Florisuga fusca
Pionus maximiliani
Conopophaga lineata
Philydor rufum
Synallaxis frontalis
Elaenia chiriquensis
Phaeomyias murina
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C-01

FLO-02

FLO-04

FLO-06

FLO-07

IPA Geral

0,04
0,17
0,04
0,04
0,21
0,17
0,04
0,13
0,08
0,08
0,04
0,08
0,17
0,08
0,13
0,13
0,08
0,13
0,08
0,04
0,04
0,13
0,04
0,13
0,04

0,13
0,04
0,13
0,04
0,13
0,04
0,08
0,08
0,17
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,13
0,08
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,17
0,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,04
0,08
0,08
-

0,08
0,21
0,08
0,04
0,08
0,04
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,08
0,17
0,08
0,13
0,08
0,04
0,04
0,08
0,04

0,17
0,06
0,06
0,06
0,11
0,06
0,06
0,06
0,11
0,11
0,06
0,06
0,17
-

0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
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IPA por ponto de escuta
Nome do Táxon
Serpophaga subcristata
Stelgidopteryx ruficollis
Coryphospingus pileatus
Emberizoides herbicola
Penelope obscura
Piaya cayana
Chaetura meridionalis
Phaethornis eurynome
Formicivora serrana
Melanopareia torquata
Synallaxis albescens
Hemitriccus diops
Elaenia cristata
Megarynchus pitangua
Empidonomus varius
Progne chalybea
Ammodramus humeralis
Geothlypis aequinoctialis
Sicalis citrina
Embernagra longicauda
Microspingus cinereus
Spinus magellanicus
Claravis pretiosa
Leptotila verreauxi
Aphantochroa cirrochloris
Thalurania glaucopis
Heliomaster squamosus
Galbula ruficauda
Colaptes campestris
Campephilusrubustus
Cariama cristata
Herpetotheres cachinnans
Falco sparverius
Falco rufigularis
Drymophila ochropyga
Drymophila malura
Scytalopus iraiensis
Syndactyla rufosuperciliata
Manacusmanacus
Elaenia spectabilis
Casiornis rufus
Pitangus sulphuratus
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C-01

FLO-02

FLO-04

FLO-06

FLO-07

IPA Geral

0,04
0,04
0,08
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,04
0,04
0,04
-

0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
-

0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,08
0,04
0,08
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
0,08
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,06
0,06
0,06
-

0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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IPA por ponto de escuta
Nome do Táxon
Myiodynastes maculatus
Contopus cinereus
Turdus subalaris
Tangara palmarum
Saltatricula atricollis
Cyanoloxia brissonii

C-01

FLO-02

FLO-04

FLO-06

FLO-07

IPA Geral

0,04
-

0,04
0,04
-

0,04
-

0,04
0,04

-

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

4.6.1.4 - Diversidade, Equitabilidade e Similaridade
As áreas amostrais foram razoavelmente equivalentes em termos de diversidade e equitabilidade (.
Quadro 45). A maior diversidade de aves ocorreu na área C-01 (H’ = 4,15), e a menor diversidade ocorreu na área
FLO-07 (H’ = 3,768), o que pode estar relacionado à menor riqueza (devido ao menor esforço amostral
dispendido) nessa última, bem como a maior dificuldade de locomoção em seu interior e sua posição menos
conectada a outros fragmentos florestais, cercadas por áreas alteradas pelas atividades da mineradora. Por outro
lado, o maior índice de equitabilidade também foi obtido na área C-01 (J’ = 0,9418), indicando que as espécies
nessa área são mais similares entre si em termos de abundância do que nas demais áreas.
Uma vez que esses índices levam em conta tanto o número de espécies, quanto o número de indivíduos, quanto
mais aumenta o tamanho amostral, mais eles refletem melhor a diversidade biológica.
Quadro 45: Riqueza (S) total (considerando-se todos os métodos) e pelo método de pontos de escuta, abundância
(todos os indivíduos detectados em pontos de escuta), diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equitabilidade de Pielou
(J), durante a execução das quatro campanhas do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de
Pedra.
C-01

FLO-02

FLO-04

FLO-06

FLO-07

Riqueza (S) total
Riqueza (S) por pontos de escuta
Abundância
Diversidade de Shannon-Weaver (H’)

102
82
227
4,150

89
75
304
3,864

93
77
304
3,982

99
88
303
4,095

62
55
160
3,768

Equitabilidade de Pielou (J’)

0,9418

0,8950

0,9167

0,9146

0,9402

Em relação à similaridade entre as áreas, independentemente do coeficiente utilizado (Sorensen ou Jaccard), as
áreas mais similares entre si foram FLO-04 e FLO-07 (Figura 145), áreas próximas geograficamente e de
fitofisionomia semelhante. Outro agrupamento evidenciado pelas análises foi entre C-01 e FLO-06, apesar da
distância geográfica entre eles (Figura 145). Essa similaridade pode ser em decorrência da presença de áreas
abertas em ambas.
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Figura 145: Dendrograma da análise de agrupamento mostrando a similaridade da avifauna (coeficiente de similaridade
de Sorensen, à esquerda, e de Jaccard, à direita) entre as áreas amostradas durante a execução das quatro campanhas
do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.

4.6.1.5 - Suficiência Amostral
As curvas cumulativas de espécies observadas e estimadas por Jackknife de primeira ordem não mostram
tendência à estabilização (Figura 146). A riqueza observada (193 espécies) representa 77,2% da riqueza estimada
por Jackknife de primeira ordem (250 espécies).

Riqueza (S) cumulativa

Sobs (Mao Tau)

Jack 1 Mean

300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Esforço Amostral (Dias)
Figura 146: Curva de acumulação de espécies (riqueza; S) observada (reamostrada por rarefação; em azul) e estimada
(por Jackknife de primeira ordem; em vermelho), com base nos dias de amostragem das quatro campanhas do
Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.
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4.6.1.6 - Marcações de Indivíduos, Aspectos Biométricos e Museológicos
Foram capturados 336 indivíduos com redes de neblina durante as quatro campanhas, pertencentes a 71
espécies e, ainda, 14 táxons de identidade específica incerta (Quadro 46). Dentre os indivíduos capturados, 176
(52,4%) foram marcados com anilhas metálicas numeradas do CEMAVE e 71 (21,1%) foram coletados e
encontram-se em preparação para depósito na Coleção de Ornitologia da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-MG).
Quadro 46: Dados de indivíduos capturados e/ou coletados durante a execução das quatro campanhas do Programa de
Monitoramento de Fauna da CSN Mineração – Casa de Pedra.
Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia lactea
Amazilia versicolor
Amazilia versicolor
Amazilia versicolor
Amazilia versicolor
Amazilia versicolor
Arremon flavirostris
Arremon flavirostris
Arremon flavirostris
Arremon flavirostris
Basileuterus culicivorus
Basileuterus culicivorus
Basileuterus culicivorus
Basileuterus culicivorus
Basileuterus culicivorus
Basileuterus culicivorus
Camptostoma obsoletum
Camptostoma obsoletum
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F
M
M
M
M
F

D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
SA
J
A

F46567*
G99221
G99223
D123000
D122986
C83773
C83776
C83777
C83782
C83790
F46576
F46581
F46582
F46584

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

25/06/2019
12/1/2020
12/1/2020
12/1/2020
20/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
1/12/2020
28/11/2020
28/11/2020
11/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
11/1/2020
11/1/2020
30/11/2020
1/12/2020
25/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
19/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
18/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
20/06/2020

1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
2
3
3
2
2
4
4
1
1
1
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3

FLO-02
C-01
C-01
C-01
FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-04
C-01
C-01
FLO-04
C-01
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-04
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
FLO-02
FLO-02
FLO-07
FLO-07
FLO-04
FLO-04
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chiroxiphia caudata
Chlorostilbon lucidus
Chlorostilbon lucidus
Chlorostilbon lucidus
Chlorostilbon lucidus
Coereba flaveola
Coereba flaveola
Coereba flaveola
Colibri serrirostris
Colibri serrirostris
Colibri serrirostris
Colibri serrirostris
Colibri serrirostris
Colibri serrirostris
Columbina talpacoti
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Conopophaga lineata
Contopus cinereus
Contopus cinereus
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus pileatus
Coryphospingus pileatus
Corythopis delalandi
Corythopis delalandi
Corythopis delalandi
Corythopis delalandi
Corythopis delalandi
Corythopis delalandi

M
F
F
M
M
M
F
M
F
M
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F
M
M
M
F
I
M
M
M
I
I
F
M
F
M
M
F
M
I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
J
A
A
A
J
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

F46585
G99216
F46585*
C83781
C83798
H71938
F33622
F33623*
F33627
F33628
F33634
F33622*
F33622*
E126095
E126096
E126096*
E123233
C83761*
E126089
C63761*
C83760*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

20/06/2020
27/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
1/12/2020
1/12/2020
11/1/2020
12/1/2020
28/11/2020
28/11/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
21/06/2020
25/06/2019
10/1/2020
11/1/2020
11/1/2020
11/1/2020
14/1/2020
18/06/2020
27/11/2020
12/1/2020
20/06/2020
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
10/1/2020
11/1/2020
11/1/2020
19/06/2020
20/06/2020
20/06/2020

3
4
4
4
4
4
2
2
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
1
2
2
2
2
2
3
4
2
3
2
2
3
3
4
4
4
2
2
2
3
3
3

FLO-04
FLO-02
FLO-07
FLO-07
FLO-04
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-02
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-02
FLO-02
C-01
FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-04
FLO-04
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Corythopis delalandi
Cyanoloxia glaucocaerulea
Dacnis cayana
Dacnis cayana
Dacnis cayana
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Dysithamnus mentalis
Elaenia flavogaster
Elaenia flavogaster
Elaenia flavogaster
Elaenia obscura
Elaenia sp.
Elaenia sp.
Elaenia sp.
Eupetomena macroura
Eupetomena macroura
Eupetomena macroura
Eupetomena macroura
Eupetomena macroura
Eupetomena macroura
Eupetomena macroura
Euphonia chlorotica
Euphonia chlorotica
Florisuga fusca
Florisuga fusca
Forpus xanthopterygius
Forpus xanthopterygius
Geothlypis aequinoctialis
Geothlypis aequinoctialis
Geothlypis aequinoctialis
Hemitriccus nidipendulus
Hemitriccus nidipendulus
Herpsilochmus atricapillus
Hylophilus amaurocephalus
Hylophilus amaurocephalus

I
F
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
F
F
M
M
M
F
M
M
F
I
I
M
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
A
D
D

E126098
C83769
D122988
E126087
E126099
E126100
G99218
D129990
C83772
-
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Coleta
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Data

Campanha

Área

1/12/2020
27/06/2019
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
26/06/2019
11/1/2020
11/1/2020
11/1/2020
19/06/2020
27/11/2020
27/11/2020
1/12/2020
1/12/2020
1/12/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
12/1/2020
28/11/2020
10/1/2020
12/1/2020
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
27/06/2019
27/06/2019
28/11/2020
27/06/2019
27/06/2019

4
1
2
2
3
1
2
2
2
3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
4
2
2
3
3
3
3
4
2
4
2
2
2
2
3
4
4
1
1
4
1
1

FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-02
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-02
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Ilicura militaris
Ilicura militaris
Ilicura militaris
Ilicura militaris
Ilicura militaris
Ilicura militaris
Ilicura militaris
Ilicura militaris
Lathrotriccus euleri
Lathrotriccus euleri
Lathrotriccus euleri
Leptopogon amaurocephalus
Leptopogon amaurocephalus
Lochmias nematura
Lochmias nematura
Lochmias nematura
Lochmias nematura
Lochmias nematura
Malacoptila striata
Malacoptila striata
Mionectes rufiventris
Mionectes rufiventris
Mionectes rufiventris
Myiarchus ferox
Myiarchus ferox
Myiophobus fasciatus
Myiophobus fasciatus
Myiophobus fasciatus
Myiophobus fasciatus
Myiophobus fasciatus
Myiophobus fasciatus
Myiothlypis flaveola
Myiothlypis flaveola
Myiothlypis flaveola
Myiothlypis flaveola
Myiothlypis flaveola
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara

F
M
I
F
M
F
F
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

C82849
C82850
C83778
C83779
C83795
C83797
C83796
E126090
E126091
G83556
F46575
F46579
F46580
G83545
G83546
G99202
F33633
C83786
C83789
C83791
C83799
C83800
E123230
E123231
E123230*
E123232
E123234
E123236
E123237
F46574
F46577

X
X
X
X
X
X
-

10/1/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
26/06/2019
28/11/2020
1/12/2020
20/06/2020
20/06/2020
10/1/2020
18/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
11/1/2020
11/1/2020
20/06/2020
30/11/2020
1/12/2020
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
26/06/2019
26/06/2019
20/06/2020
1/12/2020
1/12/2020
10/1/2020
10/1/2020
11/1/2020
14/1/2020
14/1/2020
18/06/2020
19/06/2020

2
3
3
3
3
3
4
4
1
4
4
3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
4
4
2
2
3
4
4
4
4
4
1
1
3
4
4
2
2
2
2
2
3
3

FLO-02
FLO-07
FLO-07
FLO-07
FLO-04
C-01
C-01
C-01
FLO-04
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-02
FLO-02
FLO-02
FLO-07
FLO-07
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-02
FLO-02
FLO-04
FLO-07
FLO-07
FLO-02
FLO-07
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Myiothlypis leucoblephara
Phaeomyias murina
Phaethornis eurynome
Phaethornis eurynome
Phaethornis eurynome
Phaethornis eurynome
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Phaethornis pretrei
Picumnus cirratus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus mystaceus
Poecilotriccus plumbeiceps

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
M
M
M
M
M
M
M
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
D
D
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

E123236*
E126092
D122980*
E126097
E123201*
E123232*
C83788
C83767
C83766
C83768
C83770
C83771
C83762*
C82833
C82834
C82845
C82846
C82847
C82848
C83774
C83775
C82845*
C83787
-

X
X
X
X
X
X

19/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
21/06/2020
27/11/2020
27/11/2020
28/11/2020
19/06/2020
28/11/2020
30/11/2020
30/11/2020
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
12/1/2020
14/1/2020
14/1/2020
14/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
20/06/2020
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
11/1/2020
14/1/2020
14/1/2020
14/1/2020
18/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
27/11/2020
27/11/2020
30/11/2020
1/12/2020
1/12/2020
11/1/2020

3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2

FLO-07
FLO-04
FLO-04
C-01
FLO-02
FLO-02
C-01
FLO-07
C-01
FLO-07
FLO-07
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-07
FLO-07
FLO-07
C-01
C-01
FLO-04
FLO-02
FLO-02
FLO-02
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-07
FLO-07
FLO-07
FLO-02
FLO-02
FLO-07
FLO-07
FLO-07
FLO-04
FLO-02
FLO-02
FLO-07
FLO-04
FLO-04
FLO-04
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Poecilotriccus plumbeiceps
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Pyriglena leucoptera
Saltator similis
Saltator similis
Schistochlamys ruficapillus
Sicalis flaveola
Sittasomus griseicapillus
Sittasomus griseicapillus
Spinus magellanicus
Sporophila caerulescens
Sporophila cf. nigricollis
Sporophila cf. nigricollis
Sporophila nigricollis
Sporophila nigricollis
Sporophila nigricollis
Sporophila nigricollis
Sporophila nigricollis
Sporophila sp.
Sporophila sp.
Sporophila sp.
Stelgidopteryx ruficollis
Stelgidopteryx ruficollis
Synallaxis albescens
Synallaxis albescens
Synallaxis cinerascens
Synallaxis cinerascens
Synallaxis cinerascens
Synallaxis cinerascens
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla

I
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F
I
I
I
M
I
I
M
M
I
I
F
M
F
M
M
F
F
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
J
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
J
J
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
I
A
A
A
A
J
A
A
I
A
A

C102248
F33615
G99206
G99208
G99214
G99215
G99217
G99222
G99208*
G99206*
H71935
H71936
D122987
E126093
C83780
D122989
C83792
E126094
F33621
F33625
F46573
F46578

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

12/1/2020
25/06/2019
11/1/2020
20/06/2020
20/06/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
1/12/2020
1/12/2020
1/12/2020
20/06/2020
20/06/2020
27/06/2019
12/1/2020
11/1/2020
20/06/2020
12/1/2020
21/06/2020
27/06/2019
27/06/2019
12/1/2020
12/1/2020
12/1/2020
28/11/2020
28/11/2020
12/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
12/1/2020
28/11/2020
20/06/2020
20/06/2020
1/12/2020
1/12/2020
26/06/2019
26/06/2019
10/1/2020
11/1/2020
18/06/2020
19/06/2020

2
1
2
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
1
2
2
3
2
3
1
1
2
2
2
4
4
2
3
3
4
4
2
4
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3

C-01
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-02
FLO-02
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-02
FLO-04
FLO-02
FLO-07
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tachyphonus coronatus
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara cayana
Tangara sayaca

I
I
I
I
I
I
M
M
F
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
SA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
J
A
A
A
A

F33625*
F46583
F46583*

X
X
X
X
-

20/06/2020
20/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
1/12/2020
28/11/2020
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
27/06/2019
11/1/2020
11/1/2020
18/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
27/11/2020
28/11/2020
30/11/2020
27/06/2019
12/1/2020
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
28/11/2020

3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
FLO-04
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
C-01
FLO-04
FLO-04
FLO-02
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-04
FLO-02
C-01
FLO-07
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
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F33616
F33618
F33619
F33620
F33624
F33626
G99204
F33626*
G99207
G99209
G99210
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G99219
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F33630
F33632
F46588
F46589
F46590
F46591
F46592
F46593
F46594
F46596
F46597
F46598
G99211
F46587
G99213
D122982*
G99220
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Tersina viridis
Thalurania cf. glaucopis
Thalurania cf. glaucopis
Thalurania cf. glaucopis
Thalurania cf. glaucopis
Thalurania cf. glaucopis
Thalurania cf. glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thalurania glaucopis
Thamnophilus caerulescens
Tolmomyias sulphurescens
Tolmomyias sulphurescens
Trichothraupis melanops
Trichothraupis melanops
Trichothraupis melanops
Trichothraupis melanops
Troglodytes musculus
Turdus albicollis
Turdus albicollis
Turdus albicollis
Turdus flavipes
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Turdus rufiventris
Volatinia jacarina
Volatinia jacarina
Volatinia jacarina
Volatinia jacarina
Volatinia jacarina
Volatinia jacarina
Zonotrichia capensis
Zonotrichia capensis
Zonotrichia capensis
Zonotrichia capensis
Zonotrichia capensis

F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
I
I
M
F
M
F
I
I
I
I
M
I
I
I
I
I
M
F
M
F
F
M
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
J
A
A
J
A
A
A
A
A

E126088
G99205
F46586
E123235
H71926
H71934
H71937
H71930
H71931
H71932
C83783
C83784
C83785
C83793
C83794
F33629
F33631
F46595
F46599

X
X
X
X
X

12/1/2020
10/1/2020
18/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
20/06/2020
25/06/2019
10/1/2020
12/1/2020
20/06/2020
20/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
1/12/2020
12/1/2020
19/06/2020
11/1/2020
19/06/2020
19/06/2020
20/06/2020
12/1/2020
14/1/2020
20/06/2020
20/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
12/1/2020
21/06/2020
21/06/2020
21/06/2020
28/11/2020
28/11/2020
12/1/2020
12/1/2020
12/1/2020
21/06/2020
21/06/2020

2
2
3
3
3
3
3
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4
2
2
2
3
3

C-01
FLO-02
FLO-02
FLO-02
FLO-07
FLO-04
FLO-04
FLO-02
FLO-02
C-01
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
C-01
FLO-04
C-01
FLO-07
FLO-04
FLO-07
FLO-07
FLO-04
C-01
FLO-07
FLO-04
FLO-04
C-01
C-01
FLO-02
FLO-07
FLO-07
FLO-07
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
C-01
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Espécie

Sexo

Idade

Anilha

Coleta

Data

Campanha

Área

Zonotrichia capensis
I
A
F46600
21/06/2020
3
C-01
Zonotrichia capensis
I
A
G99212
21/06/2020
3
C-01
Legenda: Sexo: M – macho, F – fêmea, I – indeterminado. Idade: A – adulta, J – jovem, D – desconhecido. Coleta: X – indivíduo
coletado, em processo de preparação para depósito em coleção. *: recaptura de campanhas anteriores.

4.6.1.7 - Espécies Ameaçadas, Endêmicas, Bioindicadoras (qualidade ambiental), Cinegéticas, Exóticas,
Migratórias, de Importância Médica
Durante a execução das quatro campanhas nos dois primeiros anos do PMF, foram registradas seis espécies de
importância conservacionista. Malacoptila striata (barbudo-rajado), Quase-Ameaçado mundialmente (BirdLife
International 2020) e endêmico da Mata Atlântica (Vale et al. 2018), foi registrado na área FLO-04, durante a 2ª
campanha. Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho), Quase-Ameaçado mundialmente (BirdLife
International 2020) foi registrada na área FLO-02 durante a 4ª campanha. Scytalopus iraiensis (macuquinho-davárzea), Em Perigo nas listas nacional e mundial (BirdLife International 2020, ICMBio 2018) e considerado
endêmico da Mata Atlântica (Vale et al. 2018), foi registrado nas áreas FLO-06 e FLO-04 durante a 1ª e 4ª
campanhas. Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau), Vulnerável na lista mundial (BirdLife
International 2020) e endêmico do Cerrado (Silva & Bates, 2002), foi registrado na área FLO-06 durante a 1ª
campanha. Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), considerado Em Perigo no estado de Minas Gerais
(COPAM 2010), foi registrado durante a 2ª campanha na região da Barragem B4, sendo o primeiro registro na
área da CSN Mineração - Casa de Pedra, segundo compilação recente de estudos anteriores (Biocev 2018).
Durante as campanhas de amostragem do PCMFA concomitantes ao PMF, foram realizados outros registros da
maioria dessas espécies citadas anteriormente e também de Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul),
Quase-Ameaçado mundialmente (BirdLife International 2020) e endêmico do Cerrado (Silva & Bates, 2002). Nas
demais campanhas isoladas do PCMFA, foram registrados ainda Micropygia schomburgkii (maxalalagá), Em
Perigo na lista estadual (COPAM, 2010) e Urubitinga coronata (águia-cinzenta), Em Perigo nas listas estadual,
nacional e mundial (COPAM, 2010; ICMBio, 2018 e BirdLife International, 2020,), sendo o primeiro registro na
área da CSN Mineração - Casa de Pedra, segundo compilação recente de estudos anteriores (Biocev 2018).
A maior parte das espécies registradas (59,6%; 115 espécies) apresenta baixa sensibilidade a distúrbios
antrópicos, enquanto mais de um terço das espécies (37,8%; 73 espécies) apresenta média sensibilidade (Figura
147). Duas espécies (1%) são consideradas de alta sensibilidade a distúrbios antrópicos: Patagioenas plumbea
(pomba-amargosa) e Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau); a primeira habita ambientes florestais
e a segunda habita ambientes abertos, sendo considerada endêmica do domínio do Cerrado (Sick 1997, Silva &
Bates 2002).
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PROPORÇÃO DE ESPÉCIES DE AVES POR SENSIBILIDADE A
DISTÚRBIOS ANTRÓPICOS
Alta
1%

Desconhecida
1,6%

Média
37,8%
Baixa
59,6%

Figura 147: Proporção de espécies de aves por sensibilidade a distúrbios antrópicos, registradas durante a execução das
quatro campanhas durante os dois anos do Programa de Monitoramento de Fauna da CSN Mineração - Casa de Pedra.

Trinta espécies são endêmicas de alguma área restrita do Brasil. Vinte e três espécies são endêmicas do domínio
da Mata Atlântica; cinco espécies são endêmicas do domínio do Cerrado - Melanopareia torquata (tapaculo-decolarinho), Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo), Porphyrospiza caerulescens (campainha-azul),
Microspingus cinereus (capacetinho-do-oco-do-pau) e Saltatricula atricollis (batuqueiro); e ainda Embernagra
longicauda (rabo-mole-da-serra) e Polysticutussuperciliaris (papa-moscas-de-costas-cinzentas) conhecidas como
endêmicas dos topos de montanhas do leste do Brasil.
Vinte e duas espécies são parcialmente migratórias no Brasil, e apenas três espécies são consideradas
migratórias: Tringa solitaria (maçarico-solitário), Chaetura meridionalis (andorinhão-do-temporal) e Turdus
flavipes (sabiá-una).
Aves que sofrem pressão de caça para consumo (cinegéticas) são, principalmente, Tinamiformes, Anseriformes,
Galliformes e grandes Columbiformes (Sick 1997). Nas quatro campanhas do PMF foram registradas oito espécies
cinegéticas: Crypturellus obsoletus (inambuguaçu), Crypturellus parvirostris (inambu-chororó), Dendrocygna
viduata (irerê), Amazonetta brasiliensis (ananaí), Penelope obscura (jacuguaçu), Patagioenas picazuro (asabranca), Patagioenas cayennensis (pomba-galega) e Patagioenas plumbea (pomba-amargosa).
Aves que sofrem pressão de captura para cativeiro como animal de estimação (xerimbabo) são, sobretudo,
Ramphastidae, Psittaciformes e alguns Passeriformes (Sick 1997). Nas quatro campanhas do PMF, foram
registradas 23 espécies potencialmente utilizadas como xerimbabo: Ramphastos toco (tucanuçu), Psittacara
leucophthalmus (periquitão), Eupsittula aurea (periquito-rei), Forpus xanthopterygius (tuim), Pionus maximiliani
(maitaca), Turdus flavipes (sabiá-una), Turdus leucomelas (sabiá-branco), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira),
Turdus albicollis (sabiá-coleira), Turdus subalaris (sabiá-ferreiro), Zonotrichia capensis (tico-tico), Chrysomus
ruficapillus (garibaldi), Sicalis flaveola (canário-da-terra), Volatinia jacarina (tiziu), Coryphospingus pileatus (ticotico-rei-cinza), Sporophila lineola (bigodinho), Sporophila nigricollis (baiano), Sporophila caerulescens
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(coleirinho), Saltator similis (trinca-ferro), Cyanoloxia glaucocaerulea (azulinho), Cyanoloxia brissonii (azulão),
Spinus magellanicus (pintassilgo) e Estrilda astrild (bico-de-lacre).
Estrilda astrild (bico-de-lacre) foi a única espécie exótica registrada nesses dois anos de amostragem do PMF.
Trata-se de uma espécie de origem africana que há décadas foi introduzida no Brasil, de hábito gregário,
encontrado sobretudo em áreas com capins, principalmente gramíneas exóticas africanas (Sick 1997).
4.6.2 - Mastofauna Voadora
4.6.2.1 - Riqueza de Espécies, Composição e Aspectos Biológicos
Durante a execução do monitoramento foram identificadas 22 espécies de morcegos distribuídas nos pontos
estudados. Com a utilização das redes de neblina foram identificadas seis espécies, e com o monitoramento
acústico 17 espécies. (Quadro 47).
Quadro 47: Espécies de morcegos registradas durante o Programa de monitoramento da quiropterofauna, Congonhas MG.

Espécie

Nome
Popular

Áreas/Pontos de Ocorrência

Grau de
Período de
Ameaça
Tipo de Metodolog Registro
Registro
ia
(seca/chuv ES BR IUC
a)
T
A
N

Ordem Chiroptera
Família Phyllostomidae
Anoura
caudifer
Carollia
perspicillata
Desmodus
rotundus
Platyrrhinus
lineatus
Sturnira lilium

morcego
-beijaflor
Morcego
da
Pimentei
ra
Morcego
vampiro

FLO 07; CAV 03

CAP

Rede de
Neblina

FLO04; FLO 07; CAV 02; CAV 03

CAP

Rede de
Neblina

FLO 07; CAV03

CAP

Morcego

FLO 07

CAP

Morcego

FLO 01; FLO 04; FLO 07; CAV 01; CAV 02; CAV03

CAP

Rede de
Neblina
Rede de
Neblina
Rede de
Neblina

Seca

NA NA

NA

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

Chuva

NA NA

NA

Chuva

NA NA

NA

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

Família Emballonuridae
Peropteryx
macrotis
Peropteryx sp.

morcego
insetívor
o
morcego
insetívor
o

FLO 01; CAV 02

vocal

MAC

CAV01. CAV 02

vocal

vocal

Chuva

NA NA

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

Família Molossidae
Cynomops sp.

morcego
insetívor
o

FLO 01; CAV 01; CAV 02, CAV 03
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Espécie

Nome
Popular

Áreas/Pontos de Ocorrência

Grau de
Período de
Ameaça
Tipo de Metodolog Registro
Registro
ia
(seca/chuv ES BR IUC
a)
T
A
N

morcego
insetívor
FLO 01; FLO 05; CAV01
vocal
o
morcego
Eumops perotis insetívor
CAV02; CAV 03; FLO 05
vocal
o
Morcego
Molossideo 1
insetívor
FLO 04; FLO 05; FLO 07; CAV 01; CAV 02
vocal
o
morcego
Molossus
insetívor
CAV 01; CAV 02; CAV 03; FLO 07
vocal
molossus
o
morcego
CAV 01; CAV 02; FLO 01; FLO 04; FLO 05; FLO 07
Molossus sp.
insetívor
vocal
;
o
morcego
Promops centralis insetívor
FLO 01; CAV 01; CAV 02 ; CAV 03
vocal
o
Família Vespertilionidae
morcego
Eptesicus
insetívor
CAV 01; CAV 02 ; FLO 05
vocal
brasiliensis
o
morcego
Eptesicus
insetívor FLO 01;FLO 02; FLO 05; CAV 01; CAV 02; CAV 03
vocal
furinalis
o
morcego
Histiotus sp
insetívor
FLO 01; CAV 02
vocal
o
Lasiurus
FLO 01; FLO 04,FLO 05, FLO 07; CAV 01; CAV 02; CAP/voc
morcego
blossevillii
CAV 03
al
Lasiurus sp.
morcego
CAV 01
vocal
Myotis
morcego
FLO 01; FLO 04; CAV 01; CAV 02
vocal
nigricans
Eumops sp.

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC

Seca/Chuv
NA NA
a

NA

MAC
MAC
MAC
MAC

Myotis ruber

morcego

FLO 04; FLO 01; CAV 01

vocal

MAC

Myotis sp2.

morcego

FLO 05; CAV01; CAV 03

vocal

MAC

Chuva
Seca/Chuv
a
Chuva
Seca/Chuv
a
Seca/Chuv
a
Seca/Chuv
a

NA NA

NA

NA NA

NA

NA NA

NA

NA NA

NA

NA NA

NA

NA NA

NA

As famílias de morcegos amostradas tiveram, em número de espécies, uma representatividade próxima, sendo
5 espécies amostradas para as famílias Phyllostomidae, 7 espécies da família Molossidae e 8 espécies da família
Vespertilionidae. Já a família Emballonuridae apresentou 2 espécies amostradas (Figura 148).
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Phyllostomidae
23%
Emballonuridae

36%
9%

Molossidae
Vespertilionidae

32%

Figura 148: Representatividade das famílias de morcegos registradas durante o Programa de monitoramento da
quirópterofauna, Congonhas - MG .

A distribuição equilibrada de espécies em relação às famílias de morcegos é um reflexo do uso de diferentes
metodologias para a amostragem do grupo. Com o uso complementar do monitoramento acústico e captura por
redes de neblina é possível eliminar conhecidas limitações de ambas metodologias, um vez que redes de neblina
são facilmente detectadas por morcegos insetívoros (MacSwiney G et al., 2008), aqui representados pelos
vespertilionideos e molossideos. E o monitoramento acústico ainda se mostra com pouca eficiência para
identificação de phyllostomideos (Arias-Aguilar et al., 2018). Já a pouca representatividade da família
Emballonuridae é esperada, uma vez que esta família aparentemente é menos diversa que as demais nas regiões
neotropicais (Dias-Silva et al., 2018).
Redes de neblina
Todas as espécies amostradas por redes de neblina possuem ampla distribuição geográfica e registros em
ambientes alterados pelo homem (Reis et al., 2007), como por exemplo Anoura caudifer (Figura 149), Carollia
perspicillata, Glossophaga soricina e Sturnira lilium (Figura 150). Esta condição pode ser considerada coerente
com a realidade do estado de conservação das áreas amostradas, uma vez que estão inseridas em locais com
histórico de ocupação humana.
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Figura 149: Exemplar de Anoura caudifer capturado durante o Programa de monitoramento da quiropterofauna,
Congonhas - MG.

A espécie A. caudifer, também conhecida como morcego-beija-flor, é um animal de pequeno porte e que possui
hábito alimentar predominantemente nectarívoro, apresentando, desta forma, um importante papel na
polinização de diversas espécies vegetais. Esta espécie já foi registrada em todos os biomas brasileiros. Com uma
distribuição amplamente conhecida, A. caudifer ainda não foi registrada em AL, CE, GO, MA, PB, PE, PI, RN, RO,
RR, SE e TO (Paglia et al., 2012; Reis et al., 2007).
Os frugívoros C. perspicillata e S. lilium (Figura 150) possuem ocorrência em todos os biomas e estados
brasileiros, visto que ambas aparentemente se adaptam bem a ambientes modificados, ocorrendo tanto em
áreas primárias como em áreas secundárias (Reis et al., 2007). Carollia perspicillata é um morcego de médio
porte que se alimenta principalmente de vegetais da família Piperaceae. Segundo Passos et al. (2003). Esta
espécie pode ter seu período reprodutivo iniciado por influência de flavonóides de plantas consumidas pelos
mesmos, no caso, representantes da família Piperaceae. No Brasil só não há registros conhecidos nos estados de
RN, SE e TO, contudo, acredita-se que seja por falta de amostragem (Mikalauskas et al., 2006) . É a segunda
espécie de morcego mais comum em cavernas do Brasil (Trajano, 1995).
Desmodus rotundus (Figura 151) é uma espécie hematófaga, segundo Bredt et al. (1998) e Gomes & Uieda (2004),
pode representar um risco para a saúde pública pela capacidade potencial em transmitir o vírus da raiva para
animais sadios, durante a hematofagia, inclusive ao homem. Além disso, o desequilíbrio populacional deste
morcego, pode se tornar um risco econômico, causando prejuízo para pecuaristas locais.
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Figura 150: Exemplar de Sturnira lilium. Nova espécie
registrada durante o Programa de monitoramento da
quiropterofauna, Congonhas - MG.

Figura 151: Exemplar de Desmodus rotundus espécie
registrada durante o Programa de monitoramento da
quiropterofauna, Congonhas - MG.

Monitoramento acústico
Com relação aos morcegos das famílias Molossidae (Figura 152) e Vespertilionidae (Figura 153), das 15 espécies
gravadas neste monitoramento, todas as espécies já haviam sido registradas em estudos anteriores na área
investigada. De forma geral, as espécies gravadas pelo monitoramento acústico são comuns e já possuem
registro para o estado de Minas Gerais (Dias-Silva et al., 2018). O alto número de espécies insetívoras (Quadro
47) amostradas pode ser considerado expressivo se comparado com estudos em ambientes agroflorestais (Heer
et al., 2015), urbanos (Araújo & Bernard, 2016) e é semelhante à riqueza encontrada em áreas conservadas em
Minas Gerais (Dias-Silva et al., 2018).

Figura 152: Morcegos da família Molossidae amostrados na área de estudo durante o levantamento acústico em A:
Cynomops sp.; B: Eumops sp. ; C: Promops centralis e D: Molossus molossus.
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Figura 153: Morcegos da família Vespertilionidae amostrados na área de estudo durante o levantamento acústico em
A: Eptesicus brasiliensis.; B: Eptesicus furinalis ; C: Histiotus sp.; D: Lasiurus blossevillii; E: Myotis nigricans.

Figura 154: Morcegos da família Emballonuridae amostrados na área de estudo durante o levantamento acústico em
A: Peropteryx macrotis e em B: Peropteryx trinitatis
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4.6.2.2 - Distribuição Estacional
Em relação à estação sazonal, pode-se observar que apenas Anoura caudifer foi amostrada exclusivamente
durante período seco, 5 espécies apenas em período chuvoso e 16 espécies em ambos os períodos (Quadro 48).
Sobre as espécies amostradas utilizando o MAC, foi possível registrar 12 espécies durante a estação chuvosa e
seis espécies durante a estação seca. Ressalta-se que todas as espécies da família Molossidae foram amostradas
em ambas as estações sazonais. É de conhecimento científico que estes animais são menos susceptíveis a
mudanças climáticas e ao ambiente (Jung & Kalko, 2011). Já a família Vespertilionidae, especializada em
forragear em áreas florestadas e de borda, depende mais da disponibilidade de recursos, principalmente insetos
que possuem maior abundância durante a estação chuvosa. Logo, a maior atividade desta família é esperada em
período chuvoso (Savopoulou-Soultani et al., 2012). No entanto, após verificação no gráfico NMDS (Figura 155)
foi possível perceber que a sazonalidade não influenciou na estrutura da comunidade dos morcegos insetívoros
amostrados.
Quadro 48: Relação sazonal dos morcegos capturados no Programa de Monitoramento Fauna da CSN Mineração – Casa
de Pedra/MG.
Espécie

Período de Registro (seca/chuva)
Ordem Chiroptera
Família Phyllostomidae

Anoura caudifer
Carollia perspicillata
Desmodus rotundus
Sturnira lilium
Platyrrhinus lineatus

Seca
Seca/ Chuva
Seca/ Chuva
Seca/ chuva
Chuva
Família Emballonuridae

Peropteryx macrotis
Peropteryx sp.

Chuva
Seca/Chuva
Família Molossidae

Cynomops sp.
Eumops sp.
Eumops perotis
Molossideo 1
Molossus molossus
Molossus sp.
Promops centralis

seca/chuva
seca/chuva
seca/chuva
seca/chuva
seca/chuva
seca/chuva
seca/chuva
Família Vespertilionidae

Eptesicus brasiliensis
Eptesicus furinalis
Histiotus sp
Lasiurus blossevillii
Lasiurus sp.
Myotis sp.
Myotis nigricans
Myotis ruber
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Figura 155: NMDS produzido através da similaridade de Bray-Curtis, para os morcegos amostrados pelo
monitoramento acústico, onde: círculos azuis representam noites em estação chuvosa e círculos marrons noites em
estação seca.

Assim como no monitoramento acústico, com a utilização das redes de neblina, não foi possível notar nenhum
efeito em relação à riqueza e estrutura da comunidade (Figura 156; PERMANOVA, p= 0;78) destes animais e a
estação sazonal, sendo amostrados o mesmo número de espécies tanto no período de estiagem quanto na
estação chuvosa (Quadro 47). Este resultado indica que em ambos os períodos do ano, a paisagem local é capaz
de manter números similares de espécies de morcegos sobrevivendo no local.

Figura 156: NMDS produzido através da similaridade de Bray-Curtis para os morcegos capturados por redes de
Neblina. Onde, círculos azuis representam noites em estação chuvosa e círculos marrons noites em estação seca.
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4.6.2.3 - Frequência De Ocorrência, Distribuição Espacial e Abundância
Durante as qautro campanhas, foram capturados 38 morcegos em redes de neblina, e gravadas 519 passagens
de morcegos insetívoros, distribuídos em 17 espécies (Quadro 49). A espécie com maior frequência de ocorrência
capturada por rede de neblina entre os fragmentos estudados foram Sturnira lilium e Carollia perspicillata
capturados em cinco e quatro pontos amostrais, respectivamente. Este é um resultado esperado, uma vez que
esses animais estão entre os mais capturados no Brasil, principalmente na região sudeste (Passos et al., 2003) e
por serem constantemente encontradas em áreas de mata secundária por apresentarem grande interação com
plantas do gênero Cecropia (embaúba) e Piper (pimenta-de-macaco), conhecidas por serem plantas pioneiras e
estarem presente na área de estudo (Bruno et al., 2011; Souza et al., 2006). Já para os morcegos insetívoros
gravados durante o monitoramento acústico, Lasiurus blossevillii e Molossus sp., foram os que possuíram maior
frequência de ocorrência, 100% e 85%, respectivamente. Este também é um resultado esperado, tendo em vista
que apesar de ser um forrageador de borda, L. blossevillii é um animal comumente amostrado na região
neotropical (Dias-Silva et al. 2017). Já Molossus sp. é um forrageador de espaço aberto e percorre amplos
territórios em uma só noite (Denzinger & Schnitzler, 2013).
Quadro 49: Abundância e atividade dos morcegos registrados durante Programa de monitoramento da
quiropterofauna, Congonhas – MG
Pontos Amostrais
Espécies

FLO
05

FLO 01

FLO 04

Anoura caudifer
Carollia perspicillata
Desmodus rotundus
Lasiurus blossevillii
Sturnira lilium
Platyrrhinus lineatus

0
0
0
0
2
0

0
3
0
0
2
0

-

Cynomops sp.
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus furinalis
Eumops perotis
Eumops sp.
Histiotus sp.
Lasiurus blossevillii
Lasiurus sp.
Molossideo 1
Molossus molossus
Molossus sp.
Myotis nigricans
Myotis ruber
Myotis sp2
Peropteryx macrotis
Peropteryx sp.
Promops centralis

28
0
15
0
14
1
7
0
0
0
1
4
0
0
2
0
7

0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
2
1
18
0
0
0
0

0
2
1
2
1
0
14
0
14
0
14
0
2
5
0
0
0

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

FLO 07

CAV 01

CAV 02

Redes de neblina
2
0
0
7
0
2
2
0
0
0
0
0
5
2
0
1
0
0
Monitoramento acústico
0
1
39
0
2
28
19
16
14
0
0
2
0
1
54
0
0
3
1
14
27
0
1
1
6
32
3
1
2
2
1
6
4
0
1
1
0
5
0
0
21
0
0
0
9
0
2
1
0
10
5

CAV 03

Abundância total

FO Total
(%)

1
3
1
1
4
0

3
15
3
2
15
1

33%
66%
33%
33%
83%
16%

8
0
1
5
0
0
2
0
0
3
0
0
0
1
0
0
4

76
32
66
9
70
4
66
2
59
8
28
7
25
27
11
3
26

57%
42%
42%
42%
57%
28%
100%
28%
71%
57%
85%
57%
42%
57%
28%
28%
57%
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As demais espécies capturadas em redes de neblina possuem forte ligação com áreas florestais e possivelmente
estão ligadas a ambientes ricos em recursos alimentares, assim como o ponto FLO 07 que se localiza em área
bem preservada e próximo a curso d’água. Para Carollia perspicillata e Sturnira lilium era esperado o registro
em mais pontos amostrais, principalmente áreas de florestas riparias ricas em frutos do gênero Piper e Solanum
(Gomes et al., 2015).
Em relação aos morcegos insetívoros, as menores frequências de ocorrência entre os pontos amostrados foram
registradas para Peropteryx macrotis, Peropteryx sp., Lasiurus sp. e Histiotus sp., todos amostrados em apenas
dois dos pontos amostrais. Segundo Jung & Kalko, 2011, estes animais possuem mais sensibilidade a alterações
no ambiente e estão ligados a ambientes florestais, aliado ao fato de Lasiurus sp. e Histiotus sp. possuírem o
chamado ultrassônico ocupando várias bandas de frequência (FM) o que aumenta a resistência sobre os pulsos,
limitando assim sua propagação. Com isso, estes animais podem ser menos amostrados que os forrageadores
de espaço aberto, como os molossideos, uma vez que estes possuem uma maior energia na parte inicial da
chamada se propagando por longas distâncias (Jung & Kalko, 2011).
4.6.2.4 - Diversidade, Equitabilidade E Similaridade
Monitoramento acústico
Sobre o índice de diversidade acessado utilizando os dados de bioacústica, o mesmo pouco variou entre os
habitats amostradas, tendo os maiores valores nas áreas campestres. Este resultado se dá em parte por conta
da disponibilidade de abrigos para os morcegos e por serem ambientes abertos que oferecem pouca dificuldade
de transposição para os morcegos, facilitando assim a dispersão.
Em relação ao índice de equitabilidade para os ambientes campestre e mata, os valores foram próximos,
indicando que não há dominância de nenhuma espécie. Para área de mata, em comparação com as campestres
e geral, o valor foi menor, o que indica que algumas espécies podem exercer dominância em relação a outras.
Este fato é explicado uma vez que morcegos insetívoros que forrageiam dentro de áreas de mata possuem um
sonar especializado para tal, que os possibilita desviar de galhos, troncos e cipós. Estes animais são denominados
forrageadores de espaço de borda/fechado (Schnitzler & Kalko, 2001).
Quadro 50: Índice de diversidade de Shannon e equitabilidade para a fauna de morcegos insetívoros registrada durante
o programa de monitoramento de quirópteros, Congonhas- MG.
ÍNDICE
GERAL
MATA
CAMPESTRE
Riqueza
17
11
17
Indivíduos (passagens)
519
109
410
Shannon (H')
2.46
1.94
2.40
Equitabilidade (J)
0.87
0.81
0.84

Analisando a similaridade entre as áreas estudadas com o método de monitoramento acústico, é possível
perceber que os habitats apresentaram baixa similaridade (Quadro 51). Este fato é explicado principalmente
pelo estrato vegetacional dos habitats em questão, as matas, possuem estrato arbóreo alto e denso, favorecendo
os animais forrageadores de espaço fechado e de borda e os ambientes campestres possuem estrato
vegetacional baixo, favorecendo os animais forrageadores de espaço aberto (Denzinger & Schnitzler, 2013).
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Quadro 51: Índice de similaridade de Jaccard para a fauna de morcegos insetívoros registrada durante o programa de
monitoramento de quirópteros, Congonhas- MG.
CAMPESTRE
MATA
CAMPESTRE
1
0,36
MATA
0,36
1

Em relação a como a comunidade de morcegos insetívoros se estrutura no ambiente, podemos perceber na
Figura 157, a partir do escalonamento multidimensional não métrico (NMDS), nota-se que é nítido um
agrupamento entre os pontos descritos como áreas amostrais em mata (círculos verdes) agrupados do lado
direito da figura, e áreas amostrais campestres (círculos marrons) agrupados do lado esquerdo. Esta diferença
entre a estrutura da comunidade foi confirmada pelo teste PERMANOVA (p< 0,02 ; R =2,05). Este resultado é
esperado, por conta principalmente da estrutura vegetacional dos habitats comparados, sendo que as áreas de
mata oferecem aos morcegos disponibilidade de alimento (Dias-Silva et al. 2017), porém, são ambientes com
vários obstáculos (galhos, trocos), favorecendo os forrageadores de espaço de borda (Vespertilionidae e
Phyllostomidae). Já as áreas campestres, na área de estudo, estão relacionadas à afloramentos de cangas sendo
que estas áreas são importantes locais de abrigo para várias espécies de morcegos (Gomes et al. 2015). A
estrutura vegetacional dos ambientes campestres não impõe obstáculos para os morcegos, sendo beneficiados
os animais forrageadores de espaço aberto (Molossidae e Emballonuridae).

Figura 157: NMDS produzido através da similaridade de Bray-Curtis para os morcegos amostrados pelo
monitoramento acústico, onde: círculos marrons representam noites amostradas em ambientes campestres e
círculos verdes noites amostradas em ambientes de mata.

Redes de Neblina
Para as capturas através de redes de neblina, é possível observar o índice de diversidade de Shannon Wienner
(Quadro 52) calculado para os habitats amostrados (Mata e Campestre). Em relação às capturas por rede de
neblina os índices demonstraram grande variabilidade. Sendo que as maiores riqueza, abundância e diversidade
foram amostradas em áreas de Mata. Este é um resultado esperado uma vez que a maioria dos morcegos da
família Phyllostomidae concentra sua atividade próximo a áreas com maior aporte de recursos (Gomes et al.
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2015), como vegetais em frutificação e cursos d’água. Estes ambientes, na realidade da área de estudo, se
concentram próximos às áreas de mata. Em relação aos índices de equitabilidade (J), notou-se que as espécies
estão mais bem distribuídas em termos de abundância nas áreas de matas, não havendo nenhuma dominância
evidente. Já para as áreas de ambientes campestres notou-se que o ambiente possui a distribuição de espécies
concentradas em indivíduos generalistas, sendo principalmente Sturnira lilium. Isso demonstra maior capacidade
dessa espécie em perdurar em ambientes com menor quantidade de recursos (Reis et al. 2007).
Quadro 52: Índice de diversidade de Shannon e equitabilidade para a fauna de morcegos registrada durante o programa
de monitoramento de quirópteros, capturados por redes de neblina Congonhas- MG.
ÍNDICE
GERAL
MATA
CAMPESTRE
Riqueza
6
6
2
Indivíduos (Abundância)
38
32
6
Shannon (H')
1.34
1.41
0.63
Equitabilidade (J)
0.74
0.78
0.91

Em relação à similaridade dos ambientes amostrados através de redes de neblina (Quadro 53), esta se
apresentou baixa (21%). De fato, pode se perceber que apenas duas espécies foram capturadas em áreas
campestres sendo estas amostradas também em área de mata. Como já abordado neste texto, as espécies
Carollia perspicillata e Sturnira lilium, são animais que se alimentam de frutos amplamente distribuídos em
ambientes savânicos e áreas de mata, estando mais concentradas nesta última (Mello et al 2011)
Quadro 53: Índice de similaridade de Sorensen para a fauna de morcegos registrada em redes de neblina durante o
programa de monitoramento de quirópteros, Congonhas- MG.
CAMPESTRE
MATA
CERRADO
1
0,21
MATA
0,21
1

4.6.2.5 - Suficiência Amostral
Foram geradas as curvas de acumulação de espécies real e estimada, empregando-se o estimador de espécies
Jackknife de primeira ordem, para o monitoramento acústico, o qual apontou a estimativa de ocorrência de
17,94 espécies de morcegos insetívoros para a área de estudo (Figura 158).
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Figura 158: Curva de acumulação de espécies de morcegos elaborada a partir de dados do monitoramento acústico,
obtidos durante o programa de monitoramento de morcegos, Congonhas – MG.

Observa-se que as curvas estão em ascendentes, tendendo a estabilização, o que segundo Cullen e colaboradores
(2004), pode ser considerado um indicador de que o número total de espécies ocorrentes pode estar próximo
de ser amostrado. Usando o índice de completude amostral (Heer et al., 2015) é possível perceber que 94% das
espécies estimadas foram de fato amostradas.
Para a amostragem utilizando redes de neblina estimador de espécies Jack 1, estimou cerca de 7,3 espécies para
área de estudo, cerca de 82% das espécies estimadas foram de fato amostradas. Com isso, é possível perceber
que a curva de acumulação (Figura 159) de espécies se encontra em ascendente indicando que se aumentar o
esforço, provavelmente maior número de espécies serão registradas.
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Figura 159: Curva de acumulação de espécies de morcegos, elaborada a partir de dados de captura através de redes
de neblina, obtidos durante o programa de monitoramento de morcegos, Congonhas – MG.

4.6.2.6 - Marcação de Indivíduos, Aspectos Biométricos e Museológicos
No Quadro 54, encontram-se todos os indivíduos capturados, incluindo os dados biológicos, locais de coleta e
identificação da anilha. No presente estudo não houveram recapturas e nenhum individuo foi coletado.
Quadro 54: Indivíduos capturados durante o Programa de Monitoramento da Quiropterofauna, Mina Casa de Pedra,
Congonhas – MG.
Registro

Data

Área/Ponto

Espécie

Marcação

Sexo

Peso (g)

Antebraço
Estado
Horário
(mm)
reprodutivo

1ª campanha ESTAÇÃO SECA
1

09/07/2019

FLO 01

Sturnira lilium

L4

F

19

42

19:00

Inativo

2

09/07/2019

FLO 01

Sturnira lilium

E7

F

17

42

19:30

Inativo

3

12/07/2019

FLO 07

Anoura caudifer

-

M

12

37

18:30

Inativo

4

12/07/2019

FLO 07

Carollia perspicillata

6689

F

13

41

18:30

Ativa

5

12/07/2019

FLO 07

Sturnira lilium

-

M

23

44

19:30

Inativo

6

13/07/2019

CAV 01

Carollia perspicillata

-

M

16

41

20:00

Inativo

7

13/07/2019

CAV 01

Carollia perspicillata

-

F

14

39

20:00

Inativo

8

07/08/2019

CAV 03

Lasiurus blossevillii

-

M

9

39

18:00

Ativo

9

07/08/2019

CAV 03

Anoura caudifer

-

M

15

37

18:00

Ativo

10

07/08/2019

CAV 03

Carollia perspicillata

-

M

15

37

18:00

Inativo

11

07/08/2019

CAV 03

Carollia perspicillata

6900

M

15

39

20:00

Ativo

12

09/08/2019

CAV 02

Sturnira lilium

-

F

26

40

19:30

Grávida
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Antebraço
Estado
Horário
(mm)
reprodutivo

Registro

Data

Área/Ponto

Espécie

Marcação

Sexo

Peso (g)

13

09/08/2019

CAV 02

Sturnira lilium

-

F

27

42

19:30

Grávida

2ª campanha ESTAÇÃO CHUVOSA
14

04/12/2019

FLO 07

Carollia perspicillata

-

M

18

41

18:30

Inativo

15

04/12/2019

FLO 07

Desmodus rotundus

-

M

38

50

18:30

Inativo

16

04/12/2019

FLO 07

Carollia perspicillata

-

M

14

40

19:00

Inativo

17

04/12/2019

FLO 07

Sturnira lilium

-

F

25

43

19:00

Grávida

18

04/12/2019

FLO 07

Platyrrhinus lineatus

-

F

17

40

19:00

Inativo

19

04/12/2019

FLO 07

Carollia perspicillata

-

M

16

39

20:40

Inativo

20

04/12/2019

FLO 07

Carollia perspicillata

-

F

16

40

20:40

Inativo

3ª campanha ESTAÇÃO SECA
21

31/09/2020

CAV03

Carollia perspicillata

6779

M

13

38

18:30

Inativo

22

31/09/2020

CAV03

Sturnira lilium

-

M

28

41

18:30

Inativo

23

31/09/2020

CAV03

Sturnira lilium

6895

F

23

42

18:30

Grávida

24

31/09/2020

CAV03

Sturnira lilium

-

M

18

41

19:30

Inativo

25

31/09/2020

CAV03

Desmodus rotundus

E8

M

31

60

20:30

Inativo

26

31/09/2020

CAV03

Sturnira lilium

-

F

19

39

21:00

Grávida

27

05/09/2020

FLO 04

Carollia perspicillata

7136

F

15

40

18:30

Inativo

28

05/09/2020

FLO 04

Carollia perspicillata

-

F

18

41

19:30

Grávida

29

05/09/2020

FLO 04

Carollia perspicillata

L9

F

17

38

21:00

Grávida

30

06/09/2020

FLO 07

Anoura caudifer

-

F

7

37

19:00

Inativo

31

06/09/2020

FLO 07

Carollia perspicillata

-

M

15

40

19:00

Inativo

32

06/09/2020

FLO 07

Sturnira lilium

-

F

17

41

19:00

Inativo

33

06/09/2020

FLO 07

Sturnira lilium

-

M

20

40

21:00

Inativo

4ª campanha ESTAÇÃO CHUVOSA
34

28/02/2021

FLO 04

Sturnira lilium

-

M

18

41

19:30

Inativo

35

28/02/2021

FLO 04

Sturnira lilium

-

M

19

42

21:30

Inativo

36

29/02/2021

FLO 07

Desmodus rotundus

-

M

39

50

19:00

Ativo

37

29/02/2021

FLO 07

Sturnira lilium

-

F

18

40

20:00

Grávida

38

29/02/2021

FLO 07

Carollia perspicillata

-

F

7

42

20:00

Inativo

4.6.2.7 - Espécies Ameaçadas, Endêmicas, Bioindicadoras (Qualidade Ambiental), Cinegéticas, Exóticas,
Migratórias, de Importância Médica
Segundo Barros (2006), algumas espécies da subfamília Phylostominae são indicadoras de ambientes
preservados ou em regeneração, uma vez que estes animais sofrem com a alteração em seus ambientes. No
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entanto, neste trabalho não ocorreu registro de nenhuma espécie desta subfamília. Todos os indivíduos
capturados e registrados através do monitoramento acústico possuem distribuição tanto em ambientes
alterados quanto conservados. Nenhuma espécie se encontra em algum critério de ameaça conforme as listas
consultadas. Com relação a espécies com importância médica, apesar de várias espécies de morcegos poderem
se contaminar com o vírus da raiva ressalta-se aqui a captura de três individuos de Desmodus rotundus, animal
com maior probabilidade de contagio por este vírus (Scheffer et al., 2007), o qual, no entanto aparentava se
encontrar em estado saudável.
4.6.3 - Mastofauna Terrestre
4.6.3.1 - Subprograma de monitoramento da Mastofauna terrestre de médio e grande porte
Até o momento, com quatro campanhas deste monitoramento realizadas na área da CSN Mineração – Casa de
Pedra, foram identificadas 14 espécies de mamíferos de médio e grande porte dentre os 64 resgistros deste
grupo. A diversidade de mamíferos de médio e grande porte na região registrada até o momento, com base nos
estudos anteriores, é de 29 espécies. Portanto no período deste monitoramento foram registradas
aproximadamente 48% da diversidade relatada nos últimos 18 anos (Quadro 55).

Figura 169: Curva de acúmulo de espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados ao longo do
monitoramento.

Cães domésticos (Canis lupus familiaris) tem atuado como espécie exótica, perturbando e modificando
ecossistemas nativos de diferentes maneiras. Esses animais, invariavelmente, estando em ambiente natural,
retornam ao comportamento de matilha e caça, ao que denominamos comportamento feral.
A presença destes cães na área de estudo é uma situação grave levando-se em conta a possibilidade de declínio
das populações de diversos animais nativos, incluindo a redução das populações de presas para os carnívoros
silvestres, e por ser uma via de entrada de muitas doenças contagiosas para a fauna nativa. Por essa razão, nesse
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estudo sua presença foi contabilizada, a fim de avaliar a possibilidade de impacto local, ou mesmo vestígios de
suas ações.
Quadro 55: Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte observadas neste estudo até o momento na área
da CSN Mineração – Casa de Pedra.
Classificação taxonômica

Nome Comum

Área Amostral

Status de
Endemismo

Status de ameaça
Estadual

Nacional

Mundial

Ordem Carnivora
Família Felidae
Leopardus pardalis

Jaguatirica

C1; FLO-05; FLO04; FLO-07

VU

-

LC

-

Leopardus sp.

Gato-do-matopequeno

FLO-05

-

-

-

-

Puma concolor

Onça-parda

FLO-02; FLO-04

VU

VU(C1)

LC

-

FLO-01; CRU-01

-

-

-

-

CRU-01; FLO-04

-

-

LC

-

C1; FLO-02; FLO04

VU

VU(A3c;E)

NT

-

-

-

LC

-

Família Canidae
Canis lupus familiaris
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus

Cachorro
doméstico
Cachorro-domato
Lobo-guará

Família Mustelidae
Eira barbara

Irara

C1; FLO-04; FLO05; FLO-07
Família Procyonidae

Nasua nasua

Quati

FLO-05

-

-

LC

-

Procyon cancrivorus

Mão-pelada

C1

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha

FLO-05; CRU-01
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Tapiti

FLO-02; FLO-04;
FLO-05; C1
Ordem Primates
Família Callithrichidae

Callithrix sp.

Sagui

FLO-04
Ordem Rodentia
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Classificação taxonômica

Nome Comum

Área Amostral

Status de
Endemismo

Status de ameaça
Estadual

Nacional

Mundial

-

-

LC

-

-

-

LC

-

Família Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

CRU-01; C1
Família Cuniculidae

Cuniculus paca

Paca

FLO-05

Legenda: Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2020): NT= quase
ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado,
estimado ou projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥
30% com declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando
probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos. Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012): En (MA)= endêmico da Mata
Atlântica.

Quadro 56: Localidade de registro das espécies de médios e grandes mamíferosao longo do monitoramento.
Áreas
Espécies

FLO-01

FLO-02

FLO-04

FLO-05

FLO-07

CRU-01

C-01

Total

Chrysocyon brachyurus

-

2

4

1

-

-

4

11

Leopardus pardalis

-

-

1

5

2

-

1

8

Leopardus sp.

-

-

-

3

-

-

-

3

Puma concolor

-

1

1

-

-

-

2

Cuniculus paca

-

-

-

-

-

-

1

Canis lupus familiaris

3

-

-

-

2

-

5

Cerdocyon thous

-

-

1

-

2

-

3

Callithrix sp.

-

-

1

-

-

1

Dasypus novemcintus

-

-

-

1

-

-

2

Eira barbara

2

-

1

3

1

1

8

Hydrochoerus hydrochaeris

-

-

1

Nasua nasua

-

-

-

Procyon cancrivorus

-

-

Sylvilagus brasiliensis

-

Total

5

1

1

-

5

-

6

2

-

-

-

2

-

-

-

-

3

3

2

5

2

-

-

1

10

5

15

17

3

10

10

65

A quantidade de indivíduos de espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados até o momento foi
maior no período de Seca até o momento com trinta e quatro (34) registros e no período de chuva trinta e um
(31) registros em cada período sazonal (Figura 160). Já com relação a quantidade de espécies, foram registradas
doze (12) espécies no período de seca e doze (12) no período de chuvas (Figura 161). As espécies Cuniculus paca
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(paca) e Callithrix sp. (mico) foram registradas apenas no período de seca. Já as espécies Puma concolor (onçaparda) e Nasua nasua (quatí), foram registradas apenas no período chuvoso.

Figura 160: Registro de indivíduos por sazonalidade ao longo do monitoramento.

Figura 161: Registros de espécies por sazonalidade ao longo do monitoramento.

Durante os quatro estudos sazonais in situ, foram realizados nos fragmentos florestais amostrados a reprodução
da vocalização das espécies alvo em amplificadores (Playbacks), mas não houve resposta de nenhuma espécie
de primata. Principalmente as espécies Alouatta guariba (guariba) e Callicebus nigrifrons (sauá) demarcam seus
territórios frequentemente através de vocalizações e, se presentes na área, responderiam aos chamados
emitidos pelos amplificadores ou suas vocalizações seriam ouvidas à grandes distâncias, no caso específico do
gênero Alouatta sua vocalização pode ser ouvida até cinco quilômetros de distância.
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Três vestígios registrados na área FLO-05 não foram passíveis de identificação específica, apenas foi possível
afirmar se tratar do Gênero Leopardus. Sendo assim, o número de registros de espécies ameaçadas até o
momento pode ser maior que três, uma vez que outras espécies do Gênero Leopardus ocorrem na região e
também constam em listas de espécies ameaçadas. Sendo assim, os registros do gênero Leopardus que não
foram passíveis de identificação até o momento serão tratados como Leopardus sp. e considerados diferentes
de Leopardus pardalis
Também não foi possível a identificação do indivíduo registrado do gênero Callithrix, pois a vocalização do gênero
é de difícil identificação a nível específico sem a visualização do indivíduo.
O método mais eficiente para registro dos mamíferos que ocorrem na área da CSN Mineração – Casa de pedra
até o momento, é a procura por vestígios, com quarenta e um (41) registros, seguido pela utilização de câmeras
tap, com a obtenção de 21 registros (Figura 162).

Figura 162: Eficiência de obtenção de registros por tipo de método utilizado ao longo do monitoramento.

O Lobo-Guará C. brachyurus (Figura 163), foi o mamífero de médio e grande porte com o maior número de
registros na área da CSN, com onze (11) registros (Quadro 56). Esse canídeo normalmente se abriga nas áreas
florestadas durante o dia e percorre as áreas campestres para forragear ao entrar da noite, onde encontra maior
disponibilidade de pequenos vertebrados. Se trata de uma espécie de área de vida relativamente grande e ampla
ocorrência por todo empreendimento. O Lobo Guará potencialmente ocupa todos os tipos de ambientes, de
florestas e grotas a áreas campestres de altitude (campo rupestre e campo limpo), áreas estas comuns dentro
da CSN Mineração – Casa de Pedra. É um animal de hábito predominantemente solitário, apresentando padrão
de atividade crepuscular-noturno. A espécie é territorialista, utilizando marcação odorífera com urina e fezes
para demarcar território e evidenciar sua presença (ICMBio, 2018). Como os felinos, as principais ameaças a esta
espécie estão relacionadas à perda de hábitats.
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Figura 163: Lobo-Guará (C. brachyurus) fotografado por câmera trap.

O Tapiti (Sylvilagus brasiliensis minensis) foi o segundo animal mais registrado, com dez (10) registros (Quadro
56). O Tatipi (Figura 164) costuma ocorrer em bordas de florestas densas, além de poder ser achado em banhados
e margens de rios. Durante o dia esconde-se em buracos ou tocas que ele mesmo cava, porém é um animal
solitário, geralmente encontrado antes de amanhecer ou após anoitecer (Figura 18). Durante o dia, enquanto
descansa, prefere ficar nos esconderijos, em buracos ou sob as raízes das árvores. Mesmo se tratando de um
gênero de ampla ocorrência, atualmente é somente visto em áreas protegidas, onde ainda existem florestas, e
tornou-se escasso. Devido à falta de estudos, ainda não se sabe como os impactos da competição entre a lebreeuropeia e o tapiti por abrigo, alimento, área de reprodução e espaço afetam essas espécies. No entanto, Lepras
europaeus tem uma área de ação maior que os tapitis, possuem filhotes nidífugos e é uma espécie adaptada
naturalmente a locais abertos. Em muitas particularidades, estas diferenças podem representar vantagens
significativas para a espécie exótica, que possui alta capacidade de adaptação e ambiente propício com o
desaparecimento das florestas para dar espaço a campos de cultura.
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Figura 164: Tapiti (Sylvilagus brasiliencis minensis) fotografado por câmera trap.

Em seguida, vem as espécies, Leopardus pardalis, Eira barbara e Hidrochaerus hidrochaerys e com oito (5)
registros para os dois primeiros, e seis (6) registros para o último (Quadro 56).

Figura 165: Registro de pegada de Jaguatirica (Leopardus pardalis).

A espécie Eira barbara foi registrada em cinco áreas distintas (Figura 166). A Irara (Eira barbara) é um mustelídeo,
onívoro, de ocorrência ampla no país. Embora considerado bastante generalista e frequentemente avistado em
áreas antrópicas, se desloca preferencialmente por áreas com qualidade ambiental de moderada a alta e tem
preferência por áreas de floresta.
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Figura 166: Irara (Eira barbara) fotografada por câmera trap.

O Lobo Guará, a Jaguatirica e o Tapiti foram registrados em quatro áreas, e as demais espécies foram registradas
em uma ou duas áreas específicas. No entanto, vale ressaltar a ocorrência de cinco (5) registros de cão doméstico
em duas áreas distintas, em 2019 e 2021. A presença constante desses animais representa uma ameaça efetiva
à fauna silvestre local (Figura 167).
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Figura 167: Registro de cachorro doméstico (Canis lúpus familiaris)

Figura 168: Distribuição dos registros das espécies de médios e grandes mamíferos pelas áreas ao longo do
monitoramento.

Os representantes da Ordem Carnívora são considerados representantes dos níveis mais elevados da cadeia
alimentar, como os Felinos e o lobo guará (Chrysocyon brachyurus), ou seja, se alimentam de outros animais,
quase não possuem predadores naturais e são essenciais no equilíbrio das comunidades faunísticas.
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Algumas espécies de mamíferos podem ser consideradas bons indicadores de qualidade ambiental, como por
exemplo os felinos silvestres de pequeno porte registrados do Gênero Leopardus. Os felinos de pequeno porte
possuem preferência por ambientes mais preservados, fragmentos florestais contínuos e conectados, com maior
extensão e com recursos disponíveis e principalmente com pouca movimentação antrópica, pois apresentam
hábitos expressivamente furtivos.
A principal ameaça às populações de Leopardus no Brasil são a perda e fragmentação dos habitats naturais do
qual as espécies dependem. Apesar de ser encontrada em áreas agrícolas, ainda assim só permanece se a área
apresentar vegetação natural. Este problema é mais acentuado justamente nos biomas da Mata Atlântica e do
Cerrado. Em uma escala mais localizada, também são vítimas recorrentes de atropelamentos (ICMBio, 2018).
O felino Puma concolor (onça parda), apesar de ser mais tolerantes quanto ao tipo de ambiente que ocupa,
também pode ser considerado bom indicador ambiental, por ser considerado predador de topo de cadeia
alimentar e necessitar de grande quantidade de alimento disponível (Reis et al., 2011). Assim como os demais
felinos, uma das maiores ameaças à sobrevivência desta espécie e a perda de habitat em virtude da expansão
humana e da matriz agropecuária. (ICMBio, 2018).
A grande maioria destes felinos foi registrada em locais com remanescentes florestais de maior porte ou em
áreas consideradas corredores entre estes fragmentos, pois são animais que possuem grandes áreas de vida e
se deslocam muito. Estes são considerados espécies “guarda-chuva” (Luiz, 2008; Wanderlei, 2011) Espécies
“guarda-chuva” são aquelas que as medidas adotadas para sua preservação auxiliam na manutenção de outras
espécies silvestres como consequência.
O gráfico de acúmulo de espécies de médios e grandes mamíferos registrados até o momento (Figura 168)
apresenta inclinação pouco acentuada, o que representa a dificuldade de observação do grupo de médios e
grandes mamíferos deste monitoramento. Existe ainda grande distância entre a curva de acúmulo de espécies e
o número de espécies registradas na região. A dificuldade de observação de mamíferos de médio e grande porte
é uma realidade, necessitando de tempo e investimento em amostragem, até a obtenção de dados suficientes
para uma análise confiável dos parâmetros populacionais destes mamíferos.
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Figura 169: Curva de acúmulo de espécies de mamíferos de médio e grande porte registrados ao longo do
monitoramento.

A diversidade é composta pela variedade de espécies e o número de indivíduos dentro de cada espécie. Na
maioria das vezes os estudos de diversidade estão relacionados aos padrões de variação espacial e ambiental.
Desse modo, quanto maior a variação ambiental, maior será a diversidade de espécies do ecossistema.
O índice de diversidade de Shannon-Weaver, considera igual peso entre as espécies raras e abundantes. Ele
fornece uma ideia do grau de incerteza em prever, a qual espécie pertenceria um indivíduo retirado
aleatoriamente da população. Quanto maior for o valor de H’, maior será a diversidade em estudo. Os valores,
comumente, ficam entre 1 e 5. Este índice pode expressar riqueza e uniformidade e é dado por:

em que:
N = número total de indivíduos amostrados;
n i = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie;
S = número de espécies amostradas;
ln = logaritmo de base neperiana (e).
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O índice de Equabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxima diversidade, ou seja, todas as
espécies são igualmente abundantes. O índice de Equabilidade de Pielou é derivado do índice de diversidade de
Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Seu
valor apresenta uma amplitude de 0, que é a uniformidade mínima, até 1, sendo esta, a uniformidade máxima.

em que:
J’ = índice de Equabilidade de Pielou;
H’ max = ln(S) = diversidade máxima;
S = número de espécies amostradas = riqueza.
Os índices de Shannon–Weaver (H’); equitabilidade de Pielou (J’), foram aplicados de forma comparativa entre
as espécies, tendo-as como unidades independentes.
Shannon-Weaver (H'): 2,424934
Pielou (J'): 0,895454
O valor de H’ indica uma menor porcentagem de espécies raras, como uma baixa diversidade, pois valores ideais
ficam entre 3 e 5, provavelmente em função da amostragem, considerando os valores amostrados nos dados
secundários. A equitabilidade entre as espécies mostra-se moderada, com uniformidade de distribuição em
alguns locais, e exclusividade em outros.
Os índices de similaridade, coeficientes de Sorensen (S) e Jaccard (J), foram aplicados de forma comparativa entre
os pontos, tendo como unidades independentes as áreas de amostragem.
Os coeficientes de similaridade de Sorensen e de Jaccard calculados foram usados como coeficientes de
associação em uma análise de agrupamento (cluster), e corroboraram espacialmente com os índices de
diversidade e equitabilidade.
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Figura 170: Coeficientes de Similaridade de Jaccard e Sorensen, comparando a similaridade de espécies entre as
áreas amostradas.

Observou-se a similaridade de riqueza e distribuição das espécies Crysocyon brachyurus, Leopardus pardalis, Eira
barbara e Sylvilagus brasiliensis nas áreas C-01 e FLO-04, que se destacam por compartilhar tanto as mesmas
duas espécies ameaçadas, como duas generalistas, embora possuam estrutura da paisagem diferenciadas. Da
mesma forma CRU-01 e FLO-01 apresentaram similaridade em função da presença de cães domésticos em ambas
as áreas. Por outro lado, as áreas FLO-05 e FLO-04, se mostraram as mais diversas, com oito (8) espécies
respectivamente, sendo que em FLO-05 foram observados exclusivamente os registros de Nasua nasua,
Cuniculus paca, Dasypus novemcintus e Leopardus sp., e na FLO-04 um único registro de Callithix sp..
Os dados levantados nesse período não alcançaram uma amostragem que caracterize a estrutura do ambiente,
mas sim uma pequena variedade em termos de similaridade e variação de poucas espécies, de maneira que os
índices não refletem padrões ecológicos e espaciais. Uma vez que esses índices levam em conta tanto o número
de espécies, quanto o número de indivíduos, com o aumento do tamanho amostral eles devem refletir melhor a
diversidade biológica do que as estimativas atuais.
A utilização de índices de diversidade, embora extremamente úteis para análises ecológicas são aplicadas
geralmente de forma indiscriminada, resultando em dados pouco confiáveis e de baixa ou nenhuma credibilidade
do ponto de vista científico. Dentre os principais equívocos podemos destacar a ausência de uma base
probabilística que permita assinalar valores de significância (p) que, por sua vez, dificultam identificar a existência
de diferenças significativas entre pontos amostrais em uma assembleia de mamíferos. Outro fator interessante
é que todos os índices de diversidade são altamente influenciados pelo número de indivíduos e de espécies
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capturadas, consequentemente inventários realizados com baixa amostragem e diferenças entre as
metodologias utilizadas podem gerar dificuldades para avaliação satisfatórias da diversidade biológica, que
somados a problemas conceituais (ex: grupos de espécies com difícil identificação e de difícil amostragem)
trazem pouco sentido biológico e dificultam a interpretação de padrões ecológicos (Hulbert,1971; Gotelli &
Graves, 1996).
4.6.3.2 - Subprograma De Monitoramento Da Mastofauna Terrestre De Pequeno Porte
As Ordens Rodentia e Didelphimorphia juntas correspondem a maioria das espécies de mamíferos encontradas
na América do Sul. Essas Ordens são representadas por sete famílias (Caviidae, Cricetidae, Cuniculidae,
Dasyproctidae, Echimyidae, Sciuridae e Didelphidae) e é composta por espécies de várias guildas, que se
alimentam de insetos, sementes, frutos, raízes e broto de folhas. A maior parte de seus representantes é
pertencente ao grupo dos pequenos mamíferos, com peso corporal inferior a 1kg. Os pequenos mamíferos de
forma geral estão presentes na base da cadeia alimentar e inclui exemplares de diversos hábitos, tanto
escansoriais quanto de hábitos arborícolas, unicamente terrestres (cursoriais), semi-aquáticos ou semifossoriais.
Até o momento, são registrados na área da CSN mineração – Casa de Pedra, nos últimos 18 anos de estudos
ambientais, vinte e duas (22) espécies de pequenos mamíferos terrestres (Quadro 57).
Quadro 57: Lista de pequenos mamíferos terrestres com ocorrência confirmada na área da CSN Mineração - Casa de
Pedra.
Status de ameaça
Nome
Dados
Status de
Táxon
Popular
Secundários
endemismo
Estadual
Nacional
Mundial
Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
Gambá-deDidelphis albiventris
orelha3; 10; 12
LC
branca
Gambá-deDidelphis aurita
6; 11; 12; 13
LC
En (MA)
orelha-preta
Caluromys philander
Cuíca-lanosa
3; 12; 16
LC
Gracilinanus agilis
Catita
3; 4; 5; 10; 13
LC
3; 4; 5; 7; 9;
Marmosops incanus
Cuíca
10; 11; 12; 13;
LC
14; 15; 16
Cuíca-deMonodelphis americana
14; 15
LC
três-listras
Cuíca-deMonodelphis domestica
3; 4; 5; 7
LC
cauda-curta
Cuíca-de3; 4; 5; 7; 9;
Philander frenatus
quatro10; 12; 14; 15;
LC
olhos
16
Ordem Rodentia
Família Cricetidae
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Táxon

Nome
Popular

Akodon cf. cursor*

Rato-domato

Calomys cf. expulsus
Calomys tener

Rato-domato
Rato-domato

Cerradomys subflavus

Rato-domato

Euryoryzomys russatus*

Rato-domato

Necromys lasiurus

Rato-domato

Nectomys squamipes

Rato-d'água

Oecomys sp.

Rato-deárvore

Oligoryzomys sp.*

Rato-domato

Oxymycterus sp.*
Rhipidomys mastacalis
Thaptomys nigrita

Rato-domato
Rato-deárvore
Rato-domato

Dados
Secundários
3; 4; 5; 6; 7;
9; 10; 12; 14;
15; 16

Status de ameaça
Estadual
Nacional
Mundial

Status de
endemismo

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

LC

En (MA)

-

-

LC

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5; 7; 11; 13

-

-

LC

-

13

-

-

LC

En (MA)

14
3; 4; 5; 6; 7; 9;
13; 14; 16
3; 4; 5; 6; 7; 9;
10; 11; 12; 13;
14; 15; 16
16
3; 4; 5; 6; 7;
10; 11; 12; 14;
15; 16
3; 4; 5; 7; 10;
11; 12; 13; 14;
16
3
3; 4; 5; 6; 7; 9;
10; 11; 12; 13;
14; 15
3; 4; 5; 6; 7; 9;
10; 12; 13; 14

Família Echimyidae
12
LC
Família Sciuridae
Guerlinguetus brasiliensis
Caxinguelê
13; 14
En (MA)
Legenda: * = táxons com nomenclatura atualizada ou alterada em relação aos estudos consultados. Bibliografia: 1= SETE,
2003a; 2= SETE, 2003b; 3= SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL, 2010; 7= SPELAYON,
2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 9= BIOCEV, 2012; 10= SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO, 2015; 14=
BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017; 18= BIOCEV, 2019. Status de ameaça: Estadual=
Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase ameaçado, DD=
deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012).
(MA)= endêmico da Mata Atlântica.
Euryzygomatomys spinosus

Guirá

Neste monitoramento, foram registradas até o momento seis (6) espécies de pequenos mamíferos terrestres.
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Quadro 58: Espécies de pequenos mamíferos terrestres identificados até o momento por este monitoramento na área
da CSN Mineração - Casa de Pedra.
Táxon

Nome
Popular

Área
Amostral

Akodon cf. cursor

Rato-domato

Akodon sp.

Status de ameaça
Estadual

Nacional

IUCN

CITES

Status de
endemismo

FLO-05;
FLO-07

-

-

LC

-

-

Rato-domato

FLO-05;
FLO-07

-

-

_

-

-

Cerradomys subflavus

Rato-domato

FLO-05;
FLO-07;
CRU-01

-

-

LC

-

-

Didelphis aurita

Gambáde-orelhapreta

FLO-05;
FLO-07

-

-

LC

-

-

Oligoryzomys nigripes

Rato-domato

-

-

LC

-

-

Philander frenatus

Cuíca-dequatroolhos

-

-

LC

-

-

C-01;
FLO-04;
FLO-05
FLO-02;
FLO-04;
FLO-07

Legenda: Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase
ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. Status de endemismo (PAGLIA et al.,
2012). (MA)= endêmico da Mata Atlântica

O número de registros de mamíferos de pequeno porte variou entre as diferentes áreas amostrais de zero (0) a
nove (9) indivíduos. As áreas que apresentaram maior riqueza de espécies de pequenos mamíferos terrestres ao
longo do monitoramento, ou seja, maior número de espécies registradas foram: FLO-05 e FLO-07 com quatro (4)
e três (3) espécies registradas respectivamente. Dentre as espécies registradas, o maior número de registros foi
de Cerradomys subflavus com oito (8) registros e Philander frenatus e Didelphis aurita com três (3) registros cada,
no somatório das quatro campanhas. Cerradomys subflavus foi a espécie registrada somente no período chuvoso
e na última campanha, em 2021. Todas as outras espécies foram registradas em ambas as sazonalidades, se
considerarmos o nível genérico para Akodon, uma vez que até o momento não há a certeza específica.
Quadro 59: Locais de registros dos pequenos mamíferos terrestres registrados ao longo do monitoramento.
Espécie

FLO-01

Akodon cf. cursor

1

Akodon sp.
Cerradomys
subflavus
Didelphis aurita
Oligoryzomys
nigripes
Philander frenatus

FLO-02

FLO-04

FLO-07

C-01

CRU-01

Total sp
1

1
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FLO-05

1
4

1

2

1

4

2

2

3

1

3
1

8
5

1

3
5
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Espécie

FLO-01

FLO-02

FLO-04

FLO-05

FLO-07

C-01

Total

2

4

2

9

6

2

CRU-01

Total sp
25

Cerradomys subflavus foi também a espécie com o maior número de registros ao longo do monitoramento,
embora todos seus registros tenham ocorrido somente na última campanha. Este roedor é predominantemente
terrestre, embora possa eventualmente ser observado em árvores e possuir tocas nas mesmas. Habita formações
florestadas e formações abertas da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, possuindo ampla distribuição,
embora o complexo subflavus abranja dois táxons distintos entre as populações do nordeste e norte de Minas
Gerais (Bonvicino et al., 2008). No Cerrado, é encontrado na floresta de galeria e no "cerradão", estruturas
florestais observadas na área de estudo. Todavia, a espécie pode ser encontrada em áreas agrícolas e pastagens,
por trata-se de um animal adaptável às modificações do habitat com processos antrópicos.

Figura 171: Rato do Arroz ou Rato do Mato (Cerradomys subflavus) registrado na área FLO-05.

As duas espécies seguintes mais registradas foram Didelphis aurita (Gambá-de-orelha-preta) e, Philander
frenatus (Cuica-de-quatro-olhos), ambos com cinco (5) registros cada. Didelphis aurita é um marsupial endêmico
do Bioma Mata Atlântica, onde é amplamente distribuído e considerado abundante (Paglia et al., 2012). É uma
espécie escansorial e generalista, habitando tanto áreas antrópicas, onde geralmente é um dos pequenos
mamíferos mais abundantes, quanto em áreas preservadas, ocorrendo geralmente em quantidade equilibrada
com os demais pequenos mamíferos.
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Figura 172: Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) registrado na área FLO-07.

Philander frenatus, é um marsupial predominantemente arborícola, mas utiliza o solo com frequência. Possui
uma distribuição inteiramente brasileira que se estende desde pelo menos o Paraná ao norte para a Bahia e
interior de Minais Gerais e Goias, associado principalmente à Mata Atlântica. É geralmente encontrado próximo
a cursos d’água, mas apresenta grande plasticidade ambiental e pode se adaptar e ser encontrado nos mais
diversos tipos de ambientes em diferentes níveis de conservação.
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Figura 173: Cuica-de-quatro-olhos (Philander frenatus) registrado na área FLO-04.

O gênero Akodon, registrado nas áreas FLO-01, FLO-05 e FLO-07, abrange espécies de difícil identificação
(espécies crípticas), e na maioria das vezes necessita de métodos como análises genéticas para identificação. É
um roedor estritamente terrestre e amplamente distribuído pelos Biomas Mata Atlântica e Cerrado.
Considerando a variedade de estruturas florestais na região de estudo, é possível que a ocorrência do espécime
de Akodon da FLO-05 seja uma espécie distinta das ocorrências na FLO-01 e FLO-07, incorrendo em uma
contagem inferior de riqueza de espécies.

Figura 174: Roedor do gênero Akodon registrado na área FLO-05.
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Os métodos de amostragem para o grupo de pequenos mamíferos foram o armadilhamento com Live Traps,
registros em Camera Trap e Busca Ativa por Vestígios. Ao longo do monitoramento ocorreram catorze (14)
capturas em Live Traps, seis (6) registros em Camera Trap e um (1) registro por vestígio.

Figura 175: Eficiência de obtenção de registros por tipo de método utilizado.

Os pequenos mamíferos terrestres registrados até o momento através de capturas, foram medidos e anilhados
para acompanhamento de potenciais recapturas.

Figura 176: Oligoryzomys sp. registrado na área C-01, com brinco de marcação numerado na orelha direita.

A distribuição da amostragem foi bastante distinta em função da sazonalidade. Foram registrados dezesseis (16)
indivíduos na época de chuva e nove (9) no período de seca. Com relação ao Número de espécies, foram
registradas cinco (5) espécies na estação chuvosa e quatro (4) espécies na estação seca.
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Figura 177: Registro de indivíduos de pequenos mamíferos terrestres por sazonalidade ao longo do monitoramento.

Figura 178: Registro de espécies de pequenos mamíferos por sazonalidade ao longo do monitoramento.

Considerando a possibilidade de subamostrar a riqueza de pequenos mamíferos, para a análise da curva do
coletor optou-se por incluir todos os indivíduos de espécies duvidosas de maneira duplicada, como indicada nos
dados brutos, dos Gêneros Akodon, Didelphis, Philander e Oligoryzomys. Uma vez que também não há certeza
da espécie de Cerradomys, para a análise também se duplicou esse Gênero. Essa estratégia duplicou a riqueza,
de cinco (5) táxons válidos, para dez (10) táxons factíveis de subamostragem. Apesar disso, a curva de acúmulo
de espécies apresentou um discreto crescimentoao longo do monitoramento, no entanto, encontra-se bastante
distante do número esperado de espécies para a região.
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Figura 179: Curva de acúmulo de espécies de pequenos mamíferos. A reta acima indica o número de espécies totais
registradas na área segundo levantamento bibliográfico.

Dentre os pequenos mamíferos, em termos de grupo funcional, os representantes da Ordem Didelphimorphia
são considerados representantes dos níveis mais elevados da cadeia alimentar, como o Gênero Didelphis, que
se alimenta inclusive de outros roedores e marsupiais menores. Em ambientes equilibrados são essenciais no
equilíbrio das comunidades faunísticas, como pode ser observado na estrutura florestal da FLO-05. Por outro
lado, ao apresentar um número maior de registros na FLO-07, área bastante antropizada, pode refletir o
desequilíbrio da área, e a sua plasticidade generalista, atuando como um predador mais abrangente, deixando
de atuar como espécie indicadora de qualidade ambiental. Tal situação, em função da baixa amostragem de
pequenos mamíferos, tendencia a similaridade irreal entre áreas com estruturas florestais distintas, gerando
índices sem robustez para análise ambiental. A mesma lógica é aplicada para os registros de Philander, presente
tanto em área melhor estruturada, como a FLO-02, como em áreas mais antropizadas e descaracterizadas, como
as FLO-04 e FLO-07.
Por outro lado, a maior amostragem de Cerradomys subflavus em áreas mais estruturadas como a FLO-05 e CRU01, podem ser consideradas bons indicadores de qualidade ambiental, e diametralmente representar o
desiquilíbrio da área FLO-07, considerando sua plasticidade ambiental também compartilhada por Didelphis e
Philander. Essas situações alteram a análise de similaridade de ambientes, uma vez que a baixa amostragem de
espécies de pequenos mamíferos tende a análise para a leitura de similaridade de espécies, e não a
caracterização de similaridade ambiental, tornando os valores de índices de Jaccard e Sorensen inválidos em seu
objetivo, razão pela qual não serão apresentados no presente relatório, pois não refletem a função das análises
das análises.
A principal ameaça à riqueza de espécies de pequenos mamíferos no Brasil são a perda e fragmentação dos
habitats naturais do qual as espécies dependem. Algumas espécies como as dos Gêneros Akodon e
Olygoryzomys, observadas tanto em áreas estruturadas como FLO-05 e C-01, como em áreas antropizadas como
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FLO-04 e FLO-07, podem se adaptar às alterações ao longo de alguns períodos, mas a continuidade da
desestruturação florestal terminará por sucumbi-las.

Figura 180: Distribuição dos registros das espécies de pequenos mamíferos pelas áreas ao longo do monitoramento.

Tal leitura se corrobora com os índices de Shannon–Weaver (H’) e equitabilidade de Pielou (J’), que foram
aplicados de forma comparativa entre as espécies, tendo-as como unidades independentes. Onde temos S como
número total de táxons, n como número total de indivíduos e ni como número total de indivíduos do táxon i.
Shannon-Weaver (H'): 1,880695
Pielou (J'): 0,904423
O valor de H’ indica uma ínfima porcentagem de espécies raras, certamente em função da amostragem. A
equitabilidade entre as espécies é muito alta, com uniformidade de distribuição em locais com diferentes
estruturas vegetais, tal como observado na Figura 36.
Os dados levantados nesse período não alcançaram uma amostragem que caracterize a estrutura do ambiente,
mas sim uma pequena variedade em termos de similaridade e variação de poucas espécies, de maneira que os
índices não refletem padrões ecológicos e espaciais. Uma vez que esses índices levam em conta tanto o número
de espécies, quanto o número de indivíduos, com o aumento do tamanho amostral eles devem refletir melhor a
diversidade biológica do que as estimativas atuais.
A utilização de índices de diversidade, embora extremamente úteis para análises ecológicas são aplicadas
geralmente de forma indiscriminada, resultando em dados pouco confiáveis e de baixa ou nenhuma credibilidade
do ponto de vista científico. Dentre os principais equívocos podemos destacar a ausência de uma base
probabilística que permita assinalar valores de significância (p) que, por sua vez, dificultam identificar a existência
de diferenças significativas entre pontos amostrais em uma assembleia de mamíferos. Outro fator interessante
é que todos os índices de diversidade são altamente influenciados pelo número de indivíduos e de espécies
CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Página 186 de 217

capturadas, consequentemente inventários realizados com baixa amostragem e diferenças entre as
metodologias utilizadas podem gerar dificuldades para avaliação satisfatórias da diversidade biológica, que
somados a problemas conceituais (ex: grupos de espécies com difícil identificação e de difícil amostragem)
trazem pouco sentido biológico e dificultam a interpretação de padrões ecológicos (Hulbert,1971; Gotelli &
Graves, 1996).
4.6.3.3 - Análise integrada
Embora o empreendimento esteja inserido em um contexto de intensa atividade antrópica e fragmentação da
paisagem natural, derivados principalmente dos processos da modificação ambiental inerentes da exploração
mineral na área do empreendimento e de atividades agrícolas no entorno, a área de estudo ainda abriga
ambientes estruturados e conservados que representam fontes de recursos relevantes para a assembleia de
mamíferos terrestres local. A área de estudo demonstra alta diversidade de mamíferos, com 51 espécies de
mamíferos terrestres tendo sido reportadas nos últimos 18 anos de estudos na área do empreendimento CSN
Mineração – Casa de pedra (Sete, 2003a; Sete, 2003b; Sete, 2006; Sete, 2007; Gos Florestal, 2009; Gos Florestal,
2010; Spelayon, 2010a; Spelayon, 2010b; Biocev, 2012; Sete, 2013; Ypêbio, 2014; Sete, 2015; Ypêbio, 2015;
Biocev, 2016; Biocev, 2017a; Biocev, 2017b; Sete, 2017; Biocev, 2019), sendo que 20 espécies já foram
registradas no somatório destas duas campanhas de monitoramento.

Figura 181: Curva de acúmulo de espécies com o compilado de indivíduos registrados ao longo deste monitoramento.
A linha fixa representa o total de espécies encontradas na região do empreendimento nos últimos 18 anos e a linha
crescente representa o número de espécies registradas até o momento com uma taxa de erro associada de 5% de
variação acumulativa.

Embora discreta e longe de alcançar as 51 espécies de mamíferos terrestres com ocorrência confirmada para a
área do empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra, levando-se em consideração o curto período de
amostragem, estes são números expressivos, sobretudo no que envolvem os registros de espécies ameaçadas.
As ordens mais representativas até o momento neste monitoramento são apresentadas a seguir.
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Figura 182: Desenho esquemático indicando a representatividade das Ordens as quais as espécies de mamíferos
terrestres identificados ao longo do monitoramento estão distribuídas.

A Ordem Carnívora, com nove (9) espécies identificadas neste monitoramento, foi a ordem mais representativa
com 50% do total de registros, seguida por Rodentia que possui 25% dos registros com 7 (espécies) espécies,
Didelphimorphia com 12%, com um total de 2 (duas) espécies registradas e as demais ordens até o momento
com apenas uma espécie registrada, perfazendo 13% de representação em registros.
O grupo de pequenos mamíferos, composto por pequenos roedores e marsupiais, contribuiu com cinco (5)
espécies, número baixo quando comparado com as 22 espécies já registradas na área por trabalhos anteriores.
Dentre os mamíferos de médio e grande porte, das 29 espécies encontradas na região até o momento por
trabalhos anteriores, foi possível registrar 14 espécies. Estes dados corroboram com estudos anteriores que
apontam que a diversidade de médios e grandes mamíferos na área, mesmo com as atividades antrópicas que
apresenta, ainda é de grande relevância para as espécies nativas, em especial espécies ameaçadas de extinção.
Quadro 60: Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte observadas neste estudo até o momento na área
da CSN Mineração – Casa de Pedra.
Status de ameaça
Nome
Área de
Status de
Táxon
Popular
registro
endemismo
Estadual
Nacional
Mundial
Ordem Carnivora
Família Felidae
C1; FLOLeopardus pardalis
Jaguatirica
VU
LC
05

Leopardus sp.
Puma concolor

Gato-domatopequeno
Onça-parda
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FLO-05

-

FLO-02
VU
Família Canidae

-

-

-

VU(C1)

LC

-
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Táxon
Canis lúpus familiaris
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus

Eira barbara

Nasua nasua
Procyon cancrivorus

Dasypus novemcinctus

Didelphis aurita
Didelphis sp

Sylvilagus brasiliensis

Callithrix penicillata

Hydrochoerus hydrochaeris
Akodon cf. cursor*
Akodon sp.*
Oligoryzomys nigripes*
Cuniculus paca
Dasyprocta sp.

Nome
Popular
Cachorro
doméstico
Cachorrodo-mato

Área de
registro

Status de ameaça
Estadual
Nacional
Mundial

FLO-01
CRU-01

-

C1; FLO02; FLOVU
04
Família Mustelidae
C1; FLOIrara
04; FLO05
Família Procyonidae
Quati
FLO-05
Mão-pelada
C1
Ordem Cingulata
Família Dasypodidae
Tatu-galinha
FLO-05
Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
Gambá-deFLO-07
orelha-preta
GambáFLO-05
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
FLO-02;
Tapeti
FLO-04
Ordem Primates
Família Callithrichidae
Sagui-deFLO-04
tufos-pretos
Ordem Rodentia
Família Caviidae
Capivara
CRU-01
Família Cricetidae
Rato-doFLO-05
mato
Rato-doFLO-07
mato
Rato-doC1
mato
Família Cuniculidae
Paca
FLO-05
Família Dasyproctidae
Cutia
FLO-05
Lobo-guará

CSN Mineração – Mina Casa de Pedra
Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre
BPI_CSN_PMF3_RC_02

Status de
endemismo

-

LC

-

VU(A3c;E)

NT

-

-

LC

-

-

LC
LC

-

-

LC

-

-

LC

En (MA)

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

-

-
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Legenda: Status de ameaça: Estadual= Minas Gerais - COPAM (2010), Nacional= Brasil -ICMBIO (2018), Mundial= IUCN (2019): NT= quase
ameaçado, DD= deficiência de dados, LC= preocupação menor, EN= em perigo, VU= vulnerável. C1 = Um declínio continuado observado,
estimado ou projetado de pelo menos 10% em 10 anos. A3c = Redução da população projetada ou suspeitada de ocorrer no futuro ≥
30% com declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência e/ou qualidade do habitat. E = Análises quantitativas indicando
probabilidade de extinção na natureza é ≥ 10% em 100 anos. A4ce = Redução da população observada, estimada, inferida, projetada ou
suspeitada, sendo que o período de tempo deve incluir tanto o passado quanto o futuro (até um máximo de 100 anos), e as causas da
redução podem não ter cessado OU não ser compreendidas OU não ser reversíveis, com declinio de área de ocupação e efeitos de taxons
introduzidos, hibridação, patogenos, poluentes ou competidores. Status de endemismo (PAGLIA et al., 2012): En (MA)= endêmico da
Mata Atlântica.

Os mamíferos terrestres, em sua maioria, ocupam as mais variadas fitofisionomias e são de fácil adaptabilidade
quanto ao grau perturbação dos ambientes. No entanto, as espécies indicadas como vulneráveis nas listas de
espécie ameaçadas, em geral, se apresentam com algum tipo de especialização ambiental e são mais sensíveis a
modificações na paisagem. Por exemplo, espécies restritas a ambientes florestados, principalmente, as que são
arborícolas e necessitam de conectividade no dossel para se locomoverem, caso das espécies Alouatta guariba
e Callicebus nigritus ou espécies com preferência à locais mais preservados, seja por apresentarem
características especializadas à utilização de determinados recursos, naturalmente mais escassos em pequenas
áreas, ou por apresentarem hábitos furtivos, evitando áreas com excesso de movimentação humana, como os
felinos silvestres.
Cada uma das espécies registradas desempenha importantes funções ecológicas, sendo essenciais no equilíbrio
do ecossistema como um todo. Muitas destas possuem importantes papéis ecossistêmicos como controladores
das populações de vertebrados, plantas e/ou insetos e dispersores de sementes. Os mamíferos terrestres,
preferem locais onde ainda existem remanescentes vegetacionais nativos em melhor estado de conservação,
água e recursos alimentares. As áreas florestais com maior extensão e conservação são geralmente mais diversas
e abrigam as espécies mais seletivas e ameaçadas de extinção. Não menos importantes, os pequenos
fragmentos, principalmente os que proporcionam conectividade entre as áreas maiores, tendem apresentar
significativa diversidade de espécies, principalmente quando conectados, pois, ampliam a capacidade de suporte
da paisagem como um todo. A preservação de fragmentos de áreas naturais conectadas entre si, em mosaicos
altamente modificados por ações humanas, é fator preponderante à manutenção da diversidade biológica em
uma região, possibilitando a manutenção do fluxo gênico entre indivíduos de uma mesma espécie e
consequentemente a perpetuação das populações animais em números viáveis, impedindo assim extinções
locais e a manutenção de populações mínimas viáveis regionalmente (PIRES et al., 2006). Os mamíferos da região
de estudo e do entorno vêm sofrendo há décadas em função de intensas perdas e alterações em seus ambientes
naturais, sendo obrigadas a se adaptarem constantemente às modificações. Os estudos de monitoramento
destas espécies são necessários para direcionar estratégias eficientes na manutenção não somente suas
populações viáveis, mas também na perpetuação dos processos evolutivos, que são necessários à manutenção
da vida.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 - HERPETOFAUNA – PMCFA
Considerando o Subprograma de Monitoramento de Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, Raros
e/ou Endêmicos, após duas estações chuvosas/reprodutivas amostradas, pode-se dizer que, pela primeira vez,
temos uma linha de base (baseline), ainda que incipiente, do número de indivíduos em cada um dos pontos
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amostrais. Em nenhum ponto monitorado houve uma queda brusca na abundância das espécies ao longo dos
dois primeiros anos do monitoramento. Dessa maneira, não se verificou relação entre as flutuações na
abundância das espécies as intervenções decorrentes das atividades da CSN. Nesse sentido, a continuidade do
monitoramento no longo prazo é importante para permitir avaliar possíveis alterações futuras.
Salienta-se que a nascente do ponto H11, único ponto que abriga conjuntamente três das cinco espécies que
têm suas populações monitoradas (i.e. Bokermannohyla aff. feioi, Bokermannohyla martinsi e Phasmahyla
jandaia) encontra-se em processo de regeneração (Figura 74 e Figura 75). De qualquer maneira, é necessário
monitorar os efeitos da recuperação ambiental e verificar se ela será efetiva para controlar os impactos, visando
a melhoria na qualidade ambiental do riacho e a manutenção das populações dessas três espécies no médiolongo prazo.
O cágado ameaçado Hydromedusa maximiliani foi registrado em apenas cinco pontos todos localizados na região
da Reserva Legal e do Parque da Cachoeira. Ao mesmo tempo que demonstra a importância desse fragmento de
floresta para a manutenção dessa espécie ameaçada na área da CSN, a ocorrência restrita indica que a espécie
não se encontra bem distribuída na região.
No que diz respeito ao Subprograma de Taxonomia e Conservação das Espécies de Bokermannohyla, os
resultados indicam que Bokermannohyla feioi não é um sinônimo de Bokermannohyla nanuzae, como
atualmente proposto pela literatura científica (Walker et al., 2015). A perereca Bokermannohyla aff. feioi
registrada na CSN não é uma espécie nova, como hipotetizado, mas sim Bokermannohyla feioi que passa a ter
uma distribuição bem mais ampla. Estes resultados são ótimos do ponto de vista da conservação da espécie que
passa a ter uma distribuição que vai desde a Serra do Ibitipoca em Minas Gerais, até o nordeste do estado, na
divisa com a Bahia e, portanto, faz com que os impactos do empreendimento sobre ela possam ser relativizados.
Este é um exemplo claro de como a carência de conhecimento científico pode superestimar os impactos
ambientais de um empreendimento sobre um determinado táxon. Se antes da realização desta pesquisa
supunha-se que o empreendimento afetaria populações de uma espécie endêmica do Espinhaço ou mesmo nova
para a ciência, agora sabe-se que seus efeitos são sobre uma espécie de distribuição mais ampla.
Com relação a Bokermannohyla gr. circumdata, devido à paralização do projeto em função da pandemia de
Covid-19, mais dados precisam ainda ser incorporados às análises para que resultados mais precisos sobre o
status taxonômico das populações da CSN possam ser melhor investigados. O projeto já foi retomado e,
portanto, espera-se que apesar do atraso de cerca de um ano acarretado pela pandemia, que no próximo
relatório tenhamos resultados mais conclusivos sobre a questão taxonômica dessa espécie.

5.2 - AVIFAUNA – PMCFA E PMF
Os resultados anuais do Programa de Monitoramento de Fauna (PMF), bem como do primeiro ano de
implementação do Subprograma de Monitoramento da Avifauna ameaçada ou de importância conservacionista,
do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA), realizados na Mineração Casa de
Pedra, em Congonhas, Minas Gerais, demonstram que os programas vem cumprindo seus objetivos, por meio
da coleta de dados fundamentais que permitem monitorar a avifauna das diversas fitofisionomias da Mineração
Casa de Pedra.
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Apesar da degradação ambiental inerente a uma área de mineração, a CSN Mineração - Unidade Congonhas é
ainda rica em espécies de aves, cuja comunidade é composta não só por espécies de ambientes antropizados e
degradados, mas também por aquelas de relevância conservacionista e endêmicas, tanto do domínio do Cerrado,
quanto da Mata Atlântica, além dos topos de montanhas do leste do Brasil.
A ocorrência de sete das 13 espécies foco do PMCFA foi verificada, incluindo espécies pouco registradas na área
da CSN Mineração - Unidade Congonhas durante os últimos anos (Micropygia schomburgkii, Porphyrospiza
caerulescens e Microspingus cinereus).
Apesar da área ser estudada já há alguns anos, ainda ocorreram registros de espécies inéditas que ainda não
haviam sido registradas na área da CSN Mineração - Unidade Congonhas em nenhuma dos anos anteriores,
reforçando a necessidade de continuidade do monitoramento. Foram nove espécies inéditas nessas últimas
campanhas, incluindo duas espécies ameaçadas (Spizaetus tyrannuse e Urubitinga coronata) que passarão a
fazer parte do PMCFA.
Dados da ocorrência, abundância e distribuição espacial das espécies foram coletados e poderão ser
monitorados com a continuidade dos programas, o que permitirá avaliar a interferência do empreendimento
sobre elas, e elaborar estratégias de manejo e conservação.
A continuidade da coleta de dados a longo prazo possui também alta relevância regional, por ser um dos poucos
programas de monitoramento de fauna do Quadrilátero Ferrífero.

5.3 - MASTOFAUNA TERRESTRE
5.4 - MASTOFAUNA VOADORA – PMF
Com a realização deste trabalho foi possível investigar de forma eficiente a fauna de morcegos da área de estudo
do Programa de Monitoramento de Fauna na Mina casa de Pedra. A utilização em conjunto de metodologia de
captura com redes de neblina e amostragem acústica garantiu um panorama mais fidedigno sobre a atual
situação do grupo na área de estudo, ressaltando a importância da utilização de metodologias complementares
para acessar de forma eficaz a fauna de morcegos (Heer et al., 2015). Não foram registradas espécies que
constem nas listas de animais ameaçados, endêmicos ou raros. Foi possível notar que a distribuição espacial dos
morcegos, sobretudo os insetívoros, se mostra relacionada principalmente com a estrutura do habitat, podendo
apontar diferenças nas comunidades amostradas em áreas de mata e ambientes campestres. Porém, não foi
notada diferença em termos de riqueza de morcegos insetívoros entre os dois habitats em questão. Este fato
pode estar relacionado com a grande mobilidade que os morcegos possuem, permeando de forma eficiente a
paisagem e consequentemente demonstrando uma distribuição espacial homogênea (Coops & Catling, 2002).
O esforço amostral empregado e as limitações na identificação acústica provavelmente contribuíram para a
estabilização da curva de acumulação de espécies. Espera-se que, com a evolução das ferramentas de
identificação acústica, mais espécies possam ser identificadas, sendo encorajada a continuidade de estudos
bioacústicos na área. Já em relação às redes de neblina, as baixas temperaturas e chuvas nas estações sazonais
amostradas, podem apresentar relação com a baixa riqueza amostrada, em comparação com estudos prévios. É
de conhecimento que épocas com baixas temperaturas ou com chuvas intensas o sucesso de captura de
morcegos em redes de neblina cai, provavelmente pela sensibilidade de algumas espécies a estes fatores e
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também pela maior detecção da rede de neblina quando a mesma está molhada (McCain, 2006). No geral, o
índice de diversidade da comunidade de morcegos insetívoros foi alto se comparado a outros estudos e em
relação aos morcegos Phyllostomideos. A provável razão deste fato é a maior eficiência da metodologia
bioacústica para amostragem em noites chuvosas e com ventos, fazendo com que um número maior de espécies
tenha sido registrada por este método.
De forma geral, a fauna de morcegos da área de estudo se mostrou diversa com representantes de várias guildas
tróficas, como: nectarívoros, insetívoros, frugívoros e hematófagos. Apesar de nenhuma das espécies estar
presente em listas de animais ameaçados, ressalta-se que os animais amostrados participam de importantes
processos ecológicos como polinização, dispersão de frutos e controle de insetos (Kunz et al., 2011). Sendo assim,
a diminuição das populações destes animais pode acarretar severos danos ao ambiente e até mesmo econômico
(Boyles et al., 2011).

5.5 - MASTOFAUNA TERRESTRE – PMCFA E PMF
Para o monitoramento do PMCFA até o momento, não é possível uma avaliação clara dos mamíferos ameaçados
de extinção na área do empreendimento. Foram registradas, durante o período de monitoramento, três espécies
de mamíferos ameaçados de extinção das 11 espécies confirmadas para a área do empreendimento CSN
Mineração – Casa de Pedra. Espera-se que ao longo das próximas campanhas, mesmo com a dificuldade
intrínseca de monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, este número aumente e permita análises
comparativas da diversidade dentro da área do empreendimento, inferências sobre preferência de hábitats e
locais com maior utilização destas espécies e que necessitem de cuidados especiais na manutenção de suas
características que favoreçam sua utilização por estas.
Algumas espécies de mamíferos podem ser consideradas bons indicadores de qualidade ambiental, como por
exemplo, os felinos silvestres de médio e pequeno porte registrados neste monitoramento (Puma concolor,
Leopardus pardalis e Leopardus sp.). Os felinos de pequeno porte possuem preferência por ambientes mais
preservados, fragmentos florestais contínuos e conectados, com maior extensão e com recursos disponíveis. O
grande felino Puma concolor (onça-parda), apesar de ser mais tolerante quanto ao tipo de ambiente que ocupa,
também pode ser considerado bom indicador ambiental, por ser considerado predador de topo de cadeia
alimentar e necessitar de grande quantidade de alimento disponível (Reis et al., 2011). A maioria destes felinos
possui grandes áreas de vida e se deslocam muito. Estes são considerados espécies “guarda-chuva” (Luiz, 2008;
Wanderlei, 2011), ou seja, aquelas cujas medidas adotadas para sua preservação auxiliam na manutenção de
outras espécies silvestres como consequência.
As espécies ameaçadas merecem atenção especial, pois demonstram grande sensibilidade frente às ameaças
que enfrentam. Analisar dos dados obtidos sobre espécies ameaçadas nos permite compreender o uso da
paisagem local por estas espécies, auxiliando na elaboração de estratégias para a sua conservação. A paisagem
onde o empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra se encontra é formada por um mosaico altamente
modificado por ações humanas. Por este motivo, fica evidente a necessidade do monitoramento destas espécies
para o entendimento de como elas utilizam o espaço, auxiliando no direcionamento da preservação de
fragmentos de áreas naturais, conectadas entre si, ainda existentes na região que sejam responsáveis por
favorecer o deslocamento destas espécies, principalmente das espécies ameaçadas encontradas até o momento
e que necessitam de grandes áreas de vida para sua sobrevivência. Este é um fator preponderante à manutenção
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da diversidade biológica regional pois, manter a conectividade entre fragmentos é o que possibilita a
manutenção do fluxo gênico entre indivíduos de uma mesma espécie e consequentemente a perpetuação das
populações animais em números viáveis, impedindo assim extinções locais e favorecendo a manutenção de
populações mínima viáveis regionalmente (Pires et al., 2006).
Nesse monitoramento não foi possível uma avaliação clara da diversidade e aspectos ecológicos relacionados às
espécies de Mamíferos na região do empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra, Unidade de Congonhas.
Espera-se que ao longo dos próximos monitoramentos, o número de registros de indivíduos e espécies deste
grande grupo aumente e permita análises comparativas da diversidade dentro da área do empreendimento.
Ao longo de futuros monitoramentos, as análises dos dados sobre espécies de mamíferos que ocorrem na região
permitirão compreender o uso da paisagem local por estas espécies, auxiliando na elaboração de estratégias
para a conservação e auxiliando na mitigação de potenciais impactos gerados pelo empreendimento na região.
A paisagem onde o empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra se encontra, é formada por um mosaico
altamente modificado por ações de expansão humanas. Por este motivo, fica evidente a necessidade da
continuidade do monitoramento destas espécies, para o entendimento de como elas utilizam o espaço,
auxiliando no direcionamento da conservação de fragmentos de áreas naturais, conectadas entre si, ainda
existentes na região e que sejam responsáveis por favorercer o deslocamento destas espécies. Este é um fator
preponderante à manutenção da diversidade biológica regional pois, manter a conectividade entre fragmentos
é o que possibilita a manutenção do fluxo gênico entre indivíduos de uma mesma espécie e consequentemente
a perpetuação das populações animais em números viáveis, impedindo assim extinções locais e favorecendo a
manutenção de populações mínima viáveis regionalmente (Pires et al., 2006).
Para o monitoramento do PMF não foi possível uma avaliação clara da diversidade e aspectos ecológicos
relacionados às espécies de Mamíferos na região do empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra, Unidade
de Congonhas. Espera-se que ao longo dos próximos monitoramentos, o número de registros de indivíduos e
espécies deste grande grupo aumente e permita análises comparativas da diversidade dentro da área do
empreendimento.
Ao longo de futuros monitoramentos, as análises dos dados sobre espécies de mamíferos que ocorrem na região
permitirão compreender o uso da paisagem local por estas espécies, auxiliando na elaboração de estratégias
para a conservação e auxiliando na mitigação de potenciais impactos gerados pelo empreendimento na região.
A paisagem onde o empreendimento CSN Mineração – Casa de Pedra se encontra, é formada por um mosaico
altamente modificado por ações de expansão humanas. Por este motivo, fica evidente a necessidade da
continuidade do monitoramento destas espécies, para o entendimento de como elas utilizam o espaço,
auxiliando no direcionamento da conservação de fragmentos de áreas naturais, conectadas entre si, ainda
existentes na região e que sejam responsáveis por favorercer o deslocamento destas espécies. Este é um fator
preponderante à manutenção da diversidade biológica regional pois, manter a conectividade entre fragmentos
é o que possibilita a manutenção do fluxo gênico entre indivíduos de uma mesma espécie e consequentemente
a perpetuação das populações animais em números viáveis, impedindo assim extinções locais e favorecendo a
manutenção de populações mínima viáveis regionalmente (Pires et al., 2006).
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1 - DIAGNÓSTICO AMBIENNTAL
1 . 1 - MEIOSOCIOECONÔMICO
1.1.1 - Procedimentos metodológicos
Este diagnóstico apresenta os aspectos socioambientais da Área de Estudo - AE do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04, no qual compreendem os municípios de Congonhas, Belo Vale e
Jeceaba. O empreendimento em questão se encontra totalmente inserido no munícipio de Congonhas em
área operacional da Mina Casa de Pedra de propriedade da CSN Mineração, marcada pelo desenvolvimento
de atividades correlacionadas à indústria extrativa mineral.
O estudo realizado para o meio antrópico visou à elaboração de um diagnóstico caracterizador da situação
ambiental das áreas de influência do empreendimento, diagnóstico este que serviu de referência para a
avaliação dos impactos socioeconômicos decorrentes de sua implantação.
O presente diagnóstico do meio antrópico baseou-se nos principais aspectos sociais, econômicos e culturais
da área de estudo. Foram realizados levantamentos quantitativos e qualitativos com coletas de dados
secundários, coleta de dados primários de forma virtual e em campo com realização de entrevistas
estruturadas, semiestruturadas e observação direta não estruturada.
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Figura 1: Área de estudo do meio socioeconômico, englobando os municípios de Belo Vale, Jeceaba e Congonhas.
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1.1.1.1 - Formação da equipe do meio socioeconômico e planejamento do trabalho
A equipe designada para a realização do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04 referente ao meio socioeconômico e cultural contou com profissionais de
formações acadêmicas distintas, com experiência em pesquisas qualitativas e quantitativas na aplicação de
questionários, análise de dados e temática socioambiental.
A equipe foi composta por antropólogos, cientistas sociais, psicólogos, arquitetos, historiadores e
comunicólogos que atuaram em duas frentes de trabalho: escritório e campo.
Para os estudos de identificação e descrição de sítios arqueológicos, a CSN contratou em 2020 a empresa
Scientia Consultoria Científica para realizar o estudo de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
na área da Mina Casa de Pedra associado à ampliação de exploração de jazida e de infraestrutura (e.g.,
pilhas de rejeito/estéril, instalações prediais administrativas e industriais, barragens de rejeito, estradas
internas de acesso, pilhas de produtos e estruturas de carregamento de minério) conforme Anexo I:
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DA MINA CASA DE PEDRA NOS
MUNICÍPIOS DE CONGONHAS E BELO VALE, MG.
Inicialmente foi realizada reunião interna com a equipe técnica, objetivando planejar a atuação em campo,
a elaboração do diagnóstico e avaliação de impacto ambiental. Nessa fase, foram preparados instrumentos
de pesquisa, tais como questionários e roteiros de entrevistas, delimitada uma área de estudo a partir de
análise das imagens do Google Earth e informações sobre o empreendimento, posteriormente foi
estabelecida a realização do trabalho de campo para reconhecimento, confirmação das áreas de estudo e
realização de pesquisas.
1.1.1.2 - Pesquisa de dados primários nas áreas de estudo
O trabalho na área de estudo foi realizado no período de 15 a 18 de junho de 2021, tendo sido iniciado com
a realização de entrevistas junto às lideranças dos bairros urbanos mais próximos a área do
empreendimento em Congonhas e também nas comunidades rurais deste município, tendo em vista que
todo o empreendimento está inserido em seu território. Tais entrevistas possibilitaram a obtenção de
informações mais contextualizadas sobre a realidade local, tendo sido entrevistados representantes das
seguintes organizações comunitárias:
•

AMABU - Associação de Moradores dos Bairros Unidos

•

Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida

•

Associação Comunitária Bairro Lucas Monteiro

•

AMORES - Associação dos Moradores do Esmeril

•

ASMOBE - Associação de Moradores do Bairro Eldorado

•

ABIPRI - Associação de Moradores dos Bairros Primavera e Rosa Eulalia

•

ASCAP - Associação dos Moradores do Bairro Casa de Pedra

•

Associação Comunitária de Bairro e Moradores de Santa Quitéria

•

AMBACR - Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei e Complementação Cristo Rei

Estas pesquisas foram realizadas por meio de ferramenta digital do aplicativo TapSee, conforme ilustra a
Figura 2. O aplicativo permitiu o preenchimento digital das informações e a integração destes dados
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diretamente no banco de dados da pesquisa, sendo possível sua aplicação off-line, considerando a
precariedade de sinais de internet na região de realização da pesquisa. Esse procedimento facilitou o
processo de aplicação e sistematização da informação, fazendo com que se ganhasse tempo na execução
do trabalho.

Figura 2: Questionário no layout do aplicativo. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

As entrevistas foram realizadas seguindo-se todos os cuidados necessários para a prevenção da Covid-19,
uso de máscara, face shield, álcool gel e distanciamento. Nas comunidades e área rural as entrevistas foram
realizadas preferencialmente ao ar livre ou na varanda.
Foi também realizada reunião presencial do empreendedor com o Secretário Municipal de Meio Ambiente
de Congonhas, Sr. Marcelo Moreno e com a Diretora de Gestão Ambiental Sra. Ana Gabriela Carvalho para
apresentação do Projeto. Foi realizada também uma reunião virtual com o Secretário de Meio Ambiente de
Congonhas e com a Diretora de Gestão Ambiental para esclarecimentos sobre os procedimentos da
pesquisa.
A equipe da Biocev em seus contatos com os gestores salientou a importância da obtenção de dados
primários para a elaboração do diagnóstico socioeconômico e avaliação de impactos. Desse modo,
posteriormente as reuniões com as Secretarias de Meio Ambiente foi realizado contato com outros
gestores municipais para aplicação de questionários. As seguintes secretarias foram contatadas:
Congonhas


Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Segurança (Defesa Civil)



Secretaria Municipal de Transporte



Secretaria Municipal de Saúde



Secretaria Municipal de Cultura



Secretaria Municipal de Infraestrutura

Foram realizadas 11 entrevistas com lideranças locais e demais representantes de bairros e comunidades
da área de estudo e 1 reunião por meio de videoconferência com gestores de meio ambiente de
Congonhas. Obteve-se, por meio de envio de questionário via e-mail resposta de 1 representante do Poder
Executivo Municipal do município da área de saúde, contado com auxílio de preenchimento por parte de
Agente Comunitário de Saúde.
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Salienta-se que muitos entrevistados não possuíam todas as informações requeridas durante as entrevistas
ou optaram por não responder determinadas questões, igualmente os registros fotográficos não foram
autorizados em todas as entrevistas, por isso o diagnóstico não apresentará sempre o mesmo nível de
informação para todas as comunidades ou bairros enfocados nesse trabalho.
1.1.1.3 - Pesquisa de Dados Secundários
Para possibilitar uma ampliação da análise dos aspectos abordados no diagnóstico foi realizada pesquisa de
dados secundários para os municípios de Belo Vale, Congonhas e o município de Jeceaba pela interação
com o município Congonhas sede do empreendimento. Entre as várias fontes consultadas no decorrer
deste estudo destacam-se:
Para os indicadores de dinâmica populacional usou-se: os Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e
2010, do IBGE e a base de dados DATASUS, do Ministério da Saúde.
Para os indicadores de nível de vida foram consultados o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil do
PNUD; o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, versão 2011, da Fundação João Pinheiro, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2020), o Censo 2010 do IBGE; os Cadernos de Informações de
Saúde, integrantes do DATASUS, do Ministério da Saúde e a base de dados do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA, do Governo de Minas Gerais.
Para os indicadores de estrutura produtiva, as bases de dados foram o Censo Agropecuário; a Pesquisa
Agrícola Municipal, a Pesquisa Pecuária Municipal, a Pesquisa de Extração Vegetal Municipal; o Cadastro
Central de Empresas, todos do IBGE.
Destaca-se também a utilização de Estudos de Impacto Ambiental já realizados na região para outros
empreendimentos similares como referência para a elaboração desse diagnóstico.
1.1.2 - Contextualização Histórica
1.1.2.1 - Município de Jeceaba
A história do município de Jeceaba remonta aos primeiros anos do século XX, quando, por volta de 1910,
chegaram àquelas terras italianos, espanhóis e portugueses com a missão de construir o ramal Paraopeba
da Estrada de Ferro Central do Brasil – EFCB (IBGE, 2017). À época, o pequeno povoado, chamado de
Camapuã, que no dialeto indígena significa “morro redondo”, contava com cerca de 30 moradias e
pertencia ao município de João Ribeiro, atualmente, Entre Rios de Minas. Com a inauguração do ramal da
ferrovia, a localidade experimentou um rápido desenvolvimento, sobretudo a partir da instauração de
grandes estabelecimentos comerciais.
Dentro desse contexto, a partir da promulgação do Decreto-Lei Estadual de nº 148 de 17/12/1938, o
povoado de Camapuã foi elevado à categoria de distrito. Cinco anos mais tarde, teve seu nome alterado
para Jeceaba – nome de origem indígena, que significa “reunião das águas” –, conforme Decreto Estadual
nº 058 de 31/12/1943. Já no ano de 1953, a partir da publicação da Resolução nº 21, de 31 de agosto, do
município de João Ribeiro, e da Lei Estadual nº 1.039 de 12 de dezembro daquele ano, o distrito de Jeceaba
foi emancipado e elevado à categoria de município.
Atualmente o município de Jeceaba é composto pela sede e pelos distritos de Bituri e Caetano Lopes,
embora esse último ainda não tenha sido instalado efetivamente. Destaca-se que o município ainda se
encontra subordinado judicialmente a Entre Rios de Minas.
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1.1.2.2 - Município de Belo Vale
O município de Belo Vale, situado na porção central do território mineiro, tem o início de sua história
remontada no século XVII quando se caracterizou como um dos primeiros arraiais do estado (Circuito
Veredas do Paraopeba, 2021). Conforme registros históricos, os bandeirantes paulistas Paiva Lopes e
Gonçalo Álvares participaram da expedição de Fernão Dias Paes que desbravaram a região no século XVII.
(IBGE, 2021).
A cidade conta com mais de 300 anos de história, tendo em 1735 vivenciado a descoberta do ouro na Serra
do Mascate (Câmara de Belo Vale, 2021) sendo palco de raízes do Brasil Colônia com um acervo patrimonial
vasto com elementos como As Ruínas das Casas Velhas e Calçada de pedra da Serra do Mascate, Fazenda
Boa Esperança e Museu do Escravo (Circuito Veredas do Paraopeba, 2021).
A Fazenda Boa Esperança tem um papel importante na fundação do município, pois de 1760 a 1780 foi
residência do Barão de Paraopeba – detentor de inúmeras terras na localidade. Em sua fazenda, eram
escravizadas 1.000 pessoas, que trabalhavam na mineração do ouro descoberto na Serra do Mascate. A
aridez vivenciada nas terras de Santana do Paraopeba, na década de 1760, corroborou para que os
fazendeiros buscassem melhores localidades para pastagem e lavoura, e, ao desbravarem o Rio Paraopeba,
deram início a um povoado em meio a um vale, denominado até então de São Gonçalo – nome dado pela
igreja de São Gonçalo ali erguida em 1764, que posteriormente passou a se chamar São Gonçalo da Ponte
devido à construção de uma ponte na localidade (Câmara de Belo Vale, 2021).
No ano de 1839 o povoado de São Gonçalo da Ponte foi elevado à categoria de distrito tendo seu
crescimento impulsionado em 1914 com o início das obras do Ramal de Paraopeba da Estrada de Ferro
Central do Brasil. Nesse mesmo ano o nome do distrito mudou para Belo Vale e, em 1917, com a
inauguração da estação ferroviária, o desenvolvimento foi proporcionado à região e em 1938, Belo Vale é
instituído como município de Minas Gerais (Prefeitura de Belo Vale, 2021). Após um longo período, Belo
Vale se torna Comarca de Congonhas, tendo sido refeita sua Comarca, abrangendo Belo Vale e Moeda, há
alguns anos (Câmara de Belo Vale, 2021).
A localidade de Belo Vale, divide seu território com os municípios de Bonfim, Brumadinho, Congonhas,
Jeceaba, Moeda, Ouro Preto e Piedade dos Gerais (IBGE, 2021), tendo além da sede do município, o distrito
de Santana do Paraopeba (Câmara de Belo Vale, 2021). Suas localidades rurais são Boa Morte, Pintos,
Arrojado Lisboa, Chacrinha, Laranjeiras, Chácara dos Cordeiros, Posse, Curral Moreira, Roças Novas de
Baixo, Roças Novas de Cima, Noiva do Cordeiro, Vargem de Santana, Costas, Palmital, João Alves e
Lages. (Prefeitura de Belo Vale, 2021).
1.1.2.3 - Município de Congonhas
As origens do município de Congonhas, localizado na região central de Minas Gerais, tem relação intrínseca
com a ampliação das atividades dos mineradores portugueses que foram em busca de novas jazidas de
ouro no século XVIII (GOVERNO DE MINAS, 2021). O ano de 1691 é marcado como o registro mais antigo
dos primeiros bandeirantes que adentraram no território em busca de ouro quando chegaram às margens
do ribeirão nomeado como “Rio das Congonhas” – que hoje é o Rio Maranhão – e que ali permaneceram
pelo fato de terem descoberto ouro (Prefeitura de Congonhas, 2021).
O nome Congonhas se deve ao fato de existir em suas planícies uma planta nomeada como “Congonhas”,
sendo um arbusto de folhas com propriedade medicinal e, também, ornamental (Prefeitura de Congonhas,
2021). No meio dessas planícies, aonde chegaram os aventureiros que chegaram ao território estava o
português Feliciano Mendes que, em 1757, fundou o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos no território
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que hoje se localiza no alto do Morro Maranhão (IBGE, 2021). A construção desse santuário foi uma
resposta do mesmo ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos, que quando se encontrava doente, prometeu se
dedicar ao santo caso tivesse sua saúde recuperada (GOVERNO DE MINAS, 2021).
Devido a grande quantidade de ouro que foi encontrada no Rio que hoje é chamado de Maranhão, a
localidade se tornou um centro de mineração que movimentou muito dinheiro e atraiu muitas pessoas que
ali se instalaram (Prefeitura de Congonhas, 2021). Inicialmente a cidade foi crescendo sobre dois morros
opostos por onde corre o Rio Maranhão; na porção central do território, onde se origina a povoação do
município, as praças que existem, foram construídas junto às igrejas, sendo a praça da Matriz de Nossa
Senhora da Conceição e a da Basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, localizadas com certo destaque
nesses morros opostos, e a capela de Nossa Senhora do Rosário. Suas ruas se deram considerando as
condições mais favoráveis para movimentação devido a irregularidade do terreno e tomava como base,
também, as ligações entre esse (IPHAN, 2021). Além da movimentação de dinheiro pela descoberta do
ouro, Congonhas foi se revelando como um grande centro religioso, sendo caracterizadas, por suas
construções, como centro de peregrinações (IPHAN, 2021).
Em 17 de dezembro de 1938, foi criado o município de Congonhas do Campo, mas só dez anos depois, em
1948, houve a mudança de nome para Congonhas. Além da movimentação econômica do ouro, atrelada
com os atrativos religiosos, Congonhas teve seu desenvolvimento ocasionado, também, das empresas
siderúrgicas que exploravam ferro na região (GOVERNO DE MINAS, 2021).
Atualmente sua população estimada tem em torno de 55.836 habitantes (IBGE, 2021), tendo como
principais manifestações socioculturais o Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Semana Santa,
Semana do Aleijadinho e Festival de Cultura Popular (GOVERNO DE MINAS, 2021).
1.1.3 - Contextualização Geográfica
1.1.3.1 - Município de Jeceaba
O município de Jeceaba está localizado na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, compondo a
Microrregião de Itaguara. Possui um território de 236,250 km², apresentando 36,1% de suas vias públicas
urbanizadas. Em 2010, sua população era de 5.395 habitantes e contava com densidade demográfica de
22,84 hab./km² (IBGE, 2010). A vista do município é apresentada na Figura 3.

Figura 3: Vista da cidade de Jeceaba/MG. Fonte: Correio de Minas, 2020.
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Cabe destacar que Jeceaba faz divisa com os municípios de Belo Vale, Congonhas, São Brás do Suaçuí, Entre
Rios de Minas, Desterro de Entre Rios e Piedade dos Gerais (Prefeitura de Jeceaba, 2021).
O Quadro 1 apresenta as distâncias dos principais centros urbanos e polos regionais, bem como suas
respectivas rotas de acesso em relação ao município. Essas localidades possuem uma inter-relação com o
município em estudo em função de infraestrutura, educação e emprego.
Quadro 1: Distâncias e acessos rodoviários de Jeceaba aos principais centros urbanos e polos regionais (km).
Capitais

Distância/Acesso

Belo Horizonte

113 km/BR 040

Rio de Janeiro

382 km/BR 040

São Paulo

571 km/BR 381 (Fernão Dias)

Vitória

526 km/BR 262

Brasília

837 km/ BR 040

Polos regionais

Distância/Acesso

Congonhas

22 km/MG 155

Conselheiro Lafaiete

40 km/MG 155

Ouro Branco

47 km/MG 155

Barbacena

114 km/BR 040

São João Del Rei

95 km/MG 383

Juiz de Fora

207 km/BR 040

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/jeceaba/panorama.

1.1.3.2 - Município de Belo Vale
O município de Belo Vale está localizado na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, na microrregião
de Itaguara. Os municípios vizinhos são Bonfim, Brumadinho, Congonhas, Jeceaba, Moeda, Ouro Preto e
Piedade dos Gerais. Quanto à divisão municipal, além do distrito Sede, Belo Vale conta ainda com o distrito
de Santana do Paraopeba (Câmara de Belo Vale, 2021). Suas localidades rurais são Boa Morte, Pintos,
Arrojado Lisboa, Chacrinha, Laranjeiras, Chácara dos Cordeiros, Posse, Curral Moreira, Roças Novas de
Baixo, Roças Novas de Cima, Noiva do Cordeiro, Vargem de Santana, Costas, Palmital, João Alves e
Lages. (Prefeitura de Belo Vale, 2021).
O Quadro 2 apresenta as distâncias dos principais centros urbanos e polo regional em relação à cidade de
Belo Vale. Essas localidades possuem uma inter-relação com o município em estudo em função de
infraestrutura, educação e emprego.
Quadro 2: Distâncias e acessos rodoviários de Belo Vale aos principais centros urbanos e polos regionais (km).
Capitais
Distância/Acesso
Belo Horizonte

73 km/BR 040

Rio de Janeiro

395 km/BR 040
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Capitais

Distância/Acesso

São Paulo

571 km/ BR 040- BR 116, BR 040-BR 383, Integração BR 381 (Fernão Dias)

Vitória

529 km/ BR 040-BR 262

Brasília

804 km/ BR 040

Polos regionais

Distância/Acesso

Congonhas

38 km/BR 040

Conselheiro Lafaiete

57 km/BR 040

Ouro Branco

58 km/BR 040

Barbacena

130 km/BR 040

São João Del Rei

114 km/BR 040, BR 383

Juiz de Fora

219 km/BR 040

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-vale/panorama.

1.1.3.3 - Município de Congonhas
O município de Congonhas está localizado na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, na
microrregião de Conselheiro Lafaiete. Os municípios vizinhos são Belo Vale, Ouro Preto, Conselheiro
Lafaiete, São Brás do Suaçuí, Ouro Branco e Jeceaba. Além do distrito sede, Congonhas conta com outros
dois distritos: Alto Maranhão e Lobo Leite.
O Quadro 3apresenta as distâncias dos principais centros urbanos e polos regionais em relação à cidade de
Congonhas. Essas localidades possuem uma inter-relação com o município em estudo em função de
infraestrutura, educação e emprego.
Quadro 3: Distâncias e acessos rodoviários de Congonhas aos principais centros urbanos e polos regionais (km).
Capitais
Distância/Acesso
Belo Horizonte

81 km/BR 040

Rio de Janeiro

361 km/BR 040

São Paulo

585 km/ BR 040- BR 116, BR 040-BR 383, Integração BR 381 (Fernão Dias)

Vitória

495 km/ BR 040-BR 262

Brasília

812 km/ BR 040

Polos regionais

Distância/Acesso

Conselheiro Lafaiete

23 km/BR 040

Ouro Branco

24 km/BR 040

Barbacena

96 km/BR 040

São João Del Rei

114 km/BR 040, BR 383

Juiz de Fora

185 km/BR 040

Fonte: SiteoficialdaPrefeituradeCongonhas.http://www.congonhas.mg.gov.br/index.php/localizacao/, 2021.
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1.1.4 - Dinâmica Populacional de Jeceaba, Belo Vale e Congonhas
1.1.4.1 - Evolução, Distribuição e Composição da População
De acordo com o XII Censo Demográfico do IBGE (IBGE, 2010), a estimativa populacional para o município
de Jeceaba, no ano de 2021, seria de 4.795 habitantes. Em 2010, o município de Jeceaba possuía população
de 5.395 habitantes, representando taxa de crescimento negativo de -10,06% no período. Conforme o
Quadro 4, observa-se crescimento no percentual da população urbana de 2,8%, e diminuição significativa
no percentual da população rural de -29,6%, corroborando para a queda na taxa do crescimento total do
município (IBGE, 2010).
Já para Belo Vale, a estimativa populacional prevista para o ano de 2021 foi de 7.723 (IBGE, 2010) frente
aos 7.536 habitantes registrados no Censo de 2010. Com isso, o crescimento populacional projetado para o
período foi de 2,48%. Tal alta estaria associada ao expressivo aumento populacional de 57,30% na área
urbana, combinado, contudo, à taxa de crescimento negativa em áreas rurais de -43,5%, conforme se
verifica no Quadro 4 (IBGE, 2010).
Por sua vez, Congonhas contava, em 2010, com uma população de 48.519 habitantes (IBGE, 2010). No
mesmo documento o Instituto estimou que em 2021 este total chegaria a 55.836 habitantes (IBGE, 2010). A
taxa de crescimento populacional no período é, portanto, de 15,08%. Na zona rural, o crescimento
populacional foi negativo -59,78%. Este fator, porém, não impactou fortemente a diminuição no
crescimento populacional total do município, uma vez que, já em 2010, a população urbana de Congonhas
representava cerca de 36 vezes toda a população residente em áreas rurais (IBGE, 2010).
Quadro 4: População e taxa de crescimento populacional em Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (2010 e 2020).

2020

-10,06%

3.033

3.119

7.723

2,48%

3.356

55.836

15,08%

48.091

2010

2021

Jeceaba

5.395

4.852

Belo Vale

7.536

Congonhas

48.519

2010

2020

Taxa de
crescimento

2010

Unidade Territorial

População Rural

Taxa de
crescimento

População Urbana
Taxa de
crescimento

População Total

2,80%

2.461

1.733

-29,60%

5.279

57,3%

4.318

2.440

-43,5%

54.778

13,9%

1.320

531

-59,78%

Fonte: IBGE, 2010.

Quanto à densidade demográfica, índice que traz a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado em
determinada localidade, Jeceaba vem apresentando queda ao longo dos anos. O valor passou de 25,94
habitantes/km² em 1991 para 20,54 habitante/km² em 2020 – queda de 19,6%. Essa diminuição ocorreu de
modo descontínuo, uma vez que entre 1991 e 2000 a densidade manteve o patamar similar (25,94 e 25,85,
respectivamente). Em 2010 o valor já apresenta queda de 11,9%, registrando 22,84 habitantes/km².
Observa-se ainda que o município teve crescimento no índice de urbanização, com variação de 16% entre
2000 e 2020. Em 2000, a taxa de urbanização era de 46,34%, passando a 62,28% em 2020, caracterizando a
ampliação dos centros urbanos (IBGE, 2020).
Em Belo Vale, observou-se aumento pouco significativo da densidade demográfica, embora constante ao
longo dos anos. Em 1991, o registro foi de 20,59 habitantes/km², passando a 21,01 habitantes/km² em
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2020. A taxa de urbanização municipal, segundo dados do IMRS, foi de 35,1%, em 1991, a 63,59%, em
2020, representando uma variação de 28,49% (IBGE, 2020).
Congonhas, por sua vez, apresentou expressivo aumento na taxa de urbanização e densidade demográfica.
Embora tenha havido diminuição da densidade demográfica entre 1991 e 2000 – 159,65 habitantes/km² e
135,23 habitantes/km², respectivamente, em 2020 o registro foi de 179,49 habitantes/km². Houve,
portanto, incremento de 32,7% entre 2000 e 2020. Em 1991, a taxa de urbanização do município era de
83,38%, passando a 99,04% em 2020. Essa variação indica diminuição da população rural, destacando-se
que, desde 2010, mais de 97% da população de Congonhas residia em meio urbano. Assim, verifica-se a
tendência de crescimento da taxa de urbanização do município, motivada por sua vocação para as
atividades industriais, de comércio e de serviços (IBGE, 2020). O Quadro 5 apresenta valores de densidade
populacional e taxa de urbanização de 2000, 2010 e 2020 para Jeceaba, Belo Vale e Congonhas.
Quadro 5: Grau de urbanização e densidade demográfica em Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (1991 a 2020).
1991
Unidade
Territorial
Jeceaba
Belo Vale
Congonhas

Taxa de
Urb. (%)
46,34
35,1
83,38

Densid.
Demog.
hab/km²
25,94
20,59
159,65

2000
Taxa de
Urb. (%)
55,38
42,21
95,64

Densid.
Demog.
hab/km²
25,85
20,23
135,23

2010
Taxa de
Urb. (%)
62,14
43,72
97,36

Densid.
Demog.
hab/km²
22,84
20,52
159,57

2020
Taxa de
Urb. (%)
64,28
63,59
99,04

Densid.
Demog.
hab/km²
20,54
21,01
179,49

Variação
2000 2010
6,76
1,51
1,72

Fonte:IBGE,2020; IMRS – Fundação João Pinheiro.

Outro indicador relevante para a compreensão da dinâmica populacional municipal é a pirâmide etária.
A Figura 4 e a Figura 5trazem a distribuição da população de Jeceaba por sexo e faixa etária entre 2000 e
2010, permitindo observar o processo de envelhecimento populacional experimentado pela
municipalidade, dado ao aumento do número de idosos no conjunto de sua população e à consequente
diminuição no total de jovens. Outro elemento é o alargamento da população do sexo feminino em
comparação com a do sexo masculino no período. Além disso, o envelhecimento populacional foi mais
presente na faixa do sexo feminino (IBGE, 2010).
Constata-se, ademais, um processo de transição diante da diminuição na base da pirâmide (0-4 anos)
combinada ao alargamento do corpo correspondente às faixas etárias de 45-49 e 50-54 anos, indicando
queda na taxa de natalidade e um processo de envelhecimento da população. Por sua vez, o topo não
apresentou alterações significativas. Em 2010, as faixas etárias compreendidas entre 35 e 70 anos
apresentaram aumento. Já a população com menos de 4 anos de idade teve queda de 40,9% no mesmo
ano. Por sua vez, as faixas de 40 a 59 anos cresceram em 15% em relação ao observado em 2000 (IMRS,
2010). Ainda em 2000, é possível observar uma repentina diminuição da população masculina e feminina
na faixa etária de 25 a 29 anos, ao passo que, em 2010, esse tipo de retração foi observado na faixa de 30 a
34 anos, porém somente entre a população masculina. Por se tratar de faixas pertencentes à População
Economicamente Ativa (PEA), esse cenário pode indicar saída do município na busca por maiores
oportunidades de trabalho.
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Figura 4: Pirâmide etária - Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade em Jeceaba, 2000. Fonte: IBGE, 2010.

Figura 5: Pirâmide etária - Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade em Jeceaba, 2010. Fonte: IBGE, 2010.

Em Belo Vale, ainda quanto à distribuição da população por sexo e faixa etária entre 2000 e 2010 (Censo
IBGE de 2000, 2010), também se observa processo de envelhecimento populacional, acompanhando a
realidade estadual e nacional (Figura 6 e Figura 7). Esse momento demográfico, em que a população em
idade ativa cresce mais que a população dependente, é denominado de “bônus demográfico”. Tal conceito
se refere a uma situação que permite a geração de um excedente econômico (taxas contributivas, por
exemplo), que, por sua vez, pode ser utilizado para investimento em capital humano.
Nota-se que, em Belo Vale, a base da pirâmide apresentou diminuição, fazendo com que esta ganhasse
aspecto retangular, o que corrobora a informação sobre o envelhecimento populacional. O comportamento
dos lados que representam tanto o sexo masculino quanto o feminino apresentou similaridades, com
exceção das faixas etárias de 40 a 44 anos e de 60 a 64 anos. Nelas, o ganho populacional maior se deu
entre o sexo feminino (IBGE, 2010).
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Figura 6: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade em Belo Vale, 2000. Fonte: IBGE,
2010.

Figura 7: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade em Belo Vale, 2010. Fonte: IBGE,
2010.

Com base em dados do Censo do IBGE de 2010, a pirâmide etária de Congonhas indica crescimento da
proporção de população idosa e redução da proporção de população jovem. Esse elemento está associado
à redução da taxa de fecundidade, acompanhando a realidade nacional de transição demográfica. O lado
representativo do sexo feminino experimentou maior alargamento nas populações compreendidas entre as
faixas etárias de 10 a 34 anos, sugerindo envelhecimento populacional mais expressivo entre o sexo
feminino. Também se aponta queda nas populações mais jovens devido à queda na taxa de nascimento.
(Figura 8 e Figura 9).
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Figura 8: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade em Congonhas,2000. Fonte: IBGE,
2010.

Figura 9: Pirâmide etária – Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade em Congonhas, 2010. Fonte: IBGE,
2010.

Igualmente relevante para a compreensão da dinâmica populacional municipal, a razão de dependência
demográfica infere sobre a dependência econômica de jovens e idosos em relação às demais faixas etárias.
Razão entre a população considerada inativa (menores de 15 anos e maiores de 64 anos de idade) e a
população potencialmente ativa, ou disponível para as atividades produtivas (de 15 a 64 anos de idade),
sendo que valores elevados da razão indicam que a população em idade produtiva deve sustentar uma
grande proporção de dependentes (crianças, adolescentes e idosos) e uma redução da razão de
dependência aponta para um maior peso relativo da população potencialmente envolvida em atividades
produtivas (população de 15 a 64 anos de idade). Essas situações significam mais encargos para a sociedade
e merecem a atenção dos formuladores de políticas (IBGE, 2010). A informação para os municípios do
escopo é apresentada no Quadro 6.
Nele, observa-se aumento da razão de dependência em Jeceaba entre 2000 e 2010, reflexo do processo de
diminuição da população nesse mesmo período. Já em Belo Vale, a despeito da diminuição da população
compreendida na faixa dependente, o percentual aumentou, visto que a população em idade
economicamente ativa também diminuiu. Congonhas, por sua vez, contou com a diminuição do percentual
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de dependência, reflexo do processo de transição demográfica que propiciou o aumento da população em
idade economicamente ativa. Desta forma, é relevante criar medidas para a inserção desses jovens no
mercado de trabalho, de modo a diminuir a dependência e fomentar a atividade econômica municipal.
Quadro 6: Razão de dependência em Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (2000 a 2010).
Unidade Territorial

Razão de dependência entre a soma da população de até 14 anos com maiores de 64 anos
2000

%

2010

%

Jeceaba

2.358

38,62

2.398

44,45

Belo Vale

4.204

41,45

3.661

44,72

Congonhas

13.987

51,29

13.990

40,52

Fonte: IBGE,2010. IMRS, 2010.

1.1.4.2 - Migração
Para analisar os movimentos migratórios nos municípios em questão, foram utilizados como referência os
dados do XII Censo Demográfico do IBGE (IBGE, 2010). Para tanto, considerou-se aqueles que indicam
entrada e saída de pessoas. Os movimentos migratórios, no decorrer da história, se consolidaram como um
dos principais elementos para a compreensão da dinâmica populacional de determinada região. As
migrações podem indicar busca de melhorias na qualidade de vida, oportunidades de emprego e, também,
de qualificação educacional. A Figura 10apresenta o número de pessoas que entraram e saíram de Jeceaba,
Belo Vale e Congonhas nos anos de2000 e 2010.
Conforme já observado nas análises anteriores, desde 2000 a população de Jeceaba vem apresentando
diminuição em sua taxa de crescimento, alcançando até mesmo percentuais negativos. O intenso processo
migratório que o município tem experimentado é potencialmente um dos propulsores deste cenário. Em
2000, registrou-se a saída de 539 pessoas de Jeceaba, ao passo que 283 migraram para a cidade. O saldo no
período foi, portanto, negativo, com percentual de saída 52,5% maior que o de entrada. O comportamento
apresentou similaridade em 2010, uma vez que o percentual de pessoas que saíram de Jeceaba foi 40,5%
maior que o número de pessoas que migraram para a cidade.
Contexto semelhante se observa em Belo Vale, que apresentou saldos negativos em 2000 e 2010. Em 2000,
665 pessoas deixaram a cidade e 457 entraram, registrando-se 45,5% de diferença na razão entre saída e
entrada. Em 2010, 502 pessoas saíram do município e 412 entraram, fazendo com que a razão tenha
passado a 21,8%. Já em Congonhas se notou uma mudança da dinâmica: enquanto, em 2000, saíram mais
pessoas que entraram, em 2010, 2.791 pessoas foram para Congonhas, e outras 2.325 saíram. Congonhas
é, portanto, um caso atípico para o indicador de migração entre os municípios em estudo.
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Figura 10: Entrada e saída de pessoas (2000 e 2010). Fonte: IBGE, 2010.

1.1.5 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
Segundo definição do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o “IDHM é um índice
composto que agrega 3 das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de
viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de vida que garanta as
necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e renda”. Um IDH com valor correspondente a
até 0,499 significa um baixo desenvolvimento humano. De 0,5 a 0,799, considera-se desenvolvimento
médio, e valores acima de 0,8 sugerem alto índice de desenvolvimento humano.
Conforme dados do PNUD (2010), em 2010 o IDHM de Jeceaba foi de 0,661, sendo inferior ao observado
em Belo Horizonte, com IDHM de 0,810 naquele mesmo ano. Este cenário pode estar associado à dimensão
da educação em Jeceaba, que foi de 0,544, uma vez que longevidade e renda atingiram 0,844 e 0,629,
respectivamente. Embora o IDHM do município seja inferior ao da capital do Estado, houve aumento
significativo entre 1991 e 2010: de 0,345, em 1991, para 0,534, em 2000, e 0,661, em 2010. Isso significa
dizer que o IDHM de Jeceaba passou, de modo ascendente, de baixo para médio no período.
Já em Belo Vale, o IDHM passou de 0,373, em 1991, a 0,655, em 2010, também se enquadrando na faixa
média de desenvolvimento humano. Também aqui se destaca negativamente a educação, com 0,514 em
2010, ao passo que longevidade e renda apresentaram valores mais altos, 0,814 e 0,672, respectivamente.
Congonhas, por sua vez, é o município com melhor IDHM entre os três em estudo. Alcançando 0,753 em
2010, a localidade conta, comparativamente, com melhor infraestrutura e oferta de serviços da cidade.
Destaque para a longevidade, com 0,877 naquele ano.
Em síntese, Jeceaba, Belo Vale e Congonhas contam com IDHM considerado médio, abaixo do registrado na
capital de Minas Gerais. Em todos os casos, o índice com pior resultado é a educação, revelando a
necessidade de investimento nessa área. Por outro lado, todos os municípios apresentaram crescimento no
IDHM entre 1991 e 2010. (Quadro 7 e Figura 11).
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Quadro 7: Evolução das dimensões do IDHM em Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (1991, 2000 e 2010).
IDHM – Jeceaba
Unidade

IDHM

Educação

Longevidade

Renda

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Jeceaba

0,345

0,534

0,661

0,126

0,343

0,544

0,673

0,765

0,844

0,485

0,579

0,629

Belo Vale

0,373

0,560

0,655

0,155

0,394

0,514

0,675

0,757

0,814

0,498

0,589

0,672

Congonhas

0,495

0,637

0,753

0,290

0,510

0,665

0,685

0,787

0,877

0,611

0,645

0,732

Fonte:PNUD,2010.

Figura 11: Série Histórica do IDHM Total em Jeceaba, Belo Vale e Congonhas. Fonte: PNUD 2010.

1.1.6 - Economia
Grande parte da produção econômica de Jeceaba vem do setor da indústria, atividade impulsionada,
sobretudo, pela produção de laminados longos de aço e pelo maquinismo para relógios. A principal
ocupação do município é a de técnico em eletromecânica. O setor de serviços, com os cargos da prefeitura
e secretarias, também é grande responsável pela oferta de emprego. Por sua vez, o setor primário é aquele
com menor participação na composição do PIB municipal. Em 2018, ele representou apenas 0,83% de toda
produção econômica, significativamente abaixo dos demais setores, conforme pode ser observado no
Quadro 8. A maior contribuição no PIB municipal está no setor secundário, que representou 67,7% de toda
a produção econômica municipal. O setor terciário, incluindo as atividades de administração pública,
correspondeu a 31,3%.
Quadro 8: Participação no PIB do município por setor da economia em Jeceaba (2018).
PIB por setor no município de Jeceaba

Valores (R$)

% na
composição

Valor adicionado bruto a preços correntes

859.043,43

100%

Agropecuária

7.154,88

0,9%

Indústria

582.347,47

67,7%

Serviços - Exclusive Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade
social

219.402,18

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

50.138,91

25,5%
5,9%

Fonte: IBGE, 2018.
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Quanto a Belo Vale, observa-se uma melhor distribuição dos setores na composição do PIB municipal. O
setor de administração foi responsável por 30,1%, ao passo que indústria e serviços foram responsáveis por
30% e 29,8%, respectivamente. Em 2017, Belo Vale tinha o equivalente a 741 empregos formais, estando
34,4% de suas indústrias voltadas às áreas da administração pública. Destaca-se que cerca de 8% da
atividade industrial é de natureza extrativista, tendo em vista a presença de minério de ferro no município
(DATAVIVA, 2017). O Quadro 9 traz os valores do PIB municipal, bem como sua composição por setor.
Quadro 9: Participação no PIB do município por setor da economia em Belo Vale (2018).
% na composição
PIB por setor no município de Belo Vale
Valores (R$)
Valor adicionado bruto a preços correntes

145.882,24

100%

Agropecuária

14.712,37

10,1%

Indústria

43.794,57

30%

Serviços - Exclusive Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social
Administração, defesa, educação e saúde públicas e
seguridade social

43.380,59
43.994,71

29,8%
30,1%

Fonte: IBGE, 2018.

Em Congonhas, a principal atividade econômica está associada à extração do minério de ferro. Destaca-se a
ocupação de operador de máquinas de extração mineral (1,26 mil empregos). Além disso, o município tem
cerca de 16,6 mil trabalhadores formais (DATAVIVA, 2017). Quanto à composição do PIB, a maior parte está
no setor de serviços (cerca de 40% do total). Por sua vez, o setor secundário compõe expressivos 34,15% do
PIB. No Quadro 10 são apresentados os valores e os percentuais de composição.
Quadro 10: Participação no PIB do município por setor da economia em Congonhas (2018).
% na composição
PIB por setor no município de Congonhas
Valores (R$)
Valor adicionado bruto a preços correntes

1.509.468,70

100%

Agropecuária

2.117,17

0,15%

Indústria

515.467,95

34,15%

Serviços - Exclusive Administração, defesa, educação e
saúde públicas e seguridade social
Administração, defesa, educação e saúde públicas e
seguridade social

607.819,89
384.063,71

40,2%
25,5%

Fonte: IBGE, 2018.

Em Jeceaba, entre 2011 e 2014 o PIB cresceu de modo contínuo (Quadro 11). A despeito de queda
verificada em 2015 e em 2016, houve recuperação nos dois anos posteriores. O crescimento do PIB pode
estar associado ao superávit no comércio exterior, já que Jeceaba arrecadou, em 2018, 269 milhões de
dólares em exportações, enquanto as importações se restringiram a cerca de 30 milhões de dólares. Em
concomitância, houve aumento da arrecadação e diminuição da população, gerando crescimento no valor
anual arrecadado. Nesse contexto, empregou-se formalmente mais de 3.820 trabalhadores. É importante
ressaltar que um PIB per capita alto não reflete, necessariamente, maiores renda e qualidade de vida para a
população local, tendo em vista os desafios referentes à distribuição igualitária da renda e direitos básicos
(DATAVIVA, 2018).
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Quadro 11: PIB a preços correntes, População e PIB per capita do município de Jeceaba (2011–2018).
Período

Produto Interno Bruto
em (x 1000) R$

População de Jeceaba
(Nº de habitantes)

PIB per capita Jeceaba
(R$ de mil)

PIB per capita Minas
Gerais (R$ de mil)

2011

109.467,00

5.443

20.495,55

19.911

2012

261.124,00

5.392

49.380,45

21.857

2013

580.182,00

5.327

107.700,39

23.955

2014

722.109,32

5.272

135.226,46

25.191

2015

614.209,98

5.238

116.020,02

25.150

2016

593.465,02

5.196

113.040,96

26.218

2017

770.609,00

5.157

147.937,99

27.566

2018

1.016.765,20

5.180

204.457,11

29.223

Fonte: IBGE, 2018.

Em Belo Vale houve aumento no PIB entre 2011 e 2018 (Quadro 12). O valor, que era de R$102.362.000,00
em 2011, passou para R$152.166.550,00 em 2018 (crescimento de 48,6%). Nota-se crescimento contínuo a
partir de 2015. Já o valor do PIB per capita aumentou de R$13.566,80 em 2011 para R$19.736,26 em 2018.
Quadro 12: PIB a preços correntes, População e PIB per capita do município de Belo Vale (2011–2018).
Período

Produto Interno Bruto
em (x 1000) R$

População de Belo Vale
(Nº de habitantes)

PIB per capita Belo Vale
(R$ de mil)

PIB per capita Minas
Gerais (R$ de mil)

2011

102.362,00

7.688

13.566,80

19.911

2012

98.796,00

7.700

13.080,31

21.857

2013

107.079,00

7.705

13.747,40

23.955

2014

128.827,62

7.713

16.510,01

25.191

2015

117.256,69

7.734

15.002,14

25.150

2016

133.045,24

7.748

16.993,90

26.218

2017

146.422,94

7.763

18.674,01

27.566

2018

152.166,55

7.785

19.736,26

29.223

Fonte: IBGE, 2018.

Em Congonhas, observou-se significativa queda de 38% no PIB entre 2011 e 2018. Esse cenário pode estar
associado à combinação entre o aumento populacional e a queda na arrecadação municipal. Destaca-se,
ainda, a diminuição do PIB per capita, que passou de R$56.139,33, em 2011, para R$31.529,18, em 2018.
(Quadro 13).
Quadro 13: PIB a preços correntes, População e PIB per capita do município de Congonhas (2011–2018).
Período

Produto Interno Bruto

População de Congonhas PIB per capita Congonhas
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em (x 1000) R$

(Nº de habitantes)

(R$ de mil)

Gerais (R$ de mil)

2011

2.755.150,00

49.411

56.139,33

19.911

2012

3.117.064,00

49.978

62.823,77

21.857

2013

3.440.406,00

50.550

66.533,98

23.955

2014

3.586.201,28

51.154

68.596,05

25.191

2015

2.847.307,40

51.738

53.898,71

25.150

2016

1.356.908,97

52.270

25.435,05

26.218

2017

1.646.755,24

52.796

30.584,39

27.566

2018

1.708.755,52

53.305

31.529,18

29.223

Fonte: IBGE, 2018.

Outro indicador de grande relevância para a caracterização socioeconômica é o Índice de Gini, instrumento
de mensuração do grau de concentração de renda em determinada região. O índice varia entre 0 e 1, com 0
representando uma situação de extrema igualdade e 1 uma situação de extrema desigualdade. Portanto,
quanto mais próximo a 1, maior a concentração de renda na região.
Em Jeceaba, registrou-se aumento deste índice no período de 1991 a 2000, e queda na década seguinte de
0,50, em 2000, para 0,48, em 2010. Quanto a Belo Vale, o valor se manteve o mesmo de 1991 a 2010,
tendo uma alteração sido registrada em 2000 (0,50). Já em Congonhas se observou o maior grau de
concentração de renda na região: 0,54, em 1991. Em 2010, o município ainda é aquele a apresentar maior
valor para o Índice – 0,50 frente a 0,48 e 0,46 de Jeceaba e Belo Vale, respectivamente. (Quadro 14).
Quadro 14: Índice de Gini (1991, 2000e 2010).
Índice de GINI – Série Histórica
Unidade Territorial

1991

2000

2010

Jeceaba

0,47

0,50

0,48

Belo Vale
Congonhas

0,46
0,54

0,50
0,52

0,46
0,50

Fonte: IBGE, 2010.

No que se refere às finanças e repasses públicos ao município de Jeceaba, observa-se que os recursos
repassados pelo governo federal vêm crescendo ao longo dos últimos anos: aumento de 55% entre 2018 e
2020. Importante considerar que o ano de 2021 ainda não está finalizado, e o valor de R$ 6,2 milhões é
referente apenas ao primeiro trimestre (Quadro 15 e Figura 12).
O expressivo aumento observado em comparação aos períodos de 2019 e 2020 é justificado pelo aumento
do valor repassado pelos royalties recebidos pelo município, bem como o incremento cedido pelo governo
através do Auxílio Emergencial e demais Benefícios de Prestação Continuada. Em 2020, 2.069 pessoas em
Jeceaba foram contempladas com o Auxílio Emergencial (Portal da Transparência, 2021).
Quadro 15: Recursos do governo federal aplicados em Jeceaba entre os anos de 2018 e 2021.
Recursos do governo aplicados em Jeceaba - MG

CSN Mineração – Casa de Pedra
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fase 03 e 04.
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DS_01

Página 27 de 101

Ano

Recursos transferidos ao
município

Gastos diretos do governo
federal no município

Benefícios do cidadão no
município

2018

R$ 9,96 milhões

R$0,00

R$ 523,8 mil

2019

R$ 13,20 milhões

R$0,00

R$ 1,41 milhões

2020

R$ 17,93 milhões

R$0,00

R$ 9,45 milhões

2021*

R$ 6,20 milhões

R$0,00

R$ 574,78 mil

Fonte: Portal da Transparência, 2021.
*Primeiro trimestre de 2021.

Figura 12: Recursos financeiros transferido a Jeceaba pelo Governo de 2018 a 2020. Fonte: Portal da
Transparência, 2021.

Em Belo Vale, nota-se expressivo aumento no repasse de dinheiro público do Executivo Federal à
municipalidade. Em 2020, o valor (80,77 milhões) foi cerca de 189% maior do que o repasse do ano de 2018
(27,94 milhões) (Quadro 16 e Figura 13).
Quadro 16: Recursos do governo aplicados em Belo Vale entre os anos de 2018 e 2021.
Recursos do governo aplicados em Belo Vale - MG
Ano

Recursos transferidos apenas
ao município

Gastos diretos do governo
federal no município

Benefícios do cidadão no
município

2018

R$ 27,94 milhões

R$0,00

R$ 653,78 mil

2019

R$ 43,08 milhões

R$0,00

R$ 2,46 milhões

2020

R$ 80,77 milhões

R$0,00

R$ 13,74 milhões

2021*

R$ 43,15 milhões

R$0,00

R$ 81 mil

Fonte: Portal da Transparência, 2021.
*Primeiro trimestre de 2021
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Figura 13: Recursos financeiros transferido a Belo Vale pelo Governo de 2018 a 2020. Fonte: Portal da
Transparência, 2021.

Com relação a Congonhas, o repasse financeiro contou com valores maiores em comparação com os
demais municípios em estudo. Isso se deve à sua infraestrutura mais complexa e maior contingente
populacional. Em 2020, o valor repassado ao município foi de R$ 226,12 milhões – 44% maior que o
repassado em 2018 (R$156,26 milhões). Destaca-se que, apenas no primeiro trimestre de 2021, o valor
repassado já alcançou cerca de 57% daquele registrado para todo o ano de 2018 (Quadro 17 e Figura 14).
Destaca-se nos quadros apresentados (Quadro 15, Quadro 16 e Quadro 17), que 2018 foi o ano em que o
cidadão menos teve benefícios financeiros nas municipalidades no período.
Quadro 17: Recursos do governo aplicados em Congonhas entre os anos de 2018 e 2021.
Recursos do governo aplicados em Congonhas - MG
Ano

Recursos transferidos apenas
ao município

Gastos diretos do governo
federal no município

Benefícios do cidadão no
município

2018

R$ 156,26 milhões

R$0,00

R$ 2,10 milhões

2019

R$ 238,27 milhões

R$0,00

R$ 10,08 milhões

2020

R$ 226,12 milhões

R$0,00

R$ 69,15 milhões

2021*

R$ 89,79 milhões

R$0,00

R$ 4,07 milhões

Fonte: Portal da Transparência, 2021.
*Primeiro trimestre de 2021
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Figura 14: Recursos financeiros transferido a Congonhas pelo Governo de 2018 a 2020. Fonte: Portal da
Transparência, 2021.

1.1.7 - Educação
Para uma análise assertiva sobre a educação municipal é relevante conhecer a distribuição das instituições
de ensino e matrículas nos setores público e privado em cada nível de aprendizado. Para elencar e
caracterizar essas informações, é necessário explorar os principais índices relativos à educação.
Conforme dados de 2021 da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais (SEEMG), Jeceaba
contava com 5 estabelecimentos de ensino ativos para todas as modalidades autorizadas, sendo: 3 do
ensino municipal; 1 CEMEI; e 1 escola da rede estadual. 80% das escolas ativas estão localizadas na área
urbana, com apenas 20% na área rural (Quadro 18).
Quadro 18: Estabelecimentos de ensino ativos em Jeceaba/MG (2020).
Estabelecimentos de ensino ativos – Jeceaba, MG
Relação de Escolas Municipais, Estaduais e Privadas

Localização

01- EE Santos Reis

Urbana

02 - EM Lindaura da Conceição Ribeiro

Rural

03 -EM Professora Geralda Calixto Leão

Urbana

04 - EM Zuleika Halfed de Albuquerque

Urbana

05 -CEMEI Prefeito Vicente Marciano da Rocha

Urbana

Fonte: SEEMG, 2021.

Em 2020, Jeceaba registrou 1.302 matrículas, compreendendo desde creches, ensinos fundamental e
médio, bem como Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e educação especial (Quadro 19).
Quadro 19: Matrículas por nível escolar em Jeceaba/MG (2020).
Matrículas em Jeceaba
Nível escolar
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Matrículas em Jeceaba
Nível escolar

Número de matrículas

%

Creches

134

10,3%

Pré-escolas

140

10,8%

Anos iniciais

357

27,4%

Anos Finais

300

23,0%

Ensino Médio

241

18,5%

EJA

109

8,4%

Educação Especial

21

1,6%

Fonte: QEdu, 2020.

Já em Belo Vale, as escolas de ensino ativas estão distribuídas na área urbana em 5 estabelecimentos, e
outros 5 na área rural. O município conta com uma escola estadual, oito escolas municipais e uma escola
privada de modalidade de ensino autorizado (Quadro 20).
Quadro 20: Estabelecimentos de ensino ativos em Belo Vale/MG (maio de 2021).
Estabelecimentos de ensino ativos – Belo Vale, MG
Relação de Escolas Municipais, Estaduais e Privadas

Localização

01- EE Doutor Gama Cerqueira

Urbana

02 - EM José Antônio Cordeiro Santos

Rural

03 - EM Santana do Paraopeba

Urbana

04 - EM Eugênio Sampaio

Rural

05 - EM Maria da Conceição Mendes

Rural

06 - EM Padre Virgílio Monteiro Penido

Rural

07 - EM José Fernandes

Rural

08-EM Maria da Conceição Monteiro de Castro

Urbana

09 - EM Prefeito João Eustáquio

Urbana

10-Escola Maria Senhorinha de Lima

Urbana

Fonte: SEEMG, 2021.

Quanto ao número de matrículas, em 2020 Belo Vale registrou 1.463 em todos os níveis escolares, com
exceção do EJA, que não teve nenhuma matrícula efetivada. Destaca-se que 35,4% das matrículas
compreendem o número referente aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede pública e
privada da cidade, ao passo que 17% se referem a matrículas no Ensino Médio (
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Quadro 21).
Quadro 21: Matrículas por nível escolar em Belo Vale/MG (2020).
Matrículas em Belo Vale
Nível escolar

Número de matrículas

%

Creches

66

4,5%

Pré-escolas

174

11,9%

Anos iniciais

518

35,4%

Anos Finais

414

28,3%

Ensino Médio

250

17,1%

EJA

0

0%

Educação Especial

41

2,8%

Fonte: QEdu, 2020.

Conforme a SEEMG, Congonhas conta com 45 instituições autorizadas de ensino em 2021. Dessas, 4 são
escolas estaduais (8,8%) e 26 escolas municipais (57,7%). Todas as escolas do município – municipais,
estaduais, privadas e federais – estão localizadas na área urbana (Quadro 22).
Quadro 22: Estabelecimentos de ensino ativos em Congonhas/MG (maio de 2021).
Estabelecimentos de ensino ativos – Jeceaba, MG
Relação de Escolas Municipais, Estaduais e Privadas

Localização

01 - EE Barão de Congonhas

Urbana

02 - EE Barão de Paraopeba

Urbana

03 – EE Feliciano Mendes

Urbana

04 – EE Lamartine de Freitas
05 - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais-Campus
Congonhas
06 – EM João Narciso

Urbana

07 – EM Engenheiro Oscar Weinschenck

Urbana

08 – EM José Cardoso Osório

Urbana

09 – EM Judith Augusta Ferreira

Urbana

10 – EM Santa Quitéria

Urbana

11 – EM Lucas Estêvão Monteiro

Urbana

12 – EM Amynthas Jacques de Moraes

Urbana

13 – EM José Antônio da Silva

Urbana

14 – EM Dona Maria Oliveira Castanheira

Urbana

15 – EM Senhor Odorico Martinho da Silva

Urbana

16 – EM Padre Jacinto Pinheiro

Urbana

17 – EM Doutor Antônio Moreira de Souza e Silva

Urbana

18 – EM Maria Batista de Jesus

Urbana

19 – EM João Olyntho Ferraz

Urbana
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Estabelecimentos de ensino ativos – Jeceaba, MG
Relação de Escolas Municipais, Estaduais e Privadas

Localização

20 – EM Doutor Victorino Ribeiro

Urbana

21 – EM Maria Augusta Monteiro

Urbana

22 – EM Rosália Andrade da Glória

Urbana

23 – EM Dom João Muniz

Urbana

24 – EM Fortunata de Freitas Junqueira

Urbana

25 – EM José Monteiro de Castro

Urbana

26 – EM Conceição Lima Guimarães

Urbana

27 - Cesu Professor Juvenal Freitas Ribeiro

Urbana

28 – EM Michael Pereira de Souza

Urbana

29 – EM Dona Caetana Pereira Trindade

Urbana

30 – EM Jair Elias

Urbana

31 - Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente

Urbana

32 – EM Augusto Silva

Urbana

33 – EM Nossa Senhora Da Ajuda
34 - Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Cordeiro de Freitas

Urbana

35 - CEMEI - Maria Iris Coelho de Souza Ferreira

Urbana

36 - CEMEI- Maria da Anunciação dos Anjos

Urbana

37 - Colégio Nossa Senhora da Piedade

Urbana

38 - CET - Centro de Educação Tecnológica General Edmundo de Macedo Soares e Silva

Urbana

39 - APAE Escola Casa de Andréia

Urbana

40 - Colégio Arcebispo Dom Oscar de Oliveira

Urbana

41 - Colégio Batista de Congonhas

Urbana

42 - Escola Infantil Tico e Teco

Urbana

43 - Colégio Sagrado Coração de Jesus

Urbana

44 - Centro de Educação Pequeno Aprendiz

Urbana

45 - Centro Educacional Trenzinho Mágico

Urbana

Urbana

Fonte: SEEMG, 2021.

Em 2020, Congonhas registrou 12.174 matrículas nos ensinos público e privado. Desse total, 56,8%
corresponderam ao Ensino Fundamental e 16,7% ao Ensino Médio (Quadro 23).
Destaca-se o quantitativo de matrículas no nível de educação especial, correspondendo a 3,3% do total
registrado na cidade. Em Congonhas, o atendimento às crianças com necessidades especiais conta com a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que oferta a educação infantil no nível pré-escolar e
Ensino Fundamental nos iniciais e finais. Algumas escolas, ainda, oferecem a educação profissionalizante, o
médio/magistério e o médio integral.
Também há oferta de EJA no município, que, em 2020, registrou 753 matrículas, número mais expressivo
que o apresentado nos demais municípios em estudo.
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Quadro 23: Matrículas por nível escolar em Congonhas/MG (2020).
Matrículas em Congonhas
Nível escolar

Número de matrículas

%

Creches

731

6,0%

Pré-escolas

1.327

10,9%

Anos iniciais

3.792

31,1%

Anos Finais

3.124

25,7%

Ensino Médio

2.045

16,8%

EJA

753

6,2%

Educação Especial

402

3,3%

Fonte: QEdu, 2020.

Outro indicador educacional relevante, a taxa de alfabetização é definida, conforme o DATASUS, como o
“percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade que sabem ler e escrever pelo menos um bilhete
simples no idioma que conhecem, na população total da mesma faixa etária, em determinado espaço
geográfico, no ano considerado”.
Em Jeceaba, a taxa de analfabetismo em 2000 era de 9%, passando a 7% em 2010. Entretanto, esta
diminuição pode estar associada não à melhoria da educação no município, e sim ao declínio populacional
no período. Além disso, as características da pirâmide etária demonstram o envelhecimento da população,
destacando-se a tendência nacional de maiores índices de analfabetismo entre as faixas populacionais mais
velhas (IMRS, 2010).
Quadro 24: Pessoas de 15 anos ou mais alfabetizadas do município de Jeceaba (1991, 2000 e 2010).
Total (15 anos ou mais)
Alfabetizados
Unidade
Absoluto
%
Territorial
1991
2000
2010
1991
2000
2010
1991 2000
Jeceaba
Minas Gerais

4586

4568

4277

3642

4161

3981

79,41

91

2010
93

10.318.543 12.724.340 15.113.313 8.520.242 11.284.506 13.890.289 82,57 88,68 91,91

Fonte: Datasus, 2010.

Em Belo Vale, 82% da população maior de 15 anos estava alfabetizada em 1991, passando a 91,57% em
2010. O salto revela variação significativa de 9,57% (Quadro 25). Em 2000, a taxa de analfabetismo para o
município era de 11,49%, decaindo para 8,43% em 2010 (IMRS, 2010).
Quadro 25: Pessoas de 15 anos ou mais alfabetizadas do município de Belo Vale (1991, 2000 e 2010).
Total (15 anos ou mais)
Alfabetizados
Unidade
Absoluto
%
Territorial
1991
2000
2010
1991
2000
2010
1991 2000 2010
Belo Vale
4.862
5.725
6.027
3.987
5.067
5.519
82 88,51 91,57
Minas Gerais

10.318.543 12.724.340 15.113.313 8.520.242 11.284.506 13.890.289 82,57 88,68 91,91

Fonte: Datasus, 2010.
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Já em Congonhas, a taxa de alfabetização passou de 90,24%, em 1991, para 95,57%, em 2010 (Quadro 26).
A variação, portanto, foi de 5,33%. Por sua vez, a taxa de analfabetismo caiu de 6,89%, em 2000, para
4,43%, em 2010 (IMRS, 2010).
Quadro 26: Percentual de 15 anos ou mais não alfabetizadas do município de Congonhas (2000 e 2010).
População Total

Taxa de Analfabetismo (%)

Unidade
Territorial

2000

2010

2000

2010

Congonhas

41.256

48.519

6,89

4,43

Minas Gerais

17.891.494

19.957.444

11,32

8,1

Brasil

169.872.856

190.755.799

13,63

9,6

Fonte: IMRS,2010.

De grande relevância para a dinâmica educacional municipal, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) é um indicador criado pelo governo federal para mensurar a qualidade do ensino nas escolas
públicas. Este índice é calculado com base no aprendizado dos alunos, considerando português e
matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar. O Brasil tem como meta nacional do IDEB atingir o índice 6,0
até em 2021, considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o nível de qualidade educacional, em
termos de proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da média dos países desenvolvidos (média dos
países membros da OCDE) observada atualmente (QEdu, 2021). Segundo o INEP, isso significa progredir do
valor nacional 3,8, registrado em 2005 na primeira fase do ensino fundamental, para um IDEB igual a 6,0
em 2021, patamar educacional correspondente ao de países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Suécia. O IDEB de nota
média 6 ou maior, por sua vez, corresponde ao valor de um sistema educacional de qualidade que se
compare ao dos países desenvolvidos, com bom ensino e infraestrutura (INEP, 2021).
Jeceaba não possui dados completos anteriores a 2019 no que se refere aos anos finais. No que diz respeito
aos anos iniciais, observa-se que no ano de 2015 o município ficou bem abaixo da meta projetada. No
entanto, o município tem apresentado aumento significativo, com índice superior a 6 no ano de 2019.
Quadro 27: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ‐ IDEB e Metas Projetadas para a rede Municipal de
Jeceaba – MG (2011, 2013, 2015, 2017, 2019).
Unidade
Ensino
Territorial Fundamental

2011

2013

2015

2017

2019

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

Anos Iniciais

5,2

5,4

5,9

5,7

4,9

5,9

6,0

6,2

6,9

6,4

Anos Finais

-

-

-

-

-

-

4,7

-

4,8

5

Jeceaba

Fonte: IDEB,2019.

Em Belo Vale, houve aumento do IDEB entre 2011 e 2019 para os anos iniciais do Ensino Fundamental,
passando de 5,1 para 6,3, respectivamente. Entretanto, no último ano registrado, o município não atingiu a
meta projetada. Para os anos finais, no mesmo período, o último registro foi zero (Quadro 26).
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Quadro 28: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ‐ IDEB e Metas Projetadas para a rede Municipal de Belo
Vale – MG (2011, 2013, 2015, 2017, 2019).
Unidade
Ensino
Territorial Fundamental

2011

2013

2015

2017

2019

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

Anos Iniciais

5,1

5,3

6,3

5,6

6,4

5,9

6,3

6,1

6,3

6,4

Anos Finais

3,7

3,3

4,2

3,7

3,3

4,1

3,7

4,3

0

4,6

Belo Vale

Fonte: IDEB,2019.

Com relação a Congonhas, registrou-se aumento no índice diante das metas estabelecidas, tanto para os
anos iniciais como para os finais do Ensino Fundamental. Em 2011, o valor dos anos iniciais era de 6,1 e de
4,6 nos anos finais. Em 2019, foram registrados 6,5 e 4,9, respectivamente. O município, porém, não
superou as metas projetadas para os anos iniciais, salvo 2019, com mínimo projetado de 6,5. Para os anos
finais, somente em 2015 Congonhas alcançou a meta projetada (Quadro 26).
Quadro 29: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ‐ IDEB e Metas Projetadas para a rede Municipal de
Congonhas – MG (2011, 2013, 2015, 2017, 2019).
Unidade
Ensino
Territorial Fundamental

2011

2013

2015

2017

2019

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

IDEB

META

Anos Iniciais

6,1

5,5

6,2

5,7

6,5

6,0

6,4

6,2

6,5

6,5

Anos Finais

4,6

4,3

4,6

4,7

5,1

5,0

4,7

5,3

4,9

5,5

Congonhas

Fonte: IDEB,2019.

De acordo com os dados disponibilizados na plataforma do Índice Mineiro de Responsabilidade (IMRS), sob
responsabilidade da Fundação João Pinheiro (FJP), em 2010 apenas 16,76% da população com 25 anos ou
mais havia completado o Ensino Médio em Jeceaba (AII). Outro aspecto relevante é a verificação da
existência de conselho e plano, dado que essas estruturas possibilitam a criação de estratégias para
melhorias na área educacional. Somente em 2018 Jeceaba passou a contar com Conselho Municipal de
Educação. Em 2019, foi elaborado Plano Municipal de Educação, denotando maior atenção da
administração pública municipal com a área. Destaca-se, ainda, que em 2019 a localidade obteve 93,6% de
taxa de aprovação no Ensino Fundamental, ao passo que no Ensino Médio o registro foi de 82,7%. Também
em 2019, a Taxa de Abandono Escolar foi de 0,3% no Ensino Fundamental e de 2,5% no Ensino Médio
(IMRS, 2019).
Quanto aos investimentos na educação, diferente do ano de 2010, quando Jeceaba investiu R$1.266,56 por
habitante na área, em 2019 esse investimento foi de R$2.694,21, conformando um gasto 112% maior. Esse
elemento corrobora a perspectiva de atenção crescente do poder público municipal com a educação, tendo
o esforço orçamentário da Prefeitura Municipal de 22,73%, em 2019 (IMRS, 2019).
Já a expectativa de anos de estudo aponta quantos anos um habitante estudará em média – em sua vida –
estando em determinada localidade. É possível apontar aumento notório da expectativa de anos de estudo
no período de 1991 a 2010 no município de Jeceaba. Este indicador, que registrou 6,36 no início da década
de 1990, passou a 9,08, em 2010. O aumento foi, portanto, de 2,72 anos (Quadro 30).
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Quadro 30: Expectativa de Anos de Estudo em Jeceaba e Minas Gerais (1991, 2000 e 2010).
Unidade
Territorial

Expectativa de Anos de Estudo em Jeceaba
1991

2000

2010

Jeceaba

6,36

8,67

9,08

Minas Gerais

8,36

9,16

9,38

Fonte: Atlas Brasil, 2010.

Ainda na temática da educação, Belo Vale teve, em 2019, taxa de aprovação de 88,7% no Ensino
Fundamental e de 81,6% no Ensino Médio. Para ambos os níveis de ensino, essa taxa decresceu em relação
ao ano de 2013: taxa de aprovação de 95,7% para o Ensino Fundamental e de 86,5% para o Ensino Médio.
Já em Congonhas (AID), este indicador foi de 91,7% para o Ensino Fundamental e de 84,7% para o Ensino
Médio, em 2019. Em 2013, os registros foram de 91,6% e 83,2%, respectivamente (IRMS, 2019).
Quanto à Taxa de Abandono Escolar, Belo Vale registrou 2,1% em 2019 (Ensino Fundamental) e 9,8%
(Ensino Médio). Em Congonhas, esses registros foram de 0,2% e 5,1%, respectivamente. Destaca-se que,
ainda no que se refere a Congonhas, esses valores representam queda em relação ao verificado em 2013,
com 0,7% de abandono escolar no Ensino Fundamental e 6,7% no Ensino Médio.
Em Belo Vale e Congonhas se nota aumento no gasto por habitante na área educacional. Em 2019, Belo
Vale investiu R$1.136,10 por habitante, sendo constatado aumento expressivo (150%) em relação a 2010,
cujo valor investido foi de R$453,66. Além disso, o esforço orçamentário da Prefeitura Municipal em 2019
foi de 15,57% para as atividades da educação. Já a Prefeitura Municipal de Congonhas investiu R$504,53
em educação por habitante, em 2010, passando a R$1.097,34, em 2019. Naquele ano, o esforço
orçamentário municipal para as atividades educacionais foi de 15,08%.
No que se refere à expectativa de anos de estudo, tanto Belo Vale como Congonhas registraram aumento.
No primeiro, este passou de 7,95, em 1991, para 9,8, em 2010. Já em Congonhas o valor passou de 8,58
para 9,42 em 1991 e 2010, respectivamente (Quadro 31).
Quadro 31: Expectativa de Anos de Estudo (1991, 2000 e 2010).
Unidade

Expectativa de Anos de Estudo em Belo Vale, Congonhas e MG

Territorial

1991

2000

2010

Belo Vale

7,95

8,31

9,8

Congonhas

8,58

9,96

9,42

Minas Gerais

8,36

9,16

9,38

Fonte: AtlasBrasil,2010

Conforme o Censo Escolar de 2014 (Atlas Brasil), a taxa de evasão no Ensino Fundamental foi de 3,2% em
Jeceaba, 2,2% em Belo Vale e 1,4% em Congonhas. Em todos os casos, a evasão nesse nível de ensino foi
inferior à média nacional (3,6%). Quanto à evasão no Ensino Médio, o registro foi de 8,7% em Jeceaba,
14,6% em Belo Vale e 6,6% em Congonhas. Aqui, Belo Vale se destaca negativamente, com taxa superior à
média nacional (11,20%). Tanto em Jeceaba como em Belo Vale, a evasão no Ensino Médio foi maior em
2014 que em 2013, fenômeno verificado também na média nacional. (Quadro 32).
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Quadro 32: Taxa de evasão no Ensino Fundamental e Médio (2013 e 2014).
Ensino fundamental

Unidade
Territorial

Ensino médio

2013 (%)

2014 (%)

2013 (%)

2014 (%)

Jeceaba

1,5

3,2

8

8,7

Belo Vale

2,4

2,2

7,3

14,6

Congonhas

2,0

1,4

7,5

6,6

Brasil

3,4

3,6

10,9

11,20

Fonte: Atlas Brasil, 2014.

1.1.8 - Infraestrutura
Este item traz a caracterização do conjunto de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
destinação dos resíduos sólidos, energia, segurança e serviços considerados fundamentais à infraestrutura
municipal por determinar as condições de vida da população de um território.
1.1.8.1 - Abastecimento de Água e Esgoto
Em Belo Vale, a Estação de Tratamento de Água (ETA) encontra-se localizada na área urbana e trata toda a
água distribuída para a população urbana do município. Segundo as informações da secretaria do Meio
Ambiente, Belo Vale possui apenas uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que atende à Sede do
município. Nota-se que existe grande número de moradores que não usufruem dos serviços de rede de
esgoto, pois grande parte da população do município ainda reside na área rural, onde o serviço não atende
à população (BIOCEV, 2020).
Em relação aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e ao saneamento, a Companhia
de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) é a responsável pelo atendimento das municipalidades. Em
2010, 84,86% da população de Jeceaba contava com banheiro e água encanada em casa. Em Belo Vale e
Congonhas, esse percentual era de 95,76% e 96,41%, respectivamente. Nota-se que o menor percentual foi
registrado em Jeceaba, demonstrando a necessariedade de um olhar atento para a área do saneamento
municipal (Quadro 33) (IMRS, 2010).
Quadro 33: Dados sobre serviços de infraestrutura, domicílios com banheiro, água encanada e energia elétrica,
Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (1991, 2000 e 2010).
Unidade
Territorial

% da população em domicílios com
água encanada

% da população que vive em
domicílios com banheiro e água
encanada

% de pessoas em domicílios com
energia elétrica

1991

2000

2010

1991

2000

2010

1991

2000

2010

Jeceaba

65,32

82,83

75,64

56,53

85,21

84,86

57,77

87,4

98,94

Belo Vale

75,81

85,88

62,57

62,96

90,71

95,76

73,06

98,64

99,42

Congonhas

88,78

96,58

95,04

86,60

96,46

96,41

96,36

99,36

99,81

Brasil

71,31

81,79

92,72

66,97

76,72

87,16

84,84

93,46

98,58

Fonte: IMRS, 2010.
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Em 2019, Jeceaba registrou 1,59% da população em situação de vulnerabilidade em função das condições
de saneamento. Em Belo Vale, este valor foi de 0,32% e em Congonhas, de 0,42%. Nos três municípios, o
sistema de coleta e tratamento de lixo é feito por empresas terceirizadas à administração pública.
Também em 2019, a Prefeitura Municipal de Jeceaba teve um gasto per capita com saneamento de
R$250,19 e um esforço orçamentário de 2,11%. Em 2010, esses valores foram de R$66,72 e 1,73%,
respectivamente. Já em Belo Vale o gasto foi R$129,44, com 1,77% de esforço municipal, em 2019, frente a
R$41,36 e 2,43%, respectivamente, em 2010, para os mesmos indicativos. Desse modo, tanto Jeceaba
como Belo Vale registraram aumento para esses indicadores. Em Congonhas, os valores atualizados
disponíveis no IRMS são do ano de 2009, quando o município gastou per capta apenas R$9,08 e esforço de
0,31%.
De 1991 a 2010, vê-se, em Jeceaba e em Congonhas, uma diminuição no percentual de abastecimento de
água e esgotamento sanitário: de 3,12%, em 1991, para 1,94%, em 2010 (Jeceaba); de 4,32%, em 1991,
para 1,05%, em 2010 (Congonhas). A queda foi de 1,18% em Jeceaba e de 3,27% em Congonhas. Por seu
turno, Belo Vale registrou aumento de 0,9%, passando de 1,82%, em 1991, para 2,72%, em 2010 (Quadro
34) (IBGE, 2010).
O sistema de abastecimento de água de Congonhas está sob a responsabilidade da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA), cuja administração se encontra em Conselheiro Lafaiete. Em
relação ao tratamento de água, o município conta com três Estações de Tratamento de Água (ETAs):
•

ETA Matriz: localizada no centro da Sede (bairro Matriz). Através de captação superficial (duas
nascentes, localizadas na região da CSN Mineração S.A e da Vale Mineração S.A), a ETA opera em
torno de 75 litros/segundo. Conta atualmente com aproximadamente 13.560 ligações;

•

ETA Profeta: localizada no Bairro Jardim Profeta (entrada da Sede, sentido sul/norte). A captação é
realizada no córrego Macaquinhos com uma vazão em torno de 36 litros/segundo, correspondendo
a aproximadamente 3.300 ligações. A ETA não tem capacidade de ampliação;

•

ETA Lagoa Seca: localizada no Residencial Gualter Monteiro (Lagoa Seca) com captação através de
poços artesianos profundos (só́ filtração). Com uma vazão de 27 litros/segundo, conta com 2.700
ligações, sendo que a água pode ser distribuída para a área urbana de Congonhas. Dispõe de poços
reservas que podem ser ativados alcançando 50 litros/segundo.

O sistema de abastecimento de água satisfaz às demandas dos moradores. Em contrapartida, o município
conta apenas com serviço de coleta do esgoto, mas não realiza o tratamento adequado. A população paga
para concessionária responsável pelo abastecimento de água, uma taxa de esgoto equivalente a 50% da
tarifa de água consumida, mas o esgoto coletado é destinado “in natura” nos cursos d'água no rio
Paraopeba, córrego Macaquinhos, córrego Preto e rio Santo Antônio. A sub-bacia do rio Paraopeba recebe
o esgoto de 35 municípios sem tratamento e todo o esgoto deságua, por sua vez, na bacia do rio São
Francisco (BIOCEV, 2020).
Em 2016 foi elaborado o Relatório de Fiscalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal
de Congonhas pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Águas e Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais. De acordo com o relatório, o município descumpriu as deliberações propostas pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) e não implantou o sistema de tratamento de esgoto
adequado. O mesmo relatório ainda revelou que o serviço é regulamentado por Contrato de Concessão e
foi firmado entre o prestador e o município no ano de 2002, tendo validade até 23/07/2032 e não há
previsão de metas. De acordo com a prefeitura municipal de Congonhas, não há previsão de construção da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) devido à falta de recursos (BIOCEV, 2020).
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Quadro 34: Abastecimento de água e esgotamento inadequado, Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (1991, 2000 e
2010).
Unidade
Territorial

% de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequado
1991

2000

2010

Jeceaba

3,12

6,36

1,94

Belo Vale

1,82

3,70

2,72

Congonhas

4,32

0,99

1,05

Brasil

10,39

8,91

6,12

Fonte: Atlas Brasil, 2010.

1.1.8.2 - Energia Elétrica
Em 2010, 98,94% da população de Jeceaba contava com energia elétrica frente a 99,42% em Belo Vale. A
maior parcela da população com energia elétrica, entre os municípios em estudo, estava em Congonhas,
com 99,81%. Em todos os casos, a distribuição da energia elétrica está sob responsabilidade da Companhia
Energética de Minas Gerais, CEMIG.
1.1.8.3 - Coleta de Resíduos
Em acordo entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a prefeitura de Belo Vale foram estabelecidas
parcerias responsáveis pela destinação do lixo. Em uma Parceria Público Privadas (PPP) de captação de
resíduos sólidos, o Governo do Estado é o principal responsável pelo incentivo financeiro e pela fiscalização
contratual. Enquanto isso, a prefeitura municipal de Belo Vale é responsável por toda a execução da coleta
seletiva incorporando e incluindo os catadores de materiais recicláveis. Dessa forma, existe uma
contribuição para o desenvolvimento sustentável da cidade e o engajamento social. A Sede possui serviço
público de coleta seletiva de lixo. Os resíduos são destinados a uma usina de triagem, onde parte é
reciclada por uma associação, indo o orgânico para a compostagem, para servir de adubo para a produção
de mudas no viveiro da Prefeitura Municipal e o restante ao Aterro Sanitário. Em 2020, a Prefeitura, através
da Secretaria de Meio Ambiente, apontou um total de 203 toneladas de material reciclado e 655 toneladas
de rejeito em todo o território. Quanto às fontes de poluição hídrica na cidade, as maiores são as
Mineradoras, o Agronegócio e os efluentes sanitários da população (Entrevistas com gestores públicos,
BIOCEV, 2021).
O serviço de coleta de resíduos em Congonhas é realizado de segunda-feira a sábado. A rota é realizada em
bairros alternados, porém, é bem servido dentro do perímetro urbano. Os dados fornecidos pelo SIAB
(2015) descrevem que 97,3% dos domicílios possuem o serviço de coleta de lixo, 2,6% realizam a prática de
incineração do lixo e 11 domicílios depositam o lixo a céu aberto (BIOCEV, 2020).
No ano de 2016 foram realizadas as obras do aterro sanitário do município de Congonhas. O aterro cumpre
todas as normas exigidas pelo Estado, que estabelecem as medidas para evitar a contaminação das
nascentes e lençóis freáticos. A COPASA é a responsável pelo tratamento e descarte final do chorume que é
produzido no aterro (BIOCEV, 2020).
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1.1.8.4 - Comunicação e Telefonia
Em Belo Vale, o principal meio de comunicação de massa é feito através da rádio Mega FM 98,7. Além
disso, no município também é distribuído o jornal impresso Folha do Paraopeba, principal meio de
integração regional. Além destes, circulam no município os jornais Estado de Minas, O Tempo, Hoje em Dia,
Super Folha, além de jornais de Conselheiro Lafaiete, entre eles o Jornal Correio de Minas (BIOCEV, 2020).
A Oi é responsável pelos serviços de telefonia fixa, enquanto os serviços de telefonia e internet móveis são
ofertados pelas operadoras TIM, OI, Claro e Vivo. Em relação aos serviços de envio e entrega de
correspondências, no município existe apenas uma agência dos correios, localizada no centro, na avenida
Tancredo Neves (BIOCEV, 2020).
Congonhas, por sua vez, conta com quatro emissoras de rádio: Rádio Congonhas (AM), Rádio Comunitária
Cidade (FM), Rádio Educativa (FM) e Rádio Colonial (FM). Em relação aos serviços de telecomunicações, a
cidade possui acesso a TV aberta, no qual faz parte a transmissão de canais da Rede Globo, Rede
Bandeirantes, Rede TV, TV Cultura, SBT, CNT, Rede Record, Rede Minas, TV Horizonte, Rede Vida, Rede
Canção Nova, além de uma TV comunitária, a TV Lafaiete (BIOCEV, 2020).
No município de Congonhas circulam os jornais impressos Estado de Minas, O Tempo, Hoje em Dia, Super
Folha, além de jornais de Conselheiro Lafaiete, entre eles o Jornal “Correio de Minas”. Há também a
circulação do jornal quinzenal, Jornal Baruc, que reúne notícias das cidades do entorno, como Congonhas,
Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e outras de menor porte (BIOCEV, 2020).
Em Congonhas, a operadora Oi é a única responsável pelos serviços de telefonia fixa. No que se refere à
internet e telefonia móvel, os serviços são ofertados pelas operadoras TIM, OI, Claro e Vivo. Em relação aos
serviços de envio e entrega de correspondências, no município existe apenas uma agência dos correios,
localizada no centro, na Praça Juscelino Kubitschek, 35 (BIOCEV, 2020).
1.1.9 - Deficit Habitacional
1.1.9.1 - Déficit Habitacional do município de Belo Vale
A partir do Censo Demográfico de 2010 foi estimado o Déficit Habitacional Municipal. Tal índice está
relacionado às deficiências de estoque de moradias e considera as moradias que, tendo condições precárias
na construção, devem ser repostas; a coabitação familiar forçada; moradores de baixa renda com
dificuldades de pagar aluguel, entre outros aspectos. Sendo assim, o déficit habitacional citado pode ser
analisado como déficit por reposição de estoque – referente aos domicílios cujas condições geram risco de
contaminação por doenças e desconforto, como os domicílios sem paredes de alvenaria e que, portanto,
devem ser repostos – e déficit por incremento de estoque – considerados, neste item, tantos os locais
construídos sem fins residenciais que atualmente servem como moradia, indicando a carência por novas
unidades, quanto à coabitação familiar.
Em Belo Vale, o déficit habitacional total foi de 103 em 2010. Em termos relativos, comparando o déficit
habitacional ao total de domicílios no município, tal índice é de 4,17%. Observa-se ainda que o déficit
habitacional seja maior na área urbana (68 unidades) do que na área rural (35 unidades).
O município tem seis domicílios considerados precários, sessenta com coabitação familiar e trinta e cinco
com ônus excessivo de aluguel, os demais domicílios foram caracterizados em função do adensamento
desmedido de domicílios alugados. Belo Vale somava, em 2010, 2.474 domicílios particulares permanentes
e 380 domicílios vagos.
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1.1.9.2 - Déficit Habitacional do município de Congonhas
A partir do Censo Demográfico de 2010 foi estimado o Déficit Habitacional Municipal. Tal índice está
relacionado às deficiências de estoque de moradias e considera as moradias que, tendo condições precárias
na construção, devem ser repostas; a coabitação familiar forçada; moradores de baixa renda com
dificuldades de pagar aluguel, entre outros aspectos. Sendo assim, o déficit habitacional citado pode ser
analisado como déficit por reposição de estoque – referente aos domicílios cujas condições geram risco de
contaminação por doenças e desconforto, como os domicílios sem paredes de alvenaria e que, portanto,
devem ser repostos – e déficit por incremento de estoque – considerados, neste item, tantos os locais
construídos sem fins residenciais que atualmente servem como moradia, indicando a carência por novas
unidades, quanto à coabitação familiar.
Em Congonhas, o déficit habitacional total foi de 1.394 em 2010. Em termos relativos, comparando o déficit
habitacional ao total de domicílios no município, tal índice é de 10,07%. Observa-se ainda que o déficit
habitacional seja maior na área urbana (1.384 unidades) do que na área rural (10 unidades), sendo
coerente com a distribuição espacial dos moradores, citada anteriormente.
O município tem nove domicílios considerados precários, 692 com coabitação familiar e 643 com ônus
excessivo com aluguel, sendo os demais domicílios caracterizados em função do adensamento excessivo de
domicílios alugados. Congonhas somava, em 2010, 14.076 domicílios particulares permanentes e 1.262
domicílios vagos.
1.1.9.3 - Deficit Habitacional do município de Jeceaba
Em Jeceaba, o déficit habitacional total foi de 99 unidades em 2010. Em termos relativos, comparando o
déficit habitacional ao total de domicílios no município, que naquele ano era de 1.683, tal índice é de
5,88%. Observa-se ainda que o déficit habitacional era maior na área urbana (63 unidades) do que na área
rural (36 unidades), embora esta última se mostre relativamente expressiva. O município contava com 302
domicílios considerados inadequados, e 245 domicílios vagos, sendo 84 na zona urbana e 161 na área rural.
1.1.10 -

Saúde

A análise da qualidade dos serviços de saúde pode ser realizada por meio das taxas de mortalidade e de
natalidade, dos investimentos na pasta e de dados referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), criado em
1988 pela Constituição Federal Brasileira.
Jeceaba, desde 1991, vem apresentando decaimento na taxa de mortalidade infantil, que passou de 37,19
óbitos a cada mil nascidos vivos para, em 2010, 14,3. Belo Vale e Congonhas também apresentaram queda.
No primeiro, a taxa foi de 37,42 óbitos em 1991 para 17,10 em 2010. Por sua vez, Congonhas teve 11,60
óbitos para cada mil nascidos vivos em 2010 frente aos 34,92 registrados no início dos anos 1990 (Quadro
35). A melhora deste indicador em todos os municípios em estudo pode estar associada à elaboração e
execução de políticas públicas de saúde.
Quadro 35: Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos em Jeceaba, Belo Vale e Congonhas (1991, 2000 e
2010).
Taxa de mortalidade infantil*
Unidade Territorial
Jeceaba

1991

2000

2010

37,19

26

14,3
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Taxa de mortalidade infantil*
Unidade Territorial

1991

2000

2010

Belo Vale

37,42

27,44

17,10

Congonhas

34,92

22,38

11,60

Minas Gerais

35,39

27,75

15,08

Brasil

44,68

30,57

16,7

Fonte:AtlasdoDesenvolvimentoHumanonoBrasil,2017.
*Óbitos a cada mil nascidos vivos.

Os três municípios contam com Conselho Municipal de Saúde e Plano Municipal de Saúde.
Em 2019, Jeceaba registrou gasto per capita com a área de saúde de R$1.298,02, com esforço orçamentário
de 10,95%. Observa-se desenvolvimento de estruturas que impactam positivamente esta área, uma vez
que, em 2010, o município não contava com conselho ou plano, além de ter gastado per capita apenas
R$683,88. Por outro lado, nota-se queda no esforço orçamentário, que foi de 17,74% em 2010 – variação
percentual de 6,79% em relação a 2019 (IMRS, 2019).
Com relação a Belo Vale, em 2019 o gasto per capita com a saúde foi de R$1.756,76, com esforço
orçamentário de 24,08%. Em 2010, o gasto havia sido de R$53,41 e o esforço de 3,14%. Já em Congonhas,
dados de 2019 revelam gasto de R$808,20 e esforço orçamentário de 11,10%.
Conforme dados do IMRS (2018), em 2018, 25,49% das internações de Jeceaba ocorreram por condições
sensíveis à atenção primária. No mesmo período, 1,46% da população foi internada em razão de
saneamento básico inadequado. Naquele ano, Belo Vale e Congonhas registraram percentual de 25,60% e
22,63%, respectivamente, de internações por condições sensíveis à atenção primária. Com relação às
internações por doenças ligadas a saneamento inadequado, o percentual em 2018 foi de 1,41%, em Belo
Vale, e de 0,65%, em Congonhas. (Quadro 36).
Quadro 36: Percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária e por questões de saneamento
(2018).
Município

Percentual de internações - 2018
Internações por condições
Internações por questões de
sensíveis à atenção primária
saneamento básico inadequado

Jeceaba

25,49%

1,46%

Belo Vale

25,60%

1,41%

Congonhas

22,63%

0,65%

Fonte: IMRS, 2018.

Ainda segundo o IMRS, com relação à longevidade, em 2010 a esperança de vida ao nascer em Jeceaba
aumentou para 75,66 frente aos 66,84 registrados no ano 2000 – aumento de 8,82 anos. Em Belo Vale e
Congonhas, também se observou aumento: os valores, que em 2010 eram de 67,66 e 69,59 anos, foram
para 73,86 e 77,59 anos, respectivamente (IMRS, 2010).
Quanto à fecundidade, em 2010, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –
Jeceaba teve nascimentos de 4.873 filhos tidos pelas mulheres em idade fértil (15-49 anos, de acordo com
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o IBGE), ao passo que Belo Vale e Congonhas registraram 7.087 e 38.881 filhos, respectivamente, conforme
Quadro 37 (IBGE, 2010).
Quadro 37: Esperança de vida ao nascer (2000 e 2010) e fecundidade (2010).
Esperança de vida ao nascer (anos)
Fecundidade (pessoas)
Município
2000
2010
2010
Jeceaba
66,84
75,66
4.873
Belo Vale

67,66

73,86

7.087

Congonhas

69,59

77,59

38.881

Fonte: IMRS, 2010. IBGE, 2010.

Conforme entrevista realizada com o gestor municipal da área, em Belo Vale, os serviços de saúde de maior
complexidade são encaminhados para a Policlínica Municipal Maria do Carmo Fernandes, Hospital
Municipal Henrique Penido e caso seja necessário de acordo com o grau de complexidade (como
atendimento especializado auditivo, motor e intelectual, exames de imagem - mamografia, tomografia,
ressonância magnética - e cirurgias em geral), são levados pela ambulância local para Belo Horizonte, Nova
Lima e Conselheiro Lafaiete. Ressalta-se que são realizadas pela Prefeitura no município, buscando o
combate a essas doenças, ações pontuais de educação junto à população, como salas de triagem e
atendimento individualizado. Levantou-se que ainda há grupos que promovem o bem-estar como o
Programa de Saúde na Escola (PSE), o Projeto de Educação Permanente, Núcleo Ampliado de Saúde da
Família (NASF), Grupo Qualidade de Vida, Grupo de Redução de Danos de Álcool e Drogas, Grupo de
Tabagismo, Grupo de Qualidade Alimentar. O município ainda conta com programas que estimulam o
Planejamento Familiar, Prevenção de IST e Prevenção de Diabetes, onde são realizadas palestras e oficinas
pela Estratégia de Saúde da Família (Entrevistas com gestores públicos, Biocev, 2021).
Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Congonhas, os programas
realizados através de palestras e oficinas para controle de doenças tem relação com Planejamento Familiar,
Prevenção de IST e Prevenção de Diabetes. Além disso, informou que há demanda por parte da população,
para a instalação de academias ao ar livre, terapias ocupacionais, atividades físicas ofertadas por
profissionais e atendimento odontológico.
1.1.11 -

Segurança Pública

Analisar as instituições responsáveis pela segurança pública nos municípios em associação aos dados
disponibilizados por órgãos oficiais é fundamental para que metas sejam traçadas e impactos analisados.
Em 2019, Jeceaba teve gasto de R$13,19 por habitante na área de segurança pública. Quanto ao esforço
orçamentário, do total do município, apenas 0,11%, foi destinado ao setor. No mesmo período, registrou-se
taxa de 81,43 crimes violentos, indicador calculado a partir da multiplicação da população total por 100 mil.
No ano anterior, o registro foi de 100,54, constatando diminuição. Já Belo Vale teve, em 2019, gasto per
capita com segurança de R$13,71, com recurso orçamentário de 0,19%. Congonhas, por sua vez,
apresentou valores mais altos: destinação de 0,82% do recurso orçamentário para a área e gasto por
habitante de R$59,83 no mesmo ano. Assim, o município gastou cerca 350% mais que Jeceaba e Belo Vale
na segurança pública (Quadro 38).
Quadro 38: Dados sobre Segurança (2019).
Município

Gasto per capita com
segurança pública (R$)

Esforço orçamentário em segurança
pública (%)
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Município

Gasto per capita com
segurança pública (R$)

Esforço orçamentário em segurança
pública (%)

Taxa de Crimes Violentos por 100
mil habitantes

Jeceaba

13,19

0,11

81,43

Belo Vale

13,71

0,19

142,58

Congonhas

59,83

0,82

178,96

Fonte: IMRS, 2019.

O município de Jeceaba conta com 10 policiais militares – um policial para cada 491 habitantes – e conta
com um Pelotão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Não apresenta, contudo, Polícia Civil ou
Guarda Municipal. Belo Vale conta também com 10 policiais militares, porém com média por habitantes
inferior à Jeceaba: um policial para cada 771 habitantes. O município, além de ter um Pelotão da PMMG,
conta com a existência de uma delegacia de Polícia Civil, com 8 policiais civis. Congonhas, por seu turno,
conta com uma companhia da PMMG, na qual estão presentes 77 policiais militares, representando, em
média, um policial para cada 711 habitantes. Há, ainda, uma delegacia da Polícia Civil, com o apoio de 13
policiais civis. Ressalta-se que no município, diferente de Jeceaba e Belo Vale, há uma unidade prisional
(IMRS, 2019).
Quanto ao perfil dos crimes e acidentes de trânsito mais frequentes nas municipalidades em estudo,
buscou-se dados referentes a ocorrências por roubo, tráfico de entorpecentes, posse e uso de
entorpecentes, bem como mortes por acidentes no trânsito. Em 2019, Jeceaba registrou 2 ocorrências por
roubo. Ocorrências por tráfico de entorpecentes não foram registradas, ao passo que foram 7 as
ocorrências por posse e uso destes. Naquele ano foram 2 os registros de mortes por acidentes no trânsito
da cidade. Com relação a Belo Vale, houve registro de 3 ocorrências de roubo em 2019 e, quanto às
ocorrências por tráfico e posse e/ou uso de entorpecentes, foram 7 e 8 casos, respectivamente. Houve uma
morte acidental no trânsito. Já em Congonhas, os números são mais elevados. Para o mesmo ano, foram
registradas 67 ocorrências de roubo, ao passo que os registros por tráfico e por posse e/ou uso de
entorpecentes foram de 56 e 83 casos, respectivamente. Houve, ainda, 10 mortes em acidentes no
trânsito. (IMRS, 2019).
De acordo com informações concedidas pela Polícia Civil de Belo Vale, os serviços da Polícia Civil no
município têm um grau de abrangência de até 20 mil habitantes, apresentando em sua estrutura Fórum,
Defesa Civil e Delegacia de Polícia Civil. Apontou-se também, em entrevista realizada, que recentemente
houve ocorrências relacionadas a extração minerária e de garimpo no rio Paraopeba e que a representação
da instituição, de certa forma, teme a degradação impactante do meio ambiente provocada por projetos
minerários (Entrevistas com gestores públicos, BIOCEV, 2021).
1.1.12 -

Organização Social e Política Institucional

Conhecer o corpo político e social de determinada região garante a identificação e delimitação dos
principais atores político-sociais. Assim, o Quadro 39 traz os membros do Poder Executivo Municipal da
atual gestão em Jeceaba.
Quadro 39: Poder Executivo Municipal de Jeceaba em 2021.
Secretarias Municipais de Jeceaba
Secretaria
Responsável/Secretário
Prefeito
José Donizete Almeida Maia
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Victor Augusto Maia Vasconcelos
Secretaria Municipal de Assistência Social
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(31) 3735-1437
(31) 3735-1158
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Secretarias Municipais de Jeceaba
Secretaria
Responsável/Secretário
Secretaria Municipal de Educação
Kíssia Kene Salatiel
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo Esporte e Lazer
Willian Daniel Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Vinícius de Paula Gonzaga

Contato
(31) 3735-1503
(31) 3734-1576
(31) 3735-1350

Fonte: Prefeitura Municipal de Jeceaba, 2021.

O Quadro 40 apresenta o corpo político do Poder Executivo Municipal de Belo Vale.
Quadro 40: Poder Executivo Municipal de Belo Vale em 2021.
Secretarias Municipais de Belo Vale
Secretaria
Prefeito
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e
Turismo
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Agropecuária
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Transporte
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento
e Gestão

Responsável/Secretário

Contato

Waltenir Liberato Soares

(31)3734-1150

Eliane dos Santos

(31)3734-1349

Iracema Augusta de Castro
Kelly Cristina dos Santos Sousa
Luiziane Barbosa da Silva
Márcia Verônica de Oliveira
Kelly Cristina dos Santos Sousa
Itamar Fernandes Monteiro
José Vicente do Carmo
Renato Luciano da Silva Santos

(31)3734-1418
(31)3734-1699
(31)3734-1626
(31)3734-1762
(31)3734-1337
(31)3734-1575
(31)3734-1575
(31)3734-1575

Gilmar Braga da Silva

(31) 3734-1838

Fonte: Prefeitura de Belo Vale, 2021.

O corpo político de Congonhas na atual gestão do Poder Executivo Municipal é apresentado no Quadro 41.
Quadro 41: Poder Executivo Municipal de Congonhas em 2021.
Secretarias Municipais de Congonhas
Secretaria
Responsável/Secretário
Prefeito
Cláudio Antônio de Souza
Secretaria Municipal da Fazenda
Vilma de Moura
Secretaria Municipal de Administração
Rodrigo Torres dos Santos
Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos
Vanderlei Custódio Martins
Secretaria Municipal de Cultura
Jean Ângelo de Oliveira
Secretaria Mun.de Des. e Assistência Social
Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Rodrigo Torres dos Santos
Inovação e Tecnologia
Secretaria Municipal de Educação
Wilson Fernandes
Secretaria Municipal de Saúde
Thomás Lafetá Alvarenga
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Jean Ângelo de Oliveira
Secretaria Municipal de Gestão Urbana
Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Governo
Vanderlei Custódio Martins
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Marcelo José Nunes Moreno
Secretaria Municipal de Habitação
Libertad Lamarque Guerra Souza
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Contato
(31)3731-1300
(31)3731-1300
(31)3731-6202
(31)3732-1789
(31)3731-3133
(31)3731-3305
(31)3731-1300
(31)3731-9090
(31)3732-1919
(31)3731-4374
(31)3731-3033
(31)3731-1300
(31)3731-5287
(31)3732-2438
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Secretarias Municipais de Congonhas
Secretaria
Responsável/Secretário
Secretaria Municipal de Obras
Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Planejamento
Rodrigo Torres dos Santos

Contato
(31)3731-4116
(31)3731-1300

Fonte: Prefeitura de Congonhas, 2021.

Com relação às fundações privadas, associações e entidades sem fins lucrativos, Jeceaba contava, em 2016,
com 18 instituições, destacando-se aquelas destinadas à cultura e à recreação. Estas representam um terço
do total das instituições no município. Juntas, essas organizações empregavam 53 pessoas naquele ano
(Quadro 42).
Quadro 42: Fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos em Jeceaba - 2016.
Fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos

Unidades (2016)

Cultura e Recreação

6

Habitação

1

Assistência Social

2

Partidos Políticos, Sindicatos, Associações Patronais, Profissionais e de produtores rurais

3

Saúde

2

Religião

1

Outras Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

3

Total

18

Fonte: IBGE/Cidades, 2016.

Também em 2016, Belo Vale registrou 24 fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos. A
maior parte é formada por partidos políticos, entidades sindicais, associações profissionais e de produtores
rurais. Contudo, entre o pessoal ocupado assalariado (total de 11), é a área do Desenvolvimento e Defesa
dos Direitos que se destaca, com 6 ocupantes. (Quadro 43).
Quadro 43: Fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos em Belo Vale - 2016.
Fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos

Unidades (2016)

Cultura e Recreação

4

Assistência Social

1

Educação e Pesquisa

3

Partidos Políticos, Sindicatos, Associações Patronais, Profissionais e de produtores rurais

7

Saúde

2

Religião

3

Desenvolvimento e Defesa de Direitos

3

Outras Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

1

Total

24

Fonte: IBGE/Cidades, 2016.

Em Congonhas (Quadro 44), destaca-se que o maior quantitativo das fundações privadas e associações sem
fins lucrativos estão, assim como em Jeceaba, nas áreas de cultura e recreação, além do campo religioso. As
110 unidades têm um total de 540 pessoas ocupadas, com cerca de 30% na área de educação e pesquisa
(IBGE, 2016).
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Quadro 44: Fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos em Congonhas - 2016.
Fundações privadas e associações/entidades sem fins lucrativos

Unidades (2016)

Cultura e Recreação

23

Educação e Pesquisa

6

Assistência Social

10

Partidos Políticos, Sindicatos, Associações Patronais, Profissionais e de produtores rurais

16

Saúde

1

Religião

18

Meio Ambiente e Proteção Animal

2

Desenvolvimento e Defesa de Direitos

15

Outras Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

19

Total

110

Fonte: IBGE/Cidades, 2016.

1.1.13 -

Uso e Ocupação do Solo

Este tópico traz a caracterização do uso e da ocupação do solo, responsável por auxiliar na identificação de
fontes, ou potenciais fontes, de alterações do ambiente decorrentes das atividades humanas. Nesse
sentido, o zoneamento permite estabelecer uma ordenação do uso do território capaz de direcionar ações,
dos setores público e privado, no âmbito dos licenciamentos ambientais nas distintas áreas de determinado
município.
Considerando que o empreendimento em questão se encontra totalmente localizado no município de
Congonhas, os dados aqui apresentados referem-se somente a este município. Os dados utilizados para a
elaboração deste tópico, primários e secundários, foram coletados pela consultoria BIOCEV, em 2020.
1.1.13.1 -

Município de Congonhas

Congonhas se apoiou nas atividades de mineração desde a sua criação e ao longo de sua ampliação urbana.
Diversas mineradoras atuam na região, o que levou a uma rápida ampliação da malha urbana. A ocupação
no perímetro urbano acontece de forma adensada, com predominância do uso residencial unifamiliar.
Observa-se, na região central, a ocorrência significativa de edificações de três ou mais pavimentos, sendo
muitas destas de uso misto, com estabelecimento de comércio ou serviço no pavimento térreo e residência
nos pavimentos superiores (Figura 15 a Figura 18). A maior parte do comércio e dos serviços ocorre ao
longo das ruas Marechal Floriano Peixoto e da avenida Julia Kubitschek e mostra-se bastante diversificada,
encontrando-se hotéis, escritórios de atividades diversas, restaurantes, oficinas automotivas, cabeleireiros,
farmácias, papelarias, lojas de roupas, entre outros. A área urbana de Congonhas é seccionada pelo rio
Maranhão, que toma a direção oeste do município, desaguando no rio Paraopeba. A sede urbana é
pavimentada, sendo parte em paralelepípedos e, nas regiões mais recentes, bem como nas de tráfego mais
intenso, em asfalto. Também conta com iluminação nas vias públicas.
A paisagem urbana da cidade se transformou rapidamente nas últimas décadas. As empreiteiras atraíram
pessoas de outras regiões para residir em Congonhas, época em que foram implantados muitos
loteamentos, conformando a ampliação urbana da Sede. Esse adensamento se deu sem planejamento e
sem o controle urbanístico necessário para evitar edificações em terrenos de alta declividade, ocupações
irregulares às margens do rio Maranhão – que acarretam prejuízos ambientais à cidade, ao patrimônio
público e risco à população residente. Dessa forma, edificações foram construídas sem regras determinadas
de uso e ocupação do solo e respeito ao patrimônio cultural. Exemplo disto são os bairros próximos às
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margens do rio Maranhão, nos quais é possível identificar o crescimento desordenado da área urbana,
quase não restando indícios dos traços da ocupação original. Outras questões encontradas no centro da
Sede, que se referem ao uso e ocupação do solo, são baixa permeabilidade do solo, muitas construções
próximas à margem do rio e tráfego intenso de veículos automotores, sobretudo em horários de pico,
causando pequenos congestionamentos.

Figura 15: Avenida Julia Kubitschek com concentração
de estabelecimentos comerciais. Fonte: Biocev, 2020.

Figura 16: Avenida Julia Kubitschek. Destacam-se as
edificações de dois pavimentos com uso misto. Fonte:
Biocev, 2020.

Figura 17: Rua praça Dom Helvécio, destacando-se a
ponte sobre o rio Maranhão. Fonte: Biocev, 2020.

Figura 18: Praça JK, em um dos trechos de gargalo no
tráfego da Sede. Fonte: Biocev, 2020.

O município possui um acervo barroco tombado pela UNESCO, destacando-se o santuário do Bom Jesus de
Matozinhos, com as esculturas dos doze profetas no adro e as seis capelas dos Passos da Paixão, na
alameda de acesso, configurando o principal atrativo do patrimônio de Congonhas. O célebre monumento
histórico e artístico é Patrimônio da Humanidade desde 1985, tendo sido construído em várias etapas, nos
séculos XVIII e XIX, por renomados mestres, artesãos e pintores, como Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho, e Manuel da Costa Ataíde. Fazem parte, ainda, do acervo do patrimônio histórico, cultural e
artístico de Congonhas a igreja do Rosário, construída na época da formação do povoado, a matriz de Nossa
Senhora da Conceição, construída no século XVIII, apresentando trabalhos de Aleijadinho e de seu pai, o
arquiteto português Manoel Francisco Lisboa, além da igreja matriz de São José, concluída em 1817.
Além desses, destaca-se como patrimônio natural municipal o parque Ecológico da Cachoeira, um
complexo de lazer e turismo composto por uma cachoeira natural e diversas piscinas adultas e infantis de
água corrente (Figura 19). Está localizado a cinco quilômetros do centro da Sede, com infraestrutura
completa, contando com dez piscinas, quadras poliesportivas, campos de futebol, playground,
churrasqueiras, dentre outros. Ao redor do parque há uma área de preservação ecológica com mais de 70
mil m². Na mata preservada é possível encontrar diversas espécies da fauna e flora.
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Figura 19: Parque da Cachoeira. Fonte: Biocev, 2020.

O distrito Sede de Congonhas conta atualmente com setenta e sete bairros. Dentre os mais próximos à CSN
Mineração, estão o bairro residencial Gualter Monteiro, criado na década de 1980 a partir de um
loteamento realizado pela Prefeitura Municipal, que visava atender famílias de baixa renda. Este bairro
possui rede de abastecimento de água fornecida pela COPASA, mas enfrenta problemas relacionados à
rede de esgoto e à drenagem de águas pluviais, que acarretam frequentes enchentes. Apresenta
inexpressiva rede comercial, uma escola de Ensino Fundamental, campo de futebol e uma igreja católica,
dedicada a Santa Luzia. Além disso, possui ruas asfaltadas, iluminação pública e o padrão construtivo das
edificações, em sua maioria, é baixo/médio, unifamiliar e com um pavimento.
Em Congonhas, segundo dados do IBGE (2010), mais de 97% da população reside em meio urbano, sendo a
zona rural do município composta por pequenas comunidades e dois distritos, além da Sede: Alto
Maranhão e Lobo Leite. O primeiro deles, sob o impulso do ouro, foi uma das primeiras localidades das
Minas Gerais, com cerca de 300 anos de história e possui importantes remanescentes da arquitetura
religiosa do período colonial como, por exemplo, a Capela de Nossa Senhora da Ajuda (Figura 20). A
comunidade está localizada a cerca de oito quilômetros da Sede e conta com ruas asfaltadas, iluminação
pública, coleta seletiva semanal, água provida pela COPASA, transporte público conectando a Sede, escola
municipal, unidade de atenção primária à saúde e quadra poliesportiva. O padrão construtivo das
edificações pode ser classificado como médio/baixo, havendo edificações de uso misto, com poucas opções
de comércio.
O distrito de Lobo Leite, também fruto da atividade dos primeiros exploradores de ouro na região, foi
criado nos séculos XVII e XVIII e se localiza às margens da rodovia MG-030, a doze quilômetros da Sede do
município. A localidade experimentou grande desenvolvimento após 1886, com a construção da estação
ferroviária, que atualmente abriga um Telecentro e um espaço multiuso utilizado pelo grupo de artesanato
da comunidade. Possui considerável acervo patrimonial, como a igreja de Nossa Senhora da Soledade
(Figura 21), tombada pelo IEPHA. Lobo Leite apresenta grande potencial turístico devido ao clima, à
paisagem e aos bens culturais.
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Figura 20: Capela de Nossa Senhora da Ajuda em Alto
Maranhão. Fonte: Biocev, 2020.

Figura 21: Igreja de Nossa Senhora da Soledade em Lobo
Leite. Fonte: Biocev, 2020.

Já nas comunidades rurais, há muitas fazendas com cultivo de feijão, milho, laranja, dentre outros, além da
produção de leite. Algumas comunidades rurais contam com escola, postos de saúde e comércio de
primeira necessidade. Dentre os povoados, destaca-se o Esmeril (Figura 22 e Figura 23), onde estão
instalados três hotéis fazenda, que recebem hóspedes sobretudo aos finais de semana e movimentam a
economia local. Pela proximidade com a serra do Esmeril, a comunidade é cercada por áreas verdes e
quase todas as residências são chácaras e sítios, tendo se consolidado como lugar para descanso, visto que
muitas pessoas de fora do município estão investindo em sítios na região. Segundo os moradores, cerca de
70% das residências são para uso recreativo. Localizada a cerca de vinte quilômetros de distância da Sede
de Congonhas, a comunidade possui acessos principais realizados por estradas vicinais de terra.
Com relação a dinâmica ambiental e de acordo com informações coletadas durante entrevista com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Congonhas conta com duas unidades de conservação registradas
no Ministério do Meio Ambiente, sendo o Parque da Cachoeira, e o Parque Everardo. O Rio Maranhão, que
é o principal, o Santo Antônio, Soledade e o Ribeirão Esmeril (esse, por sua vez, mais próximo ao
empreendimento em questão), são os rios contemplados pelo Código Florestal e que são Áreas de
Preservação Permanente (Trabalho de campo, BIOCEV, 2021).

Figura 22: Comunidade rural Esmeril. Fonte: Biocev, 2020. Figura 23: Igreja de N. Sra. Concebida, comunidade rural
Esmeril. Fonte: Biocev, 2020.

Congonhas conta com Lei Orgânica, Plano Diretor Municipal e Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos. Ainda foi informado pela Secretaria de Meio Ambiente que recentemente começou a ser
implantado um plano de gestão de recursos hídricos, onde há a existência de dois projetos que são: Cada
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Gota Conta, buscando a preservação de nascentes e também o projeto que promove a implantação de
biodigestores nas áreas rurais. Atualmente a única forma de poluição dos rios é a de esgoto sanitário
(Trabalho de campo, BIOCEV, 2021).
Na entrevista realizada com o órgão público, falou-se da importância do desenvolvimento ocasionado pela
mineração no município, mas evidenciou-se a questão ambiental, pois há áreas muito preservadas em suas
localidades. A geração de ruído, volume de particulados, rebaixamento do lençol freático e abastecimento
de água para a cidade são questões que preocupam. Ressaltou-se o desejo de programas de
automonitoramento, utilização de tecnologias para mitigação dos impactos causados e favorecimento da
mão de obra local (Trabalho de campo, BIOCEV, 2021).
1.1.14 -

Patrimônio Cultural, Lazer e Turismo

Este tópico foi elaborado a partir de dados primários e secundários coletados pela consultoria Biocev
(2020). Os dados secundários se referem aos cadastros de bens históricos, disponíveis nos sites do IPHAN e
do IEPHA, bem como em sua biblioteca, além de publicações especializadas e sites com informações sobre
a história e os bens históricos de Congonhas, em função de o empreendimento estar totalmente localizado
em sua área. Já os dados primários são fruto de levantamento de campo, com coleta de informações orais
junto a moradores das proximidades e de representantes das secretarias municipais de Cultura. O objetivo
foi verificar a ocorrência de vestígios do processo histórico de ocupação da área de estudo.
O patrimônio cultural protegido diz respeito aos bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, que, em
função de seu valor histórico, artístico, estético, afetivo, simbólico, dentre outros, receberam algum tipo de
proteção pelo poder público, tal como tombamento, registro imaterial, inventário ou outras formas de
acautelamento previstas na legislação. Um bem cultural protegido encontra-se sob um regime especial de
tutela pelo Estado, uma vez que a ele foi atribuído um valor social. Congonhas apresenta diversos bens
culturais protegidos municipalmente, que serão listados no decorrer desse estudo.
O município faz parte da Estrada Real, maior rota turística do país, que visa resgatar tradições do percurso
delegado pela realeza para o trânsito do ouro e diamantes no século XVII, valorizando a identidade da
região. O projeto foi lançado no ano de 2004 e abrange 162 cidades e distritos dos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo em um percurso de mais de 1.630 quilômetros, com início na cidade de
Diamantina, no norte de Minas, rumo a Ouro Preto, onde bifurca em dois destinos: o caminho velho (até a
cidade de Paraty/RJ) e o caminho novo (até Rio de Janeiro/RJ). O chamado caminho velho, no qual estão
inseridos os municípios em análise, foi a primeira via aberta oficialmente pela Coroa Portuguesa para ligar o
litoral fluminense à região produtora de ouro no interior de Minas Gerais. Na época, o percurso levava
sessenta dias para ser feito pelos tropeiros a cavalo.
Muitos desses trechos foram construídos por trabalhadores escravizados, servindo para seu transporte, por
parte dos escravagistas, e para o transporte do ouro. Eram, ainda, percorridos por paulistas, baianos,
pernambucanos e europeus, além de tropeiros de várias regiões, boiadeiros, indígenas, administradores
reais, mascates, soldados mercenários, homens do fisco, entre outros. Daí a importância histórica desse
circuito. No campo cultural, são evidenciadas gastronomia, arte, música, meio ambiente, estilos de vida e
patrimônios materiais, como igrejas, casarões e artefatos das cidades envolvidas.
Desde meados dos anos 1990 já se pensava em uma forma de agrupar as principais cidades de Minas
Gerais em circuitos turísticos, explorando seus principais atrativos, de forma a atrair os turistas e,
consequentemente, incrementar a renda da região. O Instituto Estrada Real é uma iniciativa da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).
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Congonhas participa do ICMS Patrimônio Cultural, programa de incentivo à preservação do patrimônio
cultural do estado de Minas Gerais por meio de repasse de recursos aos municípios que preservam seu
patrimônio e suas referências culturais através de políticas públicas relevantes. O programa estimula as
ações de salvaguarda dos bens protegidos em âmbito municipal por meio do fortalecimento dos setores
responsáveis pelo patrimônio nas prefeituras, bem como de seus conselhos, em uma ação conjunta com as
comunidades locais. A Lei Estadual nº 18.030/2009 estabelece que, para o repasse de recursos, os
municípios devem comprovar que realizam ações de gestão voltadas à preservação patrimonial. Estas
diretrizes são estabelecidas, acompanhadas e avaliadas pelo IEPHA por meio de deliberações normativas
aprovadas pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP). Já a definição e a gestão de políticas de
proteção do patrimônio cultural são de responsabilidade da administração pública municipal. Após análise,
cabe à Fundação João Pinheiro calcular os valores que as prefeituras receberão do governo do Estado. A
redistribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS Cultural em Minas Gerais é
reconhecida nacionalmente como uma política pioneira e eficaz de municipalização da proteção do
patrimônio cultural. O resultado desta política mostra que mais de 80% dos municípios mineiros contam,
hoje, com conselho de patrimônio cultural atuante e, portanto, efetivam a gestão de seus bens culturais.
Segundo informações disponibilizadas no site da Fundação João Pinheiro, no ano de 2018 foi repassado a
Congonhas o valor bruto de R$513.528,48, referente aos 25,62 pontos conquistados pelo município na
ocasião da análise. Para efeito do exercício 2019, o município computou 23,70 pontos no critério.
No que concerne ao patrimônio natural, o município de Congonhas é interceptado pela serra da Moeda,
que recebeu o título de Reserva da Biosfera pela UNESCO, em 2005. Trata-se de uma cadeia de montanhas
localizada no complexo da serra do Espinhaço que atravessa de norte a sul os estados da Bahia e de Minas
Gerais. A serra da Moeda encontra-se circundada por condomínios habitacionais e atividades econômicas
diversificadas, entre elas a mineração, o que promove uma forte pressão para ocupação da região.
Referencial paisagístico para os mineiros e habitantes da região, a Serra possui uma diversidade de habitats
e espécies, com vales que guardam nascentes. A elevação à categoria de Monumento Natural, passível de
proteção integral, destaca a relevância biológica da região, seu potencial turístico e científico, o grande
acervo histórico e cultural e, ao mesmo tempo, a fragilidade dos sistemas naturais, a necessidade de
assegurar a proteção e a fragilidade dos ambientes ali presentes.
Com relação às ações de proteção à Serra da Moeda, destaca-se a ONG Abrace a Serra da Moeda, que atua,
sobretudo, na região afetada pelo empreendimento da mina Serrinha – localizada em Brumadinho, de
propriedade da Ferrous. Presente na localidade desde 2008, a ONG trabalha em defesa das nascentes,
tratando-se inicialmente de movimento popular e se constituindo em associação civil em 2011. Devido à
intensa atividade minerária ainda presente nos dias de hoje, bem como à urbanização dos municípios, a
Serra foi incluída na World Monuments Watch 2014, relação de patrimônios culturais da humanidade
ameaçados de destruição elaborada pela organização World Monuments Fund (WMF). Dos 67 sítios em 41
países e territórios listados devido a ameaças naturais e ao impacto das alterações sociais, políticas e
econômicas, a serra da Moeda foi o único espaço brasileiro inserido.
Congonhas conta com a Secretaria Municipal de Cultura para tratar dos eventos organizados ou apoiados
pela Prefeitura Municipal, tais como: Folias de Reis; carnaval; Semana Santa; Festival de Quitanda; Festival
de Inverno; encontro de bandas; e Natal. O poder público local também dá apoio a grupos de dança,
música, teatro, folia de reis e congada. São desenvolvidas políticas públicas voltadas ao fomento da cultura
por meio de licitações, editais e chamamentos públicos para atrações e projetos artísticos, com valorização
dos artistas locais. São realizados cursos para capacitação profissional de artistas voltados à geração de
trabalho e renda. Por sua vez, o Conselho Municipal de Cultura, composto por membros do poder público e
da sociedade civil, tem caráter consultivo e auxilia na curadoria das apresentações artísticas.
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A migração de trabalhadores da mineração para Congonhas pode ter causado nos últimos anos, um
distanciamento com a identidade cultural local, fazendo com que as manifestações culturais estejam
perdendo força. O turismo associado aos eventos culturais é incipiente, embora apresente grande
potencial. São feitos investimentos em espaços de cultura e lazer, a exemplo do Museu de Congonhas, o
Teatro Municipal e Cine Teatro, com a finalidade de diversificar a economia a partir da exploração turística.
Além da atuação da Secretaria Municipal de Cultura, destacam-se os seguintes projetos: Garoto Cidadão,
com parceria da CSN Mineração; Teatro Boca de Cena, com parceria da LGA Mineração e Siderurgia; Banda
Sinfônica; Ballet; e Arte na Escola. Os três últimos com parceria da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social.
Embora Congonhas conte com investimentos públicos e privados para a realização de eventos culturais,
não há integração via políticas públicas desenvolvidas no município. A comunicação entre o poder público,
as empresas e a sociedade civil pode ser um caminho para o desenvolvimento cultural da região e, por
conseguinte, a melhoria na qualidade de vida da população.
Constituem o acervo dos bens culturais tombados municipalmente em Congonhas os seguintes conjuntos
paisagísticos: conjunto arquitetônico e urbanístico da Cidade de Congonhas, composto por cento e cinco
unidades (Decreto Municipal nº 5.222/2010); conjunto das capelas dos Passos da Paixão (Decreto
Municipal nº 3.343/2002); bens imóveis casarão à rua José Júlio nº 163 (Decreto Municipal nº 3.374/2004);
estação ferroviária de Lobo Leite (Decreto Municipal nº 3.374/2004); igreja de Nossa Senhora da Ajuda
(Decreto Municipal nº 3.374/2004); igreja do Rosário (Decreto Municipal nº 3.343/2002); igreja matriz de
Nossa Senhora da Conceição (Decreto Municipal nº 3.374/2004); igreja São José de Congonhas (Decreto
Municipal nº 3.343/2002); e bem móvel imagem do Senhor Morto, pertencente ao acervo da basílica do
Senhor Bom Jesus de Matozinhos (Decreto Municipal nº 3.374/2004).
A seguir serão destacados, de forma sucinta, alguns dos bens e elementos naturais tombados de relevância
cultural e histórica no município de Congonhas.
O conjunto arquitetônico, paisagístico e escultórico do santuário de Bom Jesus de Matozinhos (Figura 24e
Figura 25), tombado nas esferas federal e municipal, é aquele de maior relevância no município. Em 1985,
foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade e colocou Congonhas em evidência
no cenário turístico mundial. Na esfera municipal, seu decreto de tombamento é o de número 3.343/2002.
Como consta na ficha de tombamento do IPHAN (nº do processo 0075-T-38), sua construção teve início em
1757 por iniciativa do imigrante português Feliciano Mendes. Esta contou com participação dos seguintes
artistas: Francisco de Lima Cerqueira e Tomás da Maia Brito (arquitetos/construtores); Jerônimo Felix
Teixeira, Manuel Rodrigues Coelho, João Antunes de Carvalho, Francisco Vieira Servas (entalhadores); João
Carvalhais, Bernardo Pires da Silva, Ataíde, João Nepomuceno Correia e Castro (pintores); e Aleijadinho,
responsável pelas imagens dos doze profetas, localizadas no adro da capela.
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Figura 24: Santuário Bom Jesus de Matozinhos. Fonte:
Biocev, 2020.

Figura 25: Interior capela-mor Bom Jesus de Matozinhos.
Fonte: Biocev, 2020.

O Centro Histórico-cultural Romaria (Figura 26), tombado municipalmente via Decreto nº 3.343/2002,
trata-se de um conjunto de edificações do início do século XX vinculado à basílica do Bom Jesus de
Matozinhos. Com área total de 53.480 m², o conjunto também inclui dois torreões que eram utilizados
como abrigo de romeiros carentes que iam à festa do Jubileu. O tombamento estadual das Romarias foi
aprovado em 1980 com inscrição no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e, em 1981, o
Decreto nº21.178 dispôs sobre o tombamento e a inscrição do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico das
Romarias. O local, que anualmente abriga o Festival da Quitanda, no mês de maio, passa por obras de
restauração circunscritas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, aprovado
para Congonhas.

Figura 26: Centro histórico Cultural Romaria. Fonte: IEPHA/MG (2020).

Construída na primeira metade do século XVIII no distrito de Lobo Leite, distante cerca de seis quilômetros
do centro da Sede, a capela de Nossa Senhora da Soledade (Figura 27) foi tombada na esfera estadual com
o Decreto nº19.113/1978, e na esfera municipal com o Decreto nº 3.374/2004. Segundo consta na ficha do
IEPHA, “o sistema construtivo da edificação é em alvenaria de pedra com embasamento corrido típico das
construções do terceiro quartel do século XVIII das capelas mineiras. No interior da capela, os forros não
apresentam pinturas, o retábulo e os altares colaterais são em estilo rococó. A sineira da capela encontrase separada da edificação, localizada na parte frontal do adro, na lateral esquerda, com estrutura simples
de esteios de madeira e cobertura com telhas coloniais”. A edificação passou por uma restauração,
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concluída em 2009, realizada pela Fundação de Arte de Ouro Preto por meio de parceria celebrada com a
Gerdau/Açominas, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Figura 27: Capela de Nossa Senhora da Soledade. Fonte: IEPHA/MG (2020).

Por sua vez, o Museu da Imagem e da Memória, mais conhecido como Museu de Congonhas (Figura 28), foi
construído a partir de parceria entre UNESCO, IPHAN e Prefeitura de Congonhas, com patrocínio da Vale,
Gerdau, CSN Mineração, BNDES e Banco Santander, além da colaboração da arquidiocese de Mariana e da
basílica do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Tombado pelo Decreto Municipal nº 3.343/2002, abriu as
portas para visitação em 2015. O Museu abriga exposição permanente que trata das manifestações da fé
no passado e no presente, acervo com a coleção de Márcia de Moura Castro, com 342 peças de arte sacra e
objetos de religiosidade popular, com destaque para ex-votos e santos de devoção, adquiridas pelo IPHAN
em 2011, e cópias fiéis dos profetas de Aleijadinho. Além das exposições permanentes, há as itinerantes,
bem como congressos e programas de mobilização social para fomento da cultura e da educação. O Museu
possui programa educativo que oferece visitas guiadas a grupos de visitantes mediante agendamento
prévio, às terças, quintas e sextas-feiras. Considerado o primeiro "museu de sítio" do Brasil, a visitação
ocorre no sítio do patrimônio mundial Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, estando sua gestão
atualmente a cargo da Fundação Municipal de Cultura de Congonhas (Fumcult) e do IPHAN, com
acompanhamento da UNESCO.

Figura 28: Museu de Congonhas. Fonte: Biocev (2020).

No que diz respeito ao patrimônio imaterial, foi identificada a existência do toque dos sinos, realizado nas
igrejas: Bom Jesus de Matosinhos, São José Operário, Nossa Senhora da Conceição (matriz) e Nossa
Senhora do Rosário. Cada uma das igrejas possui o seu sineiro, que fica responsável pelo toque do sino
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todos os dias, em horários específicos, a depender da data, se é um dia festivo, um dia de missa, ou um dia
sem celebrações. Também foram identificadas guardas de Congada, que se reúnem anualmente nos
festejos de Nossa Senhora do Rosário, realizado no mês de outubro com data variável, e saem em procissão
que tem início na região da antiga estação ferroviária, em frente ao antigo Hotel do Jucão, e terminam na
igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ocorrem outros eventos durante o ano que são responsáveis por
reunir as Congadas de toda região. O "8º Encontro de Congados" organizado pelo grupo de Congonhas
Guarda Marujo Marinheiro Sereia do Mar reuniu 16 bandas de Congado de toda a região. Um dos grupos
de Congada mais antigos da região, a Dança de Langa do Alto Maranhão, estava presente no encontro. O
município de Congonhas possui também nove grupos de Folia de Reis que realizam cada um seu percurso
tradicional no início do mês de janeiro e no final desse mesmo mês. Nesse último período, a Folia é
dedicada a São Sebastião, fato que altera a sua classificação local de Folia de Reis para Folia de São
Sebastião. Fora desse período ocorrem encontros de Folias que dependem do incentivo do poder público
local para ocorrer, embora contem também com a iniciativa de membros da própria Folia, como é o caso
de Sr. Pedro, que organiza o encontro de Folias há muitos anos. Foram, por fim, identificados violeiros que
se dedicam tanto ao ofício de tocar quanto de confeccionar violas (Scientia, 2015).
O município de Congonhas possui 211 bens culturais inventariados municipalmente, via ICMS Cultural,
conforme a listagem a seguir.
Bens Culturais Inventariados no ano de 2001:


Edificação - Praça do Santuário, nº 07 e 17, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Praça do Santuário, nº 23, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Praça do Santuário, nº 27, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Praça do Santuário, nº 35, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Praça do Santuário, nº 76, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 20, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 32, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 42, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 54, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 104, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 122 e 122 A, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 141, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 159, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 174, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 207, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 261, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 303, Sede, Congonhas - MG;



Romaria - Alameda Cidade Matozinhos de Portugal, nº 153, Sede, Congonhas - MG;
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Conjunto dos profetas no adro do Santuário do Bom Jesus do Matozinhos - Praça do Santuário, S/N,
Sede, Congonhas - MG;



Conjunto escultórico e arquitetônico das Capelas dos Passos da Paixão de Cristo - Praça do
Santuário, S/N, Sede, Congonhas - MG;



Museu da Imagem e da Memória - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG;



Bens Arquivísticos - Cartório de registro de imóveis - Rua José Júlio, nº 163, Sede, Congonhas - MG;



Santuário do Bom Jesus do Matozinhos -Praça do Santuário, S/N, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2002:


Igreja São José de Congonhas - Rua Bom Jesus, S/N, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 70, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 74, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 80, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 90, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 116, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 131, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 146, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 165, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 164, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 173A e 173B, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 185, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 251, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 281, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Bom Jesus, nº 285, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 08 e 12, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 22, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 34, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 42, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 50, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 60, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 68, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 76, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Beco dos Canudos, nº 88, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Ouro Preto, nº 02, Sede, Congonhas - MG;
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Edificação - Rua Ouro Preto, nº 12, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Ouro Preto, nº 20, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Ouro Preto, nº 21, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Ouro Preto, nº 26, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 10-18, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 30, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 40, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 48, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 56, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 62, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 72, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 96, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 102, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Aleijadinho, nº 110, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº6 (ou Rua Aleijadinho, nº 5), Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 29, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 32, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 37, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 45, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 50, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 61, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 62, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 68, Sede, Congonhas - MG;



Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Praça do Rosário, s/nº, Sede, Congonhas - MG;



Igreja de Nossa Senhora da Conceição- Praça Sete de Setembro, s/nº, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2004:


Edificação - Rua Bom Jesus, nº 41, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua da Recordação, nº 06, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua da Recordação, nº 10 e 10A, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua da Recordação, nº 18, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua da Recordação, nº 38, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua da Recordação, nº 40, Sede, Congonhas - MG;
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Edificação - Rua da Recordação, nº 50, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua da Recordação, nº 60, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 525, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 537, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 547, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 557, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 575, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 613, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 625, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 637, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Doutor Paulo Mendes, nº 647, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Dom Rodolfo, nº 17, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Dom Rodolfo, nº 25, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Dom Rodolfo, nº 39, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Praça Santo Afonso, nº 90, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 14, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 19, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 28, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 82, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 83, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 95, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 101, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 108, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 125, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 131, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 139, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 157, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 173, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 189, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 235, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Rua Feliciano Mendes, nº 261, Sede, Congonhas - MG;



Imagem jacente do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2008:
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Secretaria do Jubileu - Praça do Santuário, nº 180, Sede, Congonhas - MG;



Imagem do Cristo Preso à Cruz, Sede, Congonhas - MG;



Imagem do Cristo com a Cruz, Sede, Congonhas - MG;



Imagem de Cristo na Flagelação, Sede, Congonhas - MG;



Imagem de Cristo na Coroação de Espinhos, Sede, Congonhas - MG;



Imagem do Cristo no Passo da Prisão, Sede, Congonhas - MG;



Imagem do Cristo no Passo na Última Ceia, Sede, Congonhas - MG;



Imagem do Anjo, Sede, Congonhas - MG;



Imagem do Cristo no Horto, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2010:


Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG;



Cômoda de quarto Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG;



Móvel de sala do Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG;



Buffet de sala de jantar do Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG;



Mesa do Hotel Vartuli, Sede, Congonhas - MG;



Edificação - Praça Sete de Setembro, nº 89, Sede, Congonhas - MG;



Ladeira Bom Jesus, Rua Bom Jesus, S/N, Sede, Congonhas - MG;



Livros de Tombo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG;



Livros de Batismo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG;



Livros de Crisma da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG;



Livros de Casamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG;



Livros de Óbito da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sede, Congonhas - MG;



Ofício dos sineiros - Matriz e Igreja do Rosário, Sede, Congonhas - MG;



Personalidade - Luciomar Sebastião de Jesus - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG;



Personalidade - Zé Arigó - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas - MG;



Personalidade - Emir Santos Macedo - Rua Bom Jesus, nº 250, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2011:


Edificação - Rua Dr. Paulo Mendes, nº 483, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2012:


Alameda Cidade de Matozinhos de Portugal, Sede, Congonhas - MG;



Praça Santo Afonso, Sede, Congonhas - MG;
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Prefeitura Municipal - Praça Presidente Juscelino Kubitschek, nº 135, Sede, Congonhas - MG;



Altar lateral da Igreja Nossa Senhora do Rosário - Praça do Rosário, S/N, Sede, Congonhas - MG;



Imagem São Sebastião da Igreja Nossa Senhora do Rosário - Praça do Rosário, S/N, Sede,
Congonhas -MG;



Imagem Batismo de Jesus da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Praça Sete de
Setembro, S/N, Sede, Congonhas - MG;



Imagem Nossa Senhora da Conceição da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Praça Sete
de Setembro, S/N, Sede, Congonhas - MG;



Lavabo da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Praça Sete de Setembro, S/N, Sede,
Congonhas - MG;



Nossa Senhora da Conceição da Igreja São José de Congonhas – Rua Bom Jesus, S/N, Sede,
Congonhas -MG;



Armário da prefeitura municipal - Praça Presidente Juscelino Kubitschek, nº 135, Sede, Congonhas MG;



Mesa da prefeitura municipal - Praça Presidente Juscelino Kubitschek, nº 135, Sede, Congonhas MG.

Bens Culturais Inventariados no ano de 2013:


Grupo Escultórico dos Santos de Ordens Monásticas - Alameda Cidade Matozinhos de Portugal, nº
153, Sede, Congonhas - MG;



Personalidade - Sr. Luciano de Bastos - Rua Paulo Pereira, nº 93, Alto do Cruzeiro, Sede, Congonhas
- MG;



Planta Congonhas - Referência Fazenda Granjinha, Sede, Congonhas - MG;



Folia de Reis e São Sebastião com Proteção de São José, Sede, Congonhas - Bens Culturais
inventariados na Sede municipal de Congonhas em outros anos:



Sítio Arqueológico Histórico Aqueduto da Biquinha, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Histórico, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico da Capela de Santo Antônio, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Fazenda Faria Distrito-Sede Inventariado em 2014, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Histórico Mineração Água, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Histórico Mineração do Tijucal Distrito-Sede, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Estrutura de trabalho hidráulica, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Histórico Habitações Vieiros, Sede, Congonhas - MG;



Sítio Arqueológico Fazenda Vieiros, Sede, Congonhas - MG;



Roda de Capoeira / ofício mestre de capoeira, Sede, Congonhas - MG;



Folia de Reis Bairro Tijucal, Sede, Congonhas - MG;



Rio Maranhão, Sede, Congonhas - MG;
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Embarcadouro Goiabeiras Boa Vista, Sede, Congonhas - MG;



Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe da Igreja Bairro Jardim Profeta, Sede, Congonhas - MG;



Sede da Chácara São Bento, Sede, Congonhas - MG;



Jazida de Pedra Sabão Bairro Belvedere, Sede, Congonhas - MG;



Festa: Santa Cruz Campinho, Sede, Congonhas - MG;



Congado Beija Flor Campinho, Sede, Congonhas - MG;



Festa: Nossa Senhora de Lourdes, Sede, Congonhas – MG.

Bens Culturais Inventariados no Distrito do Alto Maranhão:


Imagem de Nossa Senhora da Ajuda;



Imagem de Nossa Senhora dos Passos.

Bens Culturais Inventariados do Distrito de Lobo Leite:


Arquivo do Cartório de Registro de Imóveis;



Edificação à Rua José Teodoro da Cunha, nº 56;



Edificação à Praça Dr. Álvaro Lobo Leite Pereira, nº 36 nº;



Edificação à Praça Dr. Álvaro Lobo Leite Pereira, nº 72;



Edificação à Rua Luiz Marcos, nº 19;



Edificação à Rua Luiz Marcos, nº 35;



Edificação à Rua Luiz Marcos, nº 57;



Edificação à Rua José Rocha, nº 7;



Árvore Bicentenária (Gameleira);



Imagem de Santo Antônio;



Jarra;



Castiçais – Conjunto de 9 castiçais;



Campainha;



Cristaleira;



Enxó;



Bandeira fixa de porta;



Bem integrado Chafariz – Conjunto dos três chafarizes em Lobo Leite;



Homenagem à Nossa Senhora da Soledade;



Igreja de Nossa Senhora Concebida do Esmeril;



Usina de Salto do Paraopeba da Barra do Funil;



Antigas instalações da Companhia Paulista Ferro ligas.
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Componente importante da identidade paisagística e cultural de Congonhas, a serra da Casa de Pedra é um
marco natural que compõe o cenário do conjunto escultórico do santuário de Bom Jesus de Matozinhos. A
Serra é formada pelo morro do Engenho (ponto culminante com elevação de 1.630 metros), morro do Pilar
e Morro do Santo Antônio. Além da importância paisagística, abriga áreas de captação de água para
abastecimento da Sede, corroborando a necessidade de preservação ambiental para garantia da qualidade
de vida dos munícipes. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 154, II, instituiu “para fins de preservação, a
região que compreende todo o conjunto do rio Santo Antônio, suas nascentes, matas e reservas florestais
em redor, bem como, todos os mananciais de água que abastecem Congonhas, destacando-se os do
córrego do Engenho, Cedro, Bandeira e Santuário com as matas que os cercam e o conjunto de serras onde
se situam”. A Lei Municipal nº 2.697/2007, que também institui tombamento da serra da Casa de Pedra,
em seu parágrafo quarto, prevê a criação de lei específica para delimitação do polígono de proteção. No
ano de 2012, foi sancionada a Lei nº 3.224, que delimita o perímetro do tombamento do conjunto de serras
Casa de Pedra e determina nível de proteção que permite estudos e sondagens desde que atendidas as
exigências previstas em lei, por até três anos após a data de sua publicação (Figura 29).

Figura 29: Perímetro tombamento do Conjunto de Serras Casa de Pedra.

O patrimônio espeleológico de Congonhas, de acordo com o Cadastro Nacional de Informações
Espeleológicas (CANIE), é composto por vinte e duas cavidades (cavernas), situadas, em sua maioria, na
porção oeste do município. As formações com maior destaque são a CV 8/9/16, com 214m de projeção
horizontal, e a CV 06, com 46,5m de projeção horizontal (Quadro 45).
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Quadro 45: Cavernas no município de Congonhas, segundo estudo de Timo & Timo, 2016.
ITEM

DENOMINAÇÃO CECAV

Coordenadas SIRGAS 2000 UTM 23K

ALTITUDE (m)

1

CV01

610765

7732292

946

2

CV02

610754

7732320

965

3

CV03

611581

7733856

1163

4

CV04

611707

7733887

1190

5

CV05

612573

7734587

1271

6

CV06

612318

7734643

1267

7

CV07

611847

7732684

943

8

CV08/CV09/CV16

611480

7733617

1096

9

CV10

611543

7733580

1097

10

CV11

611511

7733805

1159

11

CV12

611430

7733532

1120

12

CV13/CV17

611512

7733611

1098

13

CV14

611436

7733611

1126

14

CV15

611437

7733589

1129

15

CV18

611530

7733572

1093

16

CV19

611554

7733555

1122

17

CV20

611552

7733528

1092

18

CV21

611667

7732807

988

19

CV22

611892

7732989

1077

20

CV23

611770

7733091

1086

21

MOED_0020

615243

7740296

-

22
SPE01
611492
7733571
1129
Fonte: Timo & Timo, 2014.Geoespeleologia de Cavernas Em Quartzito E Formações Ferríferas no Quadrilátero
Ferrífero, Região de Congonhas MG.

Inserido na área de estudo do meio antrópico do empreendimento, o parque Ecológico da Cachoeira
(Figura 30) se destaca como o principal equipamento de lazer de Congonhas. Trata-se de balneário
banhado pela cachoeira de Santo Antônio, contando com estrutura para a prática de esportes (quadras
poliesportivas, campo de futebol, piscinas), área de camping, alimentação e estacionamento. À montante
da cachoeira do Santo Antônio, há estruturas de mineração, a mais próxima a cerca de dois quilômetros.
Não foram identificados estudos técnicos que relacionam impactos da mineração na qualidade da água da
cachoeira, principal atração do parque. Contudo, os usuários associam o aumento anormal da turbidez e o
carreamento de sedimentos na água com as atividades de mineração na região. O parque funciona de
terça-feira a domingo e são cobradas taxas para acesso que variam entre R$8,00 (de terça-feira a sextafeira) e R$20,00 (domingos e feriados). Há opção de meia-entrada para estudantes ou funcionários da
Prefeitura mediante apresentação de documento de comprovação. Para crianças de até 12 anos e pessoas
com mais de 60 anos, o acesso é gratuito.
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Figura 30: Parque Ecológico da Cachoeira. Fonte: Biocev, 2020.

O parque Ecológico da Cachoeira está integrado ao contexto da Unidade de Conservação Municipal, criada
em 2015, denominada Parque Natural Municipal da Cachoeira de Santo Antônio, com perímetro que
abrange mata preservada e cursos d’água, inclusive queda d’água da cachoeira de Santo Antônio, a leste
das estruturas físicas do parque.

Figura 31: Perímetro Parque Natural Municipal da Cachoeira Santo Antônio. Fonte: CNUC, 2019. Elaboração: Biocev,
2019.

No que se refere aos elementos de relevância cultural e natural nos bairros do distrito Sede de Congonhas,
são poucos os bens, estando entre eles: um oratório consagrado à Nossa Senhora da Conceição, na entrada
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do bairro Casa de Pedra; igreja e festa do Divino Espírito Santo, celebrada em maio, no bairro Primavera.
Nos bairros Eldorado e Novo Plataforma não foram diagnosticados bens culturais relevantes.
1.1.15 -

Comunidades e Bairros Localizados no Entorno do Empreendimento

1.1.15.1 -

Município de Congonhas

1.1.15.1.1 -

Casa de Pedra

O bairro Casa de Pedra é pertencente a Congonhas, e se encontra implantado na porção noroeste da sede
municipal. Lindeiro à CSN Mineração, o bairro tem o seu recorte definido, ainda, por uma área de mata
preservada ao Sul e pela estrada Casa de Pedra ao Norte. De caráter residencial, não se observa muitos
estabelecimentos comerciais ou de serviços instalados no local. Suas vias são asfaltadas e o loteamento
mantém em quase sua totalidade uma conformação espacial ortogonal (Figura 32).
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Figura 32: Mapa de visualização esquemática da localização dos bairros Casa de Pedra, Eldorado, Primavera, Gualter Monteiro, Lucas Monteiro, Cristo Rei, Dom Oscar, Lagoa Comprida e Vista Alegre na contextualização com a sede municipal
de Congonhas e da área do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fases 03 e 04, Mina Casa de Pedra, CSN Mineração. Elaborado pelo autor, 2021.
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Atualmente, o bairro conta com a Associação dos Moradores de Casa de Pedra (ASCAP), presidida pelo Sr.
Áureo Sérgio de Faria. Conforme entrevista realizada com o Sr. Dalmy Souza (Figura 33) membro diretor, a
associação é hoje composta por 14 membros, sendo 08 do executivo e 06 do conselho. Segundo o
entrevistado, ela foi criada em 1997 com o propósito de atender às demandas do bairro, tais como a
circulação de linhas de ônibus, instalação de creches e escolas e melhorias em geral. Como fruto dessas
reinvindicações, foram sanados problemas no abastecimento de água das moradias e criada uma linha de
ônibus urbano (Figura 34).

Figura 33: Entrevista realizada com o Sr. Dalmy, membro
diretor da Associação dos Moradores de Casa de Pedra
(ASCAP); Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 34: Detalhe para a circulação de linha de ônibus
no bairro Casa de Pedra; Congonhas. Fonte: Elaborado
pelo autor, 2021.

Ainda segundo o Sr. Dalmy, a origem do bairro está relacionada à doação realizada há cerca de 25 anos
pelas mineradoras CSN Mineração e VALE da área onde hoje está implantado. Posteriormente ao
loteamento e urbanização da área – infraestrutura de vias, água, esgoto e energia elétrica –, os terrenos
foram colocados à venda por custo simbólico aos funcionários e ex-funcionários dessas mineradoras.
Atualmente, não são somente esses os residentes no bairro, visto que muitos adquiriram os terrenos e os
venderam em seguida. Conforme relatado, o bairro possui aproximadamente 202 famílias e cerca de 600
moradores. As principais atividades de trabalho estão envoltas à mineração e ao comércio.

Figura 35: Vista de uma das ruas do bairro Casa de Pedra
e moradias com padrão médio de construção;
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.
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Figura 36: Detalhe para a construção de novas moradias
no bairro Casa de Pedra; Congonhas. Fonte: Elaborado
pelo autor, 2021.
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Quanto à infraestrutura educacional do bairro, não existe uma unidade de ensino local. Por essa razão, a
Prefeitura fornece meios de transporte para crianças e adolescentes estudarem nas instituições localizadas
no centro da cidade. Por sua vez, os serviços de saúde também não são prestados em unidades do bairro.
Os atendimentos são realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro vizinho – bairro Primavera –, a
cerca de 1,5 km de distância. No local são realizadas consultas com clínico geral, vacinação, aferição de
pressão e curativos, com um atendimento semanal de segunda a sexta-feira. De acordo com o Sr. Dalmy, a
estrutura física do local é insatisfatória, tendo sido citados como principais problemas a metragem final do
imóvel e a falta de acessibilidade a cadeirantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida em geral.
Ainda de acordo com a entrevista realizada, o bairro Casa de Pedra teve seu crescimento pautado por um
projeto de urbanização ocorrido à ocasião da doação da área. Segundo o Estudo Prévio de Impacto Cultural
– EPIC, contratado pela CSN Mineração, para os empreendimentos Ampliação da Pilha de Rejeito/Estéril do
Batateiro - Fase 3A, Planta de Itabirito 10Mtpa, e Mina Casa de Pedra, de abril de 2019,
O engenheiro Bruno Milanez, em artigo sobre as grandes minas de Congonhas,
informa que a denominação Casa de Pedra é originária de uma gruta natural que
havia nesta região, e que passou a designar também uma fazenda que ali existia.
A propriedade, que aparentemente permaneceu entre as posses da família
Monteiro de Barros até o início do século XX, foi negociada com um investidor
dinamarquês, Arn Kirstein Thun, em 1911, tendo a produção de minério de ferro
iniciada em 1913, com uso de técnicas predominantemente manuais (MILANEZ,
2011) (BIOCEV, 2019, p. 85).
No parágrafo seguinte, há um aprofundamento acerca do processo inicial de implantação de bairros no
entorno da mineradora, logo seguido de seu desmantelamento e, posteriormente, a partir da década de
1980, a instituição de novos bairros lindeiros à área da mineração.
Na década de 1940, após a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o
Governo de Getúlio Vargas (1930-1945) desapropriou a região da Mina Casa de
Pedra dos bens do dinamarquês Arn Thun, alegando que eram de interesse
estratégico para a nação. A formação do parque industrial de extração de minério
de ferro da CSN levou à construção da Vila Casa de Pedra nesta propriedade, que
passou a abrigar cerca de 3.000 funcionários da empresa. Este bairro foi extraído
da paisagem do empreendimento entre as décadas de 1970 e 1980, cedendo
espaço aos planos de ampliação da Mina: enquanto uma parte dos funcionários
permaneceu nos bairros que foram sendo instituídos no entorno da CSN a partir
da década de 1980, outros se instalaram na sede municipal ou em municípios
próximos, como Conselheiro Lafaiete (BIOCEV, 2019, p. 85).
Dessa forma, o Sr. Dalmyrelata ser satisfatória toda a infraestrutura local, tais como o sistema de
abastecimento de água tratada, o sistema de tratamento de esgoto, o atendimento às redes de telefonia e
energia elétrica, bem como o sistema de coleta pública do lixo. Quanto ao quesito segurança, ele informa
não existirem equipamentos ou unidades de segurança pública instaladas no bairro, sendo toda demanda
direcionada à unidade da Polícia Militar no centro da cidade.
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Figura 37: Oratório a Nossa Senhora da Conceição à
entrada do bairro Casa de Pedra, Congonhas. Fonte:
Biocev, 2018.

Figura 38: Vista a partir do bairro Casa de Pedra em
direção à CSN Mineração, Congonhas. Fonte: Biocev,
2018.

Por fim, e sob o aspecto cultural e de lazer, o bairro conta hoje com um campo de futebol e uma academia
ao ar livre adjacente a ele. Segundo o Sr. Dalmy, a festa de Nossa Senhora de Fátima, realizada no dia 13 de
maio, vislumbra-se como a festa típica religiosa local, com a realização de missa, procissão com a imagem
de devoção, cavalgada, além das tradicionais barraquinhas de comidas e bebidas. De acordo com
entrevistas realizadas em 2018, para o Estudo Prévio de Impacto Cultural – EPIC – Fraile II, contratado pela
CSN Mineração, e referente ao Estudo de Impacto ao Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial,
para o empreendimento Pilha de Rejeito Desaguado e/ou Filtrado do Fraile 2 - Mina Casa de Pedra, há no
bairro uma carência por espaços públicos que permitam a sociabilização e a manutenção dos laços de
vizinhança. Ainda segundo esses relatados, um dos objetivos da associação de moradores estaria envolto à
“construção de um futuro salão comunitário no Bairro Casa de Pedra, que servirá para fins diversos de
natureza religiosa e cultural. A construção de tal espaço permitirá, por exemplo, transferir as missas que
ocorrem mensalmente e de maneira improvisada há cerca de quatro anos na casa do Sr. Iranildo Maria.”
(BIOCEV, 2018, p. 61).

Figura 39: Vista do campo de futebol e academia ao ar
livre, localizados logo à entrada do bairro Casa de Pedra;
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

1.1.15.1.2 -

Figura 40: Visada do bairro Casa de Pedra a partir do
campo de futebol; Congonhas. Fonte: Elaborado pelo
autor, 2021.

Eldorado
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O bairro Eldorado integra a sede municipal de Congonhas, e está localizado na porção oeste do município.
Dentre suas principais linhas limítrofes, tem-se a Norte uma área de mata, a Sul a linha férrea contornando
uma pequena faixa de mata preservada de uma das margens do rio Maranhão e a CSN Mineração. O bairro
possui caráter residencial, sendo escassos os equipamentos urbanos básicos – escolas, postos de saúde e
áreas de lazer –, bem como bastante reduzida sua rede comercial. O perfil construtivo das edificações
limita-se a imóveis de baixo a médio padrão e, espacialmente, o loteamento possui um traçado irregular
em que ainda se observa pequenas faixas de vegetação entremeando algumas construções (Figura 32).
Hoje, o bairro se encontra organizado por meio da Associação de Moradores do Bairro Eldorado (ASMOBE),
estando no atual mandato como presidente a Sra. Francineide Santos. De acordo com entrevista realizada
com a Sra. Célia Bárbara Pereira, membro da associação, são ao todo 14 membros e outros 120 associados.
Criada há cerca de 14 anos, a Associação tem como pauta a busca por melhorias para o bairro, já tendo
desenvolvido ações que resultaram no asfaltamento de ruas, na disponibilização de transporte escolar para
as crianças, implementação de uma linha de ônibus coletivo no bairro, instalação parcial de sistema de
esgoto nas moradias e manutenção da iluminação pública (Figura 41 e Figura 42).
Segundo informações da entrevistada, atualmente residem no bairro cerca de 220 famílias, totalizando
aproximadamente 1.200 moradores, que têm na mineração sua principal atividade de trabalho.

Figura 41: Placa indicativa de localização do bairro
Eldorado; Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.

Figura 42: Vista de ruas do bairro Eldorado; Congonhas.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Ainda de acordo com a Sra. Célia, e considerando-se a inexistência de escolas no local, a Prefeitura
Municipal fornece o transporte escolar para alunos do bairro, matriculados na unidade de ensino do bairro
Praia. Os serviços de saúde, por sua vez, também se encontram direcionados a uma unidade externa ao
bairro, dada a inexistência de unidade própria. O atendimento aos moradores está a cargo da UBS
localizada no bairro Primavera, a cerca de 30 minutos de deslocamento a pé. No local, que tem seu
funcionamento de segunda a sexta-feira, são prestados atendimentos como consultas por clínico geral,
vacinação, aferição de pressão, curativos e distribuição de medicamentos. Questionada quanto à estrutura
física do local e seu estado de conservação, a Sra. Célia relatou que a unidade do bairro Primavera
corresponde a uma residência que passou a abrigar o posto de saúde sem, contudo, passar por adaptações
assertivas que privilegiassem a acessibilidade de idosos, cadeirantes, obesos e demais pessoas com
mobilidade reduzida.
Em relação à infraestrutura do bairro, e segundo informações levantadas em entrevista, há sistemas de
água e esgoto tratados (COPASA), embora a Sra. Célia relate a ocorrência de moradias que ainda têm o
esgoto direcionado ao sistema de fossas. A coleta pública do lixo é realizada semanalmente, e tanto a rede
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elétrica de energia quanto as redes de telefonia mostram-se como satisfatórias. As demandas de segurança
pública são sanadas pela unidade da Polícia Militar do centro de Congonhas.
De acordo com a Sra. Célia, a origem de formação do bairro está relacionada à existência de uma antiga
fazenda no local, até que em dado momento, há pelo menos 25 anos, o proprietário teria iniciado um
processo de loteamento de todo o terreno. Esse relato, por sua vez, vai ao encontro com as informações
constantes no Estudo de Impacto Ambiental de 2018, referente particularmente ao Estudo de Impacto ao
Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial, para o empreendimento Pilha de Rejeito Desaguado
e/ou Filtrado do Fraile 2 - Mina Casa de Pedra, contratado pela CSN Mineração. Segundo o documento,
O Bairro Eldorado surgiu na paisagem da sede municipal de Congonhas em 1995,
a partir do loteamento das terras que pertenciam à Fazenda Bela Vista instalada
nessa região em meados da década de 1970. Esta fazenda pertencia ao esposo da
Sra. Fátima Lemos Seabra, moradora do bairro e proprietária de uma mercearia,
onde eram criados gados bovino e suíno e produzidos leite e horticultura para o
abastecimento da demanda regional (BIOCEV, 2018, p. 64-65).
Sob o ponto de vista cultural e de lazer, a entrevistada relata não haver muitas opções direcionadas à
população do bairro. Cita como festejos característicos do local as festas juninas do mês de junho, a Festa
do Santíssimo, a qual ocorre comumente ao final de maio – 40 dias após a Páscoa –, e, ainda, a festa do Dia
das Crianças em 12 de outubro, realizada sobretudo por meio de doações dos moradores. Contudo, e
voltando-se novamente às informações presentes no documento supracitado, fala-se sobre a existência de
um campo de futebol em terra batida e a construção de um pequeno oratório em devoção a Nossa Senhora
Aparecida (Figura 43 e Figura 44).
A carência de lugares específicos para a constituição de encontros sociais e para o
fortalecimento dos laços de vizinhanças estabelecidos entre os moradores parece
explicar a não identificação de bens ou práticas culturais que sejam reconhecidos
como coletivos pela população. Ressalta-se, no entanto, que no ano passado, em
2017, o filho da Sra. Fátima Seabra construiu em seu terreno um pequeno oratório
em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, situado próximo ao campo de
futebol, ação que deu origem a um festejo que contou com a realização de uma
carreata e de uma cavalgada no dia 12 de outubro, que percorreu um trajeto
estabelecido entre a rodoviária da sede municipal e o Bairro Eldorado (BIOCEV,
2018, p. 65).

Figura 43:Vistado campo de futebol do bairro Eldorado;
Congonhas. Fonte: Biocev, 2018.
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Congonhas. Fonte: Biocev, 2018.
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1.1.15.1.3 -

Primavera

O bairro Primavera encontra-se localizado na porção noroeste do município de Congonhas, delimitando-se
a Norte e a Oeste por áreas de mata preservada. Espacialmente, não se observa um loteamento de traçado
ortogonal rígido, mas adaptado ao perfil da área em que está implantado (Figura 32). Com volumetria de
um a dois pavimentos, e edificações residenciais unifamiliares, os imóveis locais apresentam um padrão
construtivo de nível baixo a médio, conforme análise observativa realizada in loco.
Possivelmente criado na década de 1980, o bairro hoje denota caráter de uso misto – residencial e
comercial –, atendendo a demandas de seus moradores e também de residentes em bairros vizinhos. De
acordo com o Estudo Prévio de Impacto Ambiental de 2018, “o bairro dispõe de duas mercearias, cinco
bares, uma padaria, um açougue e quatro oficinas mecânicas. Possui duas igrejas evangélicas. A localidade
conta com duas linhas de ônibus (Casa de Pedra e Primavera/Rosa Eulália) da viação Profeta” (BIOCEV,
2018, p. 467).
A organização social do bairro está a cargo da Associação dos Bairros Primavera e Rosa Eulália (ABPRE),
criada há pelo menos 12 anos com o objetivo de atender às demandas dos moradores por melhorias locais.
Conforme entrevista realizada com a Sra. Maria Imaculada Rosária Alves, vice-presidente da Associação,
dentre as principais ações já desenvolvidas estão o asfaltamento das ruas do bairro Primavera e o
desenvolvimento de atividades em parceria com a União das Associações Comunitárias de Congonhas
(Unaccon). Contudo, ela observa que a ABPRE se encontra inativa há cerca de 08 anos, visto a necessidade
de atualização de documentos.
De acordo com o documento Estudo de Impacto Ambiental ‐ EIA ‐ Pilha de Rejeito Desaguado e/ou Filtrado
do Fraile ‐ Mina Casa de Pedra, Volume I, de abril de 2018, o bairro apresentava à época aproximadamente
500 famílias, em que a imensa maioria, homens, tinha como principal fonte de renda a atividade minerária,
enquanto a força de trabalho feminina estava direcionada a atividades junto à Prefeitura Municipal.
De acordo com a entrevistada, não há uma unidade de ensino no bairro, sendo a demanda sanada por
unidades no centro, com disponibilização de transporte escolar aos alunos pela Prefeitura. Quanto à
estrutura de saúde comunitária, o bairro Primavera possui uma UBS na qual são realizadas consultas com
clínico geral, vacinação, aferição de pressão, curativos e distribuição de medicamentos. A unidade tem uma
frequência de atendimento diário, e concede os serviços aos moradores dos bairros Primavera, Rosa
Eulália, Eldorado, Granpark, Consolação e parte do bairro Nova Cidade.

Figura 45: Vista de uma das ruas e imóveis do bairro
Primavera; Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.
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Figura 46: Unidade Básica de Saúde do bairro Primavera;
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.
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O atendimento às demandas de segurança é feito pela unidade da Polícia Militar no centro da cidade. Em
relação à infraestrutura, o bairro conta com abastecimento de água e esgotamento (COPASA). Contudo, o
esgoto é destinado ao rio Maranhão, sem tratamento. Já a coleta de resíduos sólidos, realizada pela
Prefeitura, ocorre três vezes na semana (SETE, vol. I, 2018).
As formas de lazer no bairro são quase inexistentes, sendo as brincadeiras de criança nas ruas e a existência
de uma pequena praça para convívio e sociabilização as principais referências dos moradores. Do ponto de
vista cultural religioso, e conforme Estudo de Impacto Ambiental de 2018,
A vivência religiosa também possui certo relevo no cenário do bairro, através da
Igreja Pentecostal Missão para Cristo e da Igreja do Evangelho Quadrangular,
ambas instituídas em lugares aparentemente alugados, e da igreja católica
dedicada ao Divino Espírito Santo, que se encontra em processo de construção
(BIOCEV, 2018, p. 63).
Durante a entrevista, a Sra. Maria Imaculada denota também a importância da Festa do Divino para o
bairro, visto a grande adesão popular manifestada. Por conseguinte, tal relato se substancia com as
informações presentes no documento supracitado, que menciona que
A Festa do Divino Espírito Santo é celebrada no mês de maio e, apesar de ser
relativamente recente (apenas 20 anos), já se apresenta como um significativo
bem cultural coletivo, devido à mobilização que gera na localidade e à
participação de moradores de Congonhas que residem em outras regiões da sede
municipal. A casa da Sra. Maria do Rosário Emediato, 65 anos, ainda utilizada
para a realização de aulas de catequeses e reunião de grupos de oração, tornou-se
o espaço de origem deste festejo. A sua idealização e o crescente envolvimento
dos fiéis ao longo do tempo criaram as bases para a construção da Igreja do
Divino Espírito Santo, projeto que envolve também grupos católicos de outras
regiões da sede municipal de Congonhas (BIOCEV, 2018, p. 63).
O documento ainda menciona a importância do Centro de Referência do Idoso, “espaço que conta com
atendimento de terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, técnico de enfermagem e cuidadores”
(BIOCEV, 2018, p. 63), e da Casa de Convivência Cônego Geraldo Francisco Leocádio, administrada pela
Fundação Marianense de Educação, a qual
apesar de funcionar há pouco tempo, cerca de 10 anos, este lugar vem adquirindo
relevância coletiva ao oferecer às crianças e adolescentes da localidade diferentes
projetos que promovem uma reflexão sobre a cidadania, como debates, aulas de
reforço escolar e cursos diversos (artesanato, canto e capoeira) ministrados por
professores que vêm de outras regiões da sede municipal de Congonhas (BIOCEV,
2018, p.63).
1.1.15.1.4 -

Residencial Gualter Monteiro

O bairro Residencial Gualter Monteiro está localizado na porção oeste do município de Congonhas, e é
delimitado a Norte e a Oeste pelo curso do rio Maranhão, a Sul por áreas que alternam entre terrenos
descampados e faixas de mata, e a Leste por outros bairros residenciais. A partir do levantamento de dados
em campo, e a análise observativa de imagens de satélite (Figura 32), compreende-se que os loteamentos
seguem um padrão espacial ortogonal em quase sua totalidade e as edificações apresentam um padrão
construtivo de nível baixo a médio, com volumetria de um a dois pavimentos.
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Conforme entrevista realizada com o Sr. Warley Ferreira Costa Braúna (Figura 48), presidente da Associação
Comunitária Nossa Senhora Aparecida, e dados presentes no Estudo de Impacto Ambiental de 2018, e no
Estudo de Impacto Ambiental ‐ EIA ‐ Pilha de Rejeito Desaguado e/ou Filtrado do Fraile ‐ Mina Casa de
Pedra, Volume I, de abril de 2018, a Associação conta com cerca de 12 membros e aproximadamente 400
associados cadastrados.

Figura 47: Vista de uma das ruas do Residencial Gualter
Monteiro; Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.

Figura 48: Entrevista realizada com o Sr. Warley Ferreira
Costa Braúna – Residencial Gualter Monteiro;
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Criada há cerca de 20 anos com o objetivo de representar os moradores e suas demandas frente ao poder
público, além de conscientizá-los acerca de seus deveres como cidadãos, a Associação dispõe de uma sede
própria (cedida pela Prefeitura Municipal) e vem desenvolvendo continuadamente projetos relacionados à
música (violão e flauta), ao jiu-jitsu e à capoeira, à organização de quadrilhas dos eventos festivos e à
oficinas de decoupage (técnica usada em artesanatos) e de construção de equipamentos da cultura afro.
Ela volta-se, ainda, a ações direcionadas à coleta de entulho, doação de cestas básicas e também às
solicitações de melhorias das vias e questionamentos relacionados à barragem. Ainda de acordo com o
entrevistado, faz parte do escopo de trabalho da Associação a realização de parcerias com igrejas
evangélicas, com a Capela de Santa Luzia, além da Prefeitura Municipal, estabelecimentos comerciais, entre
outros.
Embora não tenha sido possível estimar o número de famílias que residem no bairro, o Sr. Warley acredita
que no local haja cerca de 2.000 moradores, sendo a mineração e o comércio suas principais atividades
produtivas. O bairro possui dois estabelecimentos de ensino: a Escola Municipal Conceição Lima
Guimarães, que atende alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e a Creche Municipal Dom
Luciano Mendes de Almeida (Figura 49 e Figura 50). Os alunos matriculados no Ensino Médio têm os
estudos direcionados a estabelecimentos de outros bairros, a exemplo do Praia. Conforme observa o
entrevistado, a escola municipal do bairro se encontra fechada há aproximadamente 3 anos, dada a
proximidade do imóvel com os limites da barragem, razão pela qual também o ensino desses alunos foi
remanejado a outras unidades do município.
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Figura 49: Vista da Escola Municipal Conceição Lima
Guimarães – Residencial Gualter Monteiro, em
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 50: Vista da Creche Municipal Dom Luciano
Mendes de Almeida – Residencial Gualter Monteiro, em
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Ainda segundo a entrevista, o bairro possui uma Unidade Básica de Saúde que realiza atendimentos diários
tais como consultas com clínico geral, vacinação, aferição de pressão, curativos, coleta para exames e
distribuição de medicamentos. Trata-se de um imóvel alugado pela administração municipal e que,
segundo o Sr. Warley, possui uma boa estrutura física para atender os moradores (Figura 51).
Em relação à infraestrutura comunitária, cabe inicialmente observar que o sistema de abastecimento de
água em Congonhas está sob a responsabilidade da COPASA, e o município conta com três Estações de
Tratamento de Água – ETAs: ETA Matriz, ETA Profeta e a ETA Lagoa Seca (Figura 52),
Localizada no Residencial Gualter Monteiro (Lagoa Seca) com captação através de
poços artesianos profundos (só filtração). Com uma vazão de 27 litros/segundo
conta com 2.700 ligações, sendo que a água pode ser distribuída para a área
urbana de Congonhas. Dispõe de poços reservas que podem ser ativados
alcançando 50 litros/segundo (SETE, 2018, p. 436).
De acordo com o Sr. Warley, o esgotamento sanitário do bairro é despejado no rio Maranhão. Por sua vez,
a coleta pública do lixo é realizada três vezes por semana, sendo também realizada uma coleta seletiva com
frequência semanal. O bairro é atendido pelas redes elétrica e de telefonia, ao passo que a demanda por
segurança pública é direcionada à unidade da Polícia Militar do município, dada a inexistência de uma
unidade própria no bairro.
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Figura 51: Imóvel alugado onde se encontra a Unidade
de Atenção Primária à Saúde – Residencial Gualter
Monteiro, em Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.

Figura 52: Estação de Tratamento de Água Lagoa Seca –
Residencial Gualter Monteiro, em Congonhas. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2021.

De acordo com o Sr. Warley, cerca de 37 anos atrás os primeiros moradores que chegaram ao local se
instalaram no terreno onde atualmente se encontra a Escola Municipal, quando da gestão do prefeito
Gualter Monteiro, dando-se início a um processo de loteamento da área, sendo a grande maioria dos lotes
doados aos moradores.

Figura 53: Vista de imóveis residenciais no bairro –
Residencial Gualter Monteiro, em Congonhas. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 54: Placa direcional de “Ponto de Encontro” para
local seguro em caso de rompimento da barragem –
Residencial Gualter Monteiro, em Congonhas. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2021.

Culturalmente, são citados como festejos existentes no bairro as festas juninas, a festa do Dia das Crianças,
o Natal, e o Festival de Congado. Há uma igreja católica e outras cinco de religião evangélica. O lazer fica a
cargo da existência de um campo de futebol e um playground. Conforme entrevista realizada com o Sr.
Warley em 2018, o Dia das Crianças e o Natal são eventos realizados
Há cerca de 30 anos na comunidade e que mobilizam parte expressiva dos
moradores da localidade: a Festa das Crianças, comemorada em frente à Igreja de
Santa Luzia, no entroncamento entre as ruas José Morais Silva, Doze e Carlota
Cordeiro, quando são realizadas atividades recreativas e distribuição de
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brinquedos; e uma festa que antecede a data comemorativa do Natal, realizada
em dezembro na escola municipal, quando é oferecido um almoço coletivo para os
moradores. Outro bem cultural local citado pelo Sr. Warley Braúna é o Grupo de
Capoeira Cativeiro, fundado pelo Mestre Marlan há 10 anos, mas que atualmente
encontra-se desarticulado (BIOCEV, 2018, p. 67).
Ainda de acordo com estudos realizados no bairro,
o Residencial Gualter Monteiro possui dois bens coletivos de natureza imaterial
que já apresentam certo relevo em sua paisagem cultural: a Festa de Santa Luiza,
padroeira da comunidade católica da localidade, que mobiliza devotos de várias
regiões do município de Congonhas no dia 13 de dezembro, e a Guarda de Marujo,
Marinheiro, Sereia do Mar, fundada pelo Sr. Helvécio (in memoriam) na década de
1980, que participa de eventos em outros municípios, do festejo local dedicado à
Santa Luzia no Residencial Gualter Monteiro e que organiza há 11 anos um
encontro de guardas de congado no bairro (BIOCEV, 2018, p. 67).
1.1.15.1.5 -

Lucas Monteiro Teixeira de Castro

O bairro Lucas Monteiro Teixeira de Castro se encontra na porção Oeste da sede municipal de Congonhas,
fazendo divisa ao Sul e a Leste com áreas que alternam entre terrenos descampados e faixas de mata, e a
Norte e a Oeste com os bairros Dom Oscar e Residencial Gualter Monteiro, respectivamente. Do ponto de
vista construtivo, de modo geral o bairro possui imóveis com padrão de nível médio. Conforme trabalho de
campo realizado, espacialmente as vias não obedecem a um traçado ortogonal rígido, não se observando
também uma arborização significativa. Destaca-se um quarteirão ao centro do bairro completamente vago,
possivelmente correspondendo a uma área destinada à implantação de equipamentos públicos urbanos,
reservada à época do parcelamento do solo (Figura 32).
O bairro está socialmente organizado através da Associação Comunitária Bairro Lucas Monteiro, criada há
cerca de 10 anos com o objetivo de representar os moradores junto a Prefeitura Municipal, organizar
festejos e atender demandas e reclamações. Atualmente, e conforme entrevista realizada com o Sr. Jesué
Batista Veloso, membro da Associação, ela se encontra inoperante, tendo como presidente o Sr. Marcos
Vinícius. Segundo o entrevistado, desde a criação, a Associação atendeu a demandas referentes a
melhorias de pavimentação das ruas, disponibilização de espaço para a realização da festa junina e
implementação da iluminação para festas do bairro. Ainda, desenvolveu em parceria com associações de
moradores de bairros do município, ações destinadas à realização da Festa da Romaria.
Embora não tenha sido possível precisar o número de famílias no bairro, o Sr. Jesué acredita que vivam ali
aproximadamente 2 mil pessoas, que, em sua maioria, tem na mineração a principal atividade de trabalho.
O bairro possui essencialmente um caráter residencial, embora haja alguns poucos estabelecimentos
comerciais no local (Figura 55 e Figura 56). De acordo com estudos já realizados, há “incipiente rede
comercial e não conta com equipamentos coletivos e urbanos, como posto de saúde, escola ou áreas de
lazer, utilizando para tais necessidades a estrutura que se encontra presente no Bairro Dom Oscar, com o
qual divisa” (BIOCEV, 2018, p. 68).
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Figura 55: Residências no bairro Lucas Monteiro,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 56: Estabelecimento comercial no bairro Lucas
Monteiro, Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.

Dentro dessa perspectiva, é relatado pelo entrevistado que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
localizada no bairro Dom Oscar, presta um bom atendimento aos moradores, além de possuir uma
estrutura física satisfatória para a realização de consultas, vacinação, aferição de pressão, curativos,
distribuição de medicamentos, além propriamente do pronto atendimento. A infraestrutura do bairro
contempla o abastecimento de água tratada (COPASA) e o esgotamento sanitário é despejado no rio. A
coleta pública do lixo é realizada três vezes por semana e a coleta seletiva tem frequência semanal. As ruas
possuem asfaltamento, iluminação pública e redes de telefonia. Há ainda algumas pequenas praças e
pontos de ônibus no bairro (Figura 57 e Figura 58). Já a segurança é direcionada à unidade da Polícia Militar
do centro de Congonhas, dada a inexistência de posto policial no bairro.

Figura 57: Praça no bairro Lucas Monteiro, Congonhas.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 58: Ponto de ônibus no bairro Lucas Monteiro,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Ainda de acordo com o Sr. Jesué, a formação do bairro estaria vinculada a um conjunto de casas populares
que, ao longo dos anos, foi se modificando. Conforme Estudo de Impacto Cultural, seu surgimento se deu
“na paisagem da sede municipal de Congonhas em meados da década de 1990, seu parcelamento foi obra
de um empreendimento imobiliário particular realizado durante o mandado do prefeito Gualter Pereira
Monteiro (1993-1996), (BIOCEV, 2018, p. 68).
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Durante a entrevista, o Sr. Jesué relatou, ainda, que o bairro Lucas Monteiro não possui festas típicas –
cívicas ou religiosas –, estando o lazer dos moradores condicionado apenas à prática de caminhadas. Nesse
sentido, “a carência de lugares específicos para a constituição de encontros sociais e para o fortalecimento
dos laços de vizinhanças estabelecidos entre os moradores parece explicar a não identificação de bens ou
práticas culturais que sejam reconhecidos como coletivos pela população” (BIOCEV, 2018, p. 69).
1.1.15.1.6 -

Cristo Rei

O bairro Cristo Rei está localizado na porção Oeste da sede municipal de Congonhas, sendo delimitado a
Norte e Oeste pelo curso do rio Maranhão e a Leste e Sul pelos bairros Dom Oscar e Lucas Monteiro
Teixeira de Castro, respectivamente (Figura 32). A Oeste do bairro observa-se ainda os limites da CSN
Mineração junto ao percurso da linha férrea. A disposição das vias do bairro segue um traçado ortogonal
adaptado à área de implantação, dispondo de uma arborização superficial nas mesmas. As edificações, de
modo geral, possuem um padrão de nível baixo a médio, conforme observado no levantamento in loco.
Cabe observar ainda a quase inexistência de uma área livre entre o curso do rio Maranhão e os imóveis
localizados no entorno dele, havendo poucos resquícios da mata ciliar nativa (Figura 59 e Figura 60).

Figura 59: Mata nas imediações do bairro Cristo Rei,
Congonhas. Fonte: SETE, 2018.

Figura 60: Vista da barragem a partir do bairro Cristo
Rei, Congonhas. Fonte: SETE, 2018.

Há mais de dez anos o bairro está organizado através da Associação de Moradores do Bairro Cristo Rei e
Complementação Cristo Rei (AMBACR), responsável por amparar a comunidade e intermediar questões
relacionadas ao poder público. Atualmente, a Associação é presidida pelo Sr. Sérgio Dourado e composta
por outros dez membros.
Segundo entrevista realizada com o Sr. Sérgio, o Cristo Rei é o maior bairro do aglomerado Dom Oscar, nele
residindo aproximadamente 500 famílias, que somam entre 1.500 a 2.000 pessoas. As principais atividades
de trabalho dos moradores são a mineração – de forma direta ou indireta –, o comércio e a prestação de
serviços, sendo pouco significativo o número de advogados, engenheiros e profissionais liberais diversos.
Dos trabalhadores ativos do sexo masculino, a maior parte se encontra empregada na Usina Siderúrgica da
Gerdau e nas mineradoras. Já a mão de obra do sexo feminino, com maior frequência, encontra-se
empregada em estabelecimentos comerciais localizados no centro do município.
Em seu relato, o Sr. Sérgio enfatizou a inexistência de áreas verdes e de preservação ambiental na região,
bem como a ausência de unidades de ensino, fazendo com que os estudantes se desloquem diariamente
para outros bairros, como o Dom Oscar. A estrutura comunitária também carece de equipamentos
destinados ao lazer. O posto de saúde, por sua vez, está presente no bairro com uma Unidade Básica de
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Saúde (UBS) instalada em uma casa alugada, que foi adaptada para receber os serviços de procedimentos
básicos, tais como clínicos, de vacinação, aferição de pressão, curativo, coleta de exame e distribuição de
remédio. Já os procedimentos mais complexos são direcionados para a policlínica do bairro Praia ou para o
Hospital Bom Jesus, no centro de Congonhas.
Para além do uso residencial, o bairro dispõe de atividades de bens e serviços e, segundo o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) contratado pela CSN Mineração em 2018, estão presentes na região açougue,
padaria, depósitos de gás e de construção civil, supermercado e uma casa lotérica (Figura 61 e Figura 62). O
abastecimento de água e a coleta de esgoto são de responsabilidade da COPASA, sendo o segundo
despejado no rio Maranhão. Uma vez por semana há coleta seletiva, e os resíduos sólidos são recolhidos
três vezes por semana e destinados ao aterro. As redes de telefonia são consideradas satisfatórias e há uma
linha de ônibus com duas a três lotações de 30 em 30 minutos. Os principais problemas enfrentados pela
população, além da falta de áreas para lazer, são a poluição e a segurança pública, dado que o bairro não
conta com posto policial, somente rondas da Polícia Militar (SETE, 2018).

Figura 61: Residências no bairro Cristo Rei, Congonhas.
Fonte: SETE, 2018.

Figura 62: Residências e comércio no bairro Cristo Rei,
Congonhas. Fonte: SETE, 2018.

Assim como as atividades de lazer, as práticas culturais são quase inexistentes no bairro. Conforme o Sr.
Sérgio, festas populares na comunidade, como quadrilha e gincanas, não têm sido realizadas atualmente, a
despeito de algumas tentativas. Além disso, não há equipamentos ou espaços públicos de lazer, que
poderiam abrigar celebrações, a exemplo de quadras esportivas e academia ao ar livre.
Quanto à origem do bairro, o entrevistado informou sua relação com o bairro Dom Bosco, conhecido nos
anos 1970 como Casas Populares. Complementarmente, e de acordo com (SETE, 2018), o crescimento da
extração mineral em Congonhas foi responsável pelo aumento da população, que ocupou campos e
propriedades rurais isoladas, fazendo surgir, mais tarde, diferentes bairros, estruturados na década de
1980.
1.1.15.1.7 -

Dom Oscar

O bairro Dom Oscar está implantado na porção Oeste do município de Congonhas. Ele faz divisa a Oeste e a
Sul com os bairros Cristo Rei e Lucas Monteiro, respectivamente, e a Norte e a Leste, ele delimita-se pelo
curso do rio Maranhão, onde ainda se observa uma área de mata preservada junto às suas margens (Figura
32). Espacialmente, o bairro possui em quase sua totalidade um traçado ortogonal de suas vias, com
quarteirões de dimensionamento variado e edificações com padrão construtivo de nível médio e
volumetria de um até cinco pavimentos (Figura 64).
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Desde 1982 o bairro se organiza através da Associação de Moradores dos Bairros Unidos (AMABU), que
atualmente conta com 14 membros e cerca de 100 associados. Em entrevista concedida durante
levantamento de campo, o presidente, Sr. José Bernardes de Souza (Figura 63), relatou que a Associação
atua nos bairros Dom Oscar e Barro Preto, atendendo a reivindicação dos moradores e realizando
comemorações, como, por exemplo, a do Dia das Mães.

Figura 63: O presidente da AMABU, Sr. José Bernardes
de Souza (Juca) em sua casa, no bairro Dom Oscar,
Congonhas. Fonte: Biocev, 2018.

Figura 64: Imóveis do bairro Dom Oscar com vista em
direção à CSN Mineração, Congonhas. Fonte: Elaborado
pelo autor, 2021.

Conforme entrevista realizada, o bairro Dom Oscar é composto por cerca de 200 famílias, somando em
torno de 800 pessoas, que têm na mineração e no comércio suas principais atividades de trabalho. A região
abrange duas escolas municipais de educação infantil e Ensino Fundamental, além de uma unidade da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que atendem moradores de sete bairros. O bairro
conta, ainda, com umaUnidade Básica de Saúde (UBS) localizada à Avenida Minas Gerais, onde fornece
diariamente serviços de clínico geral, vacinação, aferição de pressão, curativos e distribuição de remédios.
Seu atendimento abrange os bairros Cristo Rei, Lucas Monteiro e Fontes dos Mundos (Figura 65 e Figura
66).

Figura 65: Unidade de saúde do bairro Dom Oscar,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 66: APAE do bairro Dom Oscar, Congonhas.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Segundo o entrevistado, Sr. José Bernardes, o sistema de abastecimento de água é realizado pela Copasa,
ao passo que o esgoto é destinado ao rio Maranhão e a coleta do lixo de responsabilidade da Prefeitura
Municipal. O bairro é atendido por rede elétrica (CEMIG) e possui redes de telefonia móvel. Porém, no local
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não há um posto policial, sendo o atendimento aos moradores realizados pela Polícia Militar localizada no
centro do município. Conforme levantamento realizado, o bairro possui caráter de uso misto, residencial e
comercial, com uma rede de estabelecimentos diversificada e que atende também os moradores de bairros
próximos (Figura 67 e Figura 68).

Figura 67: Vista da área comercial do bairro Dom Oscar,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 68: Estabelecimentos comerciais do bairro Dom
Oscar, Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Perguntado sobre a origem do bairro, o entrevistado relatou que sua criação se deu há cerca de 45 anos
por meio de um programa governamental. Complementarmente, dados secundários revelam que, à época,
a região foi doada pelo Bispo Dom Oscar, visando a construção de um conjunto habitacional, razão para o
nome do bairro (BIOCEV, 2018).
O Bairro Dom Oscar surgiu na paisagem da sede municipal de Congonhas no início
da década de 1980, e divisa com o Bairro Cristo Rei, situado a jusante, e com os
bairros Barro Preto e Lucas Teixeira Monteiro de Castro, localizados a montante. O
seu parcelamento se deu através da doação realizada pelo Bispo Dom Oscar, da
Arquidiocese de Marina, para a construção de um conjunto habitacional
residencial, por isso a origem do nome do bairro em homenagem a este clérigo
(BIOCEV, 2018, p.71).
Segundo o documento, o bairro Dom Oscar conta com bens culturais imateriais, tais como: a Festa de São
Geraldo, celebrada em outubro; a Festa Junina e a Festa de São Sebastião, também em outubro; a Folia de
Reis, bem inventariado; e o Coral da Igreja de São Geraldo (Figura 69). Na perspectiva do lazer, o bairro
conta com uma quadra esportiva coberta e uma praça na região central (Figura 70).
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Figura 69: Igreja de São Geraldo, bairro Dom Oscar,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

1.1.15.1.8 -

Figura 70: Ginásio do bairro Dom Oscar, Congonhas.
Fonte: Biocev, 2018.

Lagoa Comprida / Vista Alegre

Os bairros Lagoa Comprida e Vista Alegre se encontram na zona rural de Congonhas, a cerca de 2 km da
sede municipal. Eles estão implantados às proximidades do rio Maranhão, em área com porções de mata
nativa de médio e grande porte, trechos descampados e algumas plantações (Figura 32). De acordo com
visualização de satélite, a ocupação espacial do terreno parece não seguir qualquer padrão ou
planejamento prévio urbanístico, com as edificações se distribuindo ao longo das vias conforme estas vão
sendo traçadas.
Os bairros Lagoa Comprida e Vista Alegre compõem, respectivamente, região reconhecida por seus
moradores como “parte baixa”, próxima ao rio Maranhão (Figura 71 e Figura 72) e “parte alta”, próxima à
estrada que liga Congonhas a Jeceaba (Figura 73 e Figura 74). A despeito desta diferenciação de
nomenclaturas, nesta seção toda a região será tratada por bairro Lagoa Comprida, designação estabelecida
no Plano Diretor de Congonhas (BIOCEV, 2018).

Figura 71: Chácara e residências no bairro Lagoa
Comprida “parte baixa”, em Congonhas. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2021.
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Figura 72: Residências no bairro Lagoa Comprida “parte
baixa”, em Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.

Página 85 de 101

Figura 73: Residências no bairro Vista Alegre “parte
alta”, em Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 74: Vista do bairro Vista Alegre “parte alta”, em
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Localizado na zona rural de Congonhas, o bairro Lagoa Comprida se encontra majoritariamente ocupado
por sitiantes. Por esta razão, estão ausentes estabelecimentos comerciais, unidades de saúde, instituições
de ensino e equipamentos públicos de lazer, que são acessados pelos poucos moradores no bairro vizinho
Dom Oscar (BIOCEV, 2019).
Segundo levantamento de dados primários realizado no âmbito de estudos de Impacto ao Patrimônio
Cultural de Natureza Material e Imaterial (BIOCEV, 2018; BIOCEV, 2019), a ocupação da região é recente.
Sua origem remonta à divisão de terras iniciada na década de 1990, sendo atualmente muito procurada aos
finais de semana por moradores de Congonhas e de municípios vizinhos.
Sendo contíguas, Lagoa Comprida e Vista Alegre possuem características similares com poucas edificações,
marcadas em sua maioria por chacreamentos. O fornecimento de energia elétrica da região é feito pela
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. A comunidade possui ponto de encontro da Defesa Civil,
situado na parte alta (Figura 75) (BIOCEV, 2018).

Figura 75: Ponto de Encontro da Defesa Civil no bairro
Vista Alegre, Congonhas. Fonte: Biocev, 2019.

CSN Mineração – Casa de Pedra
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fase 03 e 04.
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DS_01

Figura 76: Animal utilizado por Osmar Thadeu Ataydes
Seabra nas cavalgadas realizadas pelo Grupo
Cavalgaleiros, no bairro Lagoa Comprida, Congonhas.
Fonte: Biocev, 2019.
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No que se refere às manifestações culturais da região, destaca-se o grupo Cavalgaleiros, composto por
cerca de vinte e cinco homens, que, desde 2015, reúnem-se na primeira sexta-feira de todos os meses para
passeios saídos de Lagoa Comprida em direção à Congonhas ou a municípios próximos, como Jeceaba e
Desterro de Entre Rios (Figura 76). O grupo desenvolve atividades como leilões e rifas para arrecadação de
dinheiro, além de uma mensalidade simbólica, de R$10,00, paga por seus membros (BIOCEV, 2019).
1.1.15.1.9 -

Esmeril

A comunidade de Esmeril localiza-se na zona rural de Congonhas, a Oeste da sede municipal. Ela se
encontra implantada, em média, a 1.000 m de altitude (GOOGLE EARTH, 2021) e dista, em linha reta, cerca
de 10 km da sede municipal de Congonhas e em torno de 3,5 km da sede de Jeceaba (Figura 77). De
imediato, observa-se que a ocupação do povoado não obedece a um padrão pré-estabelecido,
desenvolvendo-se ao longo de uma via identificada como principal – por conectar os dois municípios – e
que se ramifica prioritariamente no sentido Leste. Trata-se de uma região bastante arborizada e com
extensas áreas de mata nativa, de grande e médio porte, conforme verificado durante o levantamento in
loco.
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Figura 77: Mapa de visualização esquemática da localização da comunidade Esmeril, na contextualização com a sede municipal de Congonhas e da área do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fases 03 e 04, Mina Casa de Pedra, CSN
Mineração. Elaborado pelo autor, 2021.
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Conforme entrevista realizada com o Sr. Leonardo Vicente Modesto, morador do Esmeril, a comunidade se
organiza através da Associação dos Moradores do Esmeril (AMORES), da qual é presidente. Existente há
mais de vinte anos, a Associação conta com o apoio de quinze membros e atua nas demandas da
comunidade frente ao poder público local, a exemplo das já concluídas reformas na Igreja do povoado de
Barra de Santo Antônio – pertencente a Esmeril – e a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Ainda conforme o entrevistado, atualmente Esmeril é composta por trinta famílias, que somam
aproximadamente noventa pessoas, cuja principal atividade de trabalho é a lavoura. Os imóveis possuem
tipologias variadas, reunindo edificações em estilo colonial e construções mais recentes (Figura 78). As vias
possuem pavimentação em blocos de concreto intertravados (Figura 79). A comunidade não conta com
instituições de ensino, tendo sua escola sido fechada em função do baixo número de estudantes, hoje
transportados pela Prefeitura de Congonhas para unidades situadas em Jeceaba.

Figura 78: Residência em estilo colonial na comunidade
de Esmeril, Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor,
2021.

Figura 79: Detalhe para o calçamento da via em blocos
intertravados. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

De acordo com o entrevistado da comunidade, o abastecimento de água é feito por nascentes, enquanto o
esgoto é direcionado a fossa séptica. O lixo é coletado pela Prefeitura semanalmente. A comunidade conta
com estrutura de rede elétrica (CEMIG) e de telefonia móvel. Por outro lado, não há unidade de segurança
pública.
De acordo com informações cedidas pela Secretaria de Saúde do município de Congonhas por meio de
levantamento de dados primários, a comunidade rural de Esmeril conta com uma Unidade Básica de Saúde,
na qual o atendimento é realizado, 2 vezes na semana – sempre às terças e sextas (de 8h as 11:30h nas
terças, e de 8h às 15:30 nas sextas). Ressalta-se que na UBS da comunidade, também são atendidos
moradores de Barra do Santo Antônio, que está próxima a localidade. Os serviços oferecidos na unidade
são de consultas, curativos, vacinação, aferição de pressão, coleta de material para exames, distribuição de
medicamentos, citopatológico, além da visita domiciliar do agente comunitário de saúde. Os serviços
atendem cerca de 34 famílias de Esmeril (43 homens, 33 mulheres, 14 crianças e 30 idosos), e outras 17
famílias de Barra do Santo Antônio (19 homens, 17 mulheres. 16 crianças e 2 idosos). Das duas localidades,
6 famílias ao todo (1 de Esmeril, 5 de Barra) são participantes de programas sociais como o Bolsa Família.
Não há comércio na comunidade, a antiga estrutura do bar é utilizada atualmente para reuniões da
associação comercial, sendo Jeceaba a referência mais próxima para o comércio (Figura 80). Dentro desse
mesmo contexto, destaca-se na comunidade o Hotel Fazenda Paraíso da Serra, construído com feições em
estilo medieval, e que segundo informações do website de mesmo nome, oferece aos visitantes passeios a
cavalo e charrete, pescaria, piscina e outras atrações (Figura 81).
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Figura 80: Antigo Bar mercearia localizada em Esmeril,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 81: Hotel Paraíso da Serra, localizado em Esmeril,
Congonhas. Fonte: Paraíso da Serra, 2021.

Esmeril, segundo o Sr. Leonardo, trata-se do povoado mais antigo do período da escravidão. À época,
trabalhadores escravizados teriam construído um rego para que a água chegasse à região. Abordando
aspectos culturais, o entrevistado relatou que há vinte e cinco anos ocorre a Festa do Peão de Boiadeiro,
sempre na primeira semana de julho, reunindo toda a comunidade em um campo cedido por um dos
moradores. Além disso, Esmeril conta com: a Festa do Peão, no primeiro domingo de agosto; a Festa de São
Sebastião, celebrada há mais de dez anos; quadrilhas; e, uma vez por mês, missas na capela de Maria
Concebida. Embora não haja um centro físico, a capela é identificada como o ponto central da comunidade,
e posteriormente a ela, no topo de um morro, há um cruzeiro com vista de toda a região (Figura 82 e Figura
83).

Figura 82: Capela de Maria Concebida na comunidade de
Esmeril, Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

1.1.15.1.10 -

Figura 83: Vista da Capela de Maria Concebida com o
Cruzeiro ao fundo, no alto do morro, em Esmeril,
Congonhas. Fonte: Google Maps, 2019.

Santa Quitéria

A comunidade de Santa Quitéria está localizada na zona rural de Congonhas, a cerca de 6 km de distância
em linha reta da sede municipal (Figura 84). Implantada às margens do rio Paraopeba, a comunidade não
segue uma configuração espacial pré-estabelecida, desenvolvendo-se longitudinalmente através de uma
via central por onde se ramificam outras vias perpendiculares, até culminar numa área semicircular onde,
entre outras construções, encontra-se a Escola Municipal.
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Figura 84: Mapa de visualização esquemática da localização da comunidade Santa Quitéria, na contextualização com a sede municipal de Congonhas e da área do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fases 03 e 04, Mina Casa de Pedra,
CSN Mineração. Elaborado pelo autor, 2021.
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Segundo entrevista realizada com a Sra. Aline Soares Marcos, a comunidade se organiza, há mais de 20
anos, através da Associação Comunitária de Bairro e Moradores de Santa Quitéria, atualmente por ela
presidida, com o apoio de 15 membros e a participação de todo o bairro. Com o objetivo de zelar pelas
questões da comunidade, tais como saúde, esporte e lazer, além do propósito de formar cooperativa,
começou-se a desenvolver projeto com aulas de karatê, capoeira e futebol, que, em função da pandemia
de COVID-19, encontra-se interrompido. Destaca-se que tal projeto é realizado em parceria com a CSN
Mineração.
De acordo com a Sra. Aline, a comunidade tem cerca de 150 famílias, totalizando 396 pessoas, cuja
atividade de trabalho principal é a mineração. Quanto à infraestrutura educacional, a localidade conta com
uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, que, por estar alocada em construção antiga, demanda
melhorias, como pintura e piso (Figura 85). Ainda assim, a unidade comporta trinta alunos e sete
professores.
De acordo com informações cedidas pela Secretaria Municipal de Saúde, a localidade conta com uma
Unidade Básica de Saúde que atende de segunda a sexta, das 7h às 16h (Figura 86). São oferecidos serviços
de consultas médicas, curativos, vacinação, pronto-atendimento, aferição de pressão, coleta de material
para exames e distribuição de medicamentos. Cerca de 139 famílias – 238 homens, 264 mulheres, 38
crianças e 91 idosos - (sendo 5 famílias beneficiárias de programas sociais) são atendidas com esses
serviços. A Secretaria informou ainda que o serviço de visita domiciliar da comunidade, contempla
moradores de Jeceaba. Nos casos de maior complexidade, os moradores são direcionados à sede de
Congonhas.

Figura 85: Prédio da Escola Municipal de Ensino
Fundamental, em Santa Quitéria, Congonhas. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 86: Unidade Básica de Saúde, em Santa Quitéria,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Conforme mencionado na entrevista, o abastecimento de água é realizado pela Copasa e por meio de
poços artesianos, além de nascentes e caminhão pipa. O lixo é coletado três vezes por semana e
direcionado para o aterro, ao passo que o esgoto é destinado às fossas ou à própria rede de esgoto.
Embora a comunidade disponha de energia elétrica, os serviços de telefonia e de segurança pública são
escassos, não havendo funcionamento de rede móvel e necessidade de deslocamento ao centro de
Congonhas em caso de demanda por segurança.
Ainda de acordo com a entrevistada, a origem do bairro é desconhecida. Os moradores têm trabalhado
neste levantamento, havendo suspeitas de que se trata de um antigo quilombo. Contudo, também nos
estudos realizados anteriormente não foram levantados dados que atestem a veracidade da informação.
CSN Mineração – Casa de Pedra
Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fase 03 e 04.
BPI_CSN_EAMB2_EIA_DS_01

Página 92 de 101

Sob o aspecto cultural, são realizadas na comunidade duas festas típicas: a Folia de Reis e a Festa da
Padroeira Santa Quitéria. A Igreja de Santa Quitéria se localiza à entrada da comunidade, sendo circundada
por mureta e gradil (Figura 87). Junto a ela observa-se a existência de outros imóveis, possivelmente
direcionados a prestar apoio durante a realização de eventos. À frente, e já em área externa ao gradil, há
um cruzeiro em madeira (Figura 88).

Figura 87: Igreja de Santa Quitéria, em Santa Quitéria,
Congonhas. Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Figura 88: Cruzeiro à frente da Igreja de Santa Quitéria,
em Santa Quitéria, Congonhas. Fonte: Elaborado pelo
autor, 2021.

No que se refere ao lazer, Santa Quitéria conta com o Estádio Municipal José Andrade (Figura 89 e Figura
90) – que segundo matéria do portal da Prefeitura de Congonhas foi reinaugurado no dia 25 de agosto de
2019, contando com melhorias nos vestiários, alambrados, iluminação e novos equipamentos esportivos –
e com o Ginásio Poliesportivo Claudionor Soares (Figura 91 e Figura 92), inaugurado em maio de 2018,
segundo matéria do mesmo portal. De acordo com a Sra. Aline, a Prefeitura instalou um parquinho, no qual
são promovidas aulas de capoeira e futebol, embora tenha desinstalado a academia ao ar livre.

Figura 89: Partida de reinauguração do Estádio
Municipal José Andrade, em Santa Quitéria, Congonhas.
Fonte: PREFEITURA DE CONGONHAS, 2019.
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Figura 90: Vista externa do Estádio Municipal José
Andrade, em Santa Quitéria, Congonhas. Fonte:
Elaborado pelo autor, 2021.
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Figura 91: Apresentação de capoeira na inauguração do
Ginásio Poliesportivo Claudionor Soares, em Santa
Quitéria, Congonhas. Fonte: PREFEITURA DE
CONGONHAS, 2018.
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Figura 92: Vista externa do Ginásio Poliesportivo
Claudionor Soares, em Santa Quitéria, Congonhas.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

Percepção socioambiental

Nesta seção, analisa-se a percepção de impacto ambiental em Congonhas, considerando que o
empreendimento se encontra totalmente localizado na área deste município. Durante o trabalho para a
coleta de dados primários, foram abordadas lideranças locais e membros da gestão municipal, que de
alguma forma estão relacionados à implantação do empreendimento na região.
No que se refere às lideranças locais, com um total de 11 entrevistas, contemplou-se ao menos um
representante dos seguintes bairros e comunidades: Santa Quitéria, Dom Oscar, Residencial Gualter
Monteiro, Lucas Monteiro, Esmeril, Eldorado, Primavera, Casa de Pedra, Lagoa Comprida e Vista Alegre.
Cabe observar que a definição do quantitativo de entrevistas não se refere à uma pesquisa por
amostragem, mas à fonte de dados que subsidia a realização do presente estudo.
Apenas um dos 11 entrevistados afirmou não ter conhecimento da possibilidade de ampliação da CSN
Mineração. Entre os demais, a maior parte, 7 do total, mencionou que tal conhecimento se deu por meio
de terceiros, ao passo que, em dois casos, afirmou-se que a ampliação foi debatida em reuniões. Um dos
entrevistados mencionou tanto terceiros quanto reuniões, especificando tratar-se de encontros com o
empreendedor.
Apenas um dos 11 entrevistados não apresentou preocupações sobre a possibilidade de ampliação da
mineradora. Entre os demais, expressou-se preocupação geral com o meio ambiente. A geração de poeira
se destacou, sendo mencionada por 4 entrevistados (40% daqueles que manifestaram preocupações),
seguida pela poluição, a depreciação da qualidade de vida e o risco de rompimento, com 2 menções cada
(20%). Importante ressaltar que um dos entrevistados associou a poluição a situações de incêndio na
comunidade. Foram mencionadas apenas uma vez (10%) preocupações quanto aos impactos sobre a
vegetação e sobre a água, assim como o aumento da circulação de pessoas de fora das comunidades e a
intensificação do trânsito. Adjacentemente foram citados o processo de alteamento de barragem e o novo
marco regulatório do licenciamento ambiental, que asseveraria as preocupações.
Perguntados sobre suas expectativas diante da possibilidade de ampliação da CSN Mineração, 6 dos
entrevistados (54%) apontaram para a geração de emprego. Com menor frequência, foram também
mencionados: incremento do diálogo com o empreendedor; geração de renda para a população; aumento
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da receita do poder público local; ações mitigadoras dos impactos ambientais; e melhorias na
infraestrutura local. Quanto a este último aspecto, um dos entrevistados detalhou tratar-se de melhoria do
serviço telefônico, regularização de escrituras, meios de transporte e investimento em capacitação
profissional, bem como diversificação do setor de comércio e serviços. Dois dos 11 entrevistados (18%)
afirmaram não ter expectativa alguma.
Em momento anterior às obras de uma eventual ampliação da CSN Mineração, os entrevistados desejam
receber informações acerca do objeto da ampliação, seu cronograma, a data de início das obras, por meio
de comunicados e em tempo real, bem como sobre os impactos positivos e negativos do empreendimento
– inclusive com disponibilização do EIA. Também se deseja conhecer as contrapartidas e as projeções para
a geração de emprego, em especial se haverá priorização da mão de obra local. Riscos de aumento da
poluição e de agravamento da situação atual das barragens também emergiram entre as questões
apresentadas. Importante salientar que todos os 11 entrevistados desejam receber informações neste
momento.
Durante as obras, os entrevistados desejam receber informações amplas e de forma continuada, com
destaque para as demandas de investimento nas localidades e eventuais riscos relativos à segurança da
barragem. Três dos 11 entrevistados não apontaram informações especificas que gostariam de receber
neste momento. Com o fim das obras, houve menções a informações sobre contrapartidas, geração de
emprego e capacitação profissional, além do tempo de duração do empreendimento na região.
Para complementar a coleta de dados acerca da percepção de impacto socioambiental, os entrevistados
foram convidados a trazer questões que não haviam sido privilegiadas pelo instrumento de pesquisa ou
que gostariam de salientar. Com base nelas, destaca-se:
a) É necessário conhecer as demandas de investimento das localidades, isto é, bairros e comunidades
de Congonhas;
b) Necessidade de ampliar projetos que atendam aos moradores dos bairros, em especial nas escolas,
a exemplo da oferta de cursos;
c) Preservação da água;
d) Resolução do problema da poeira em excesso;
e) Maior transparência, diálogo e concessão de informações por parte do empreendedor a respeito
de suas atividades na região. A partir de uma das menções relacionadas a este aspecto, depreendese a necessidade de profissional de diálogo comunitário da CSN Mineração presente nas
comunidades para sanar dúvidas dos moradores e conhecer suas demandas;
f)

Ausência de espaços para reunião, a exemplo de sedes de associações de moradores;

g) Atuar frente ao receio diante da possibilidade de desapropriação;
h) Atividades voltadas à preparação da região para o encerramento das atividades minerárias, a
exemplo daquelas que promovem a diversificação econômica.
Diante do exposto, conclui-se que as lideranças locais entrevistadas apresentam, de modo geral, percepção
negativa com relação à mineração. Tal percepção se baseia nos impactos ambientais causados pela
atividade na região e, no caso da CSN Mineração, suas estratégias de relacionamento junto à população de
Congonhas. Nesse sentido, cabe destacar que a pesquisa de percepção de impacto ambiental não captou
elogios ou visões positivas acerca do empreendedor. Por outro lado, os entrevistados possuem
expectativas diante da possibilidade de ampliação, sobretudo no que se refere à geração de emprego com
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priorização de mão de obra local. Com isso, analisa-se que a percepção negativa não se traduz em postura
contrária à atividade minerária e à ampliação, demandando, antes, que está se dê de forma diferente do
que tem sido experienciado pelas localidades em termos de contrapartidas, concessão de informações e
mitigação dos danos ambientais.
A coleta de dados primários voltada à percepção de impacto ambiental se estendeu aos representantes do
Poder Executivo de Congonhas. Foram entrevistados secretários das pastas de Saúde e de Meio Ambiente
por meio de recursos remotos, tais como videoconferência ligação telefônica e e-mail.
A maior preocupação dos gestores quanto à possibilidade de ampliação da CSN Mineração está na
degradação ambiental. Nesse sentido, foram mencionadas a necessidade de seguir as normas ambientais
com rigor e a importância do investimento em ações mitigatórias dos impactos causados na região.
Particularmente, observou-se preocupação com as Unidades de Conservação registradas no Ministério do
Meio Ambiente: Parque Municipal Everardo e Parque Ecológico da Cachoeira. Conforme entrevista, as
unidades são essenciais para o abastecimento de água não só de Congonhas, mas dos municípios vizinhos.
Houve reclamações a respeito do volume de particulados, poeira e ruídos. Quanto às expectativas, o foco
dos entrevistados esteve no impulsionamento da economia municipal. Foram citados termos-chave, tais
como “geração de emprego”, “distribuição de renda” e “qualificação da mão de obra local”.
Tendo o exposto em vista, analisa-se que os gestores esperam significativa empregabilidade para os
trabalhadores locais, atrelada aos investimentos na melhoria da infraestrutura do município. Assim como
os representantes de bairros e comunidades, os representantes do poder público local salientaram a
necessidade de incremento e maior frequência na comunicação da mineradora com a Prefeitura, buscando
transparência e atendimento das demandas socioeconômicas da população.
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ANEXO I: AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA DA MINA CASA DE
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1

APRESENTAÇÃO

O projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de
Pedra, nos municípios mineiros de Congonhas e Belo Vale, visa o estudo arqueológico na área
da Mina Casa de Pedra associado à ampliação de exploração de jazida e de infraestrutura
(e.g., pilhas de rejeito/estéril, instalações prediais administrativas e industriais, barragens de
rejeito, estradas internas de acesso, pilhas de produtos e estruturas de carregamento de
minério).
Após análise da Ficha de Caracterização de Atividades (FCA) do empreendimento, a
SE/Iphan/MG emitiu o Termo de Referência Específico nº 1469 de 12/12/2018 que enquadrou o
empreendimento no Nível III em função de sua tipologia - conforme anexo II da IN Iphan nº
01/2015 e características, de acordo com o anexo I da mesma normativa. Em 18/04/2019 foi
emitido a portaria para execução do projeto (Processo IPHAN n° 01514.006825/2016-86).
A mina Casa de Pedra, tem capacidade de produção de 30 milhões de toneladas de minério de
ferro ao ano. Com 100 anos completos em 2013, é responsável pelo suprimento integral de
minério de ferro da Usina Presidente Vargas/CSN, em Volta Redonda (Rio de Janeiro), e ainda
comercializa seus produtos nos mercados interno e externo.
A mina está a sete quilômetros do centro urbano de Congonhas (Minas Gerais). Destaca-se
sua logística - um sistema integrado de distribuição que liga a mina, a usina e o porto por meio
de uma ferrovia - que suporta o atendimento de todas as operações correntes. Outra
característica importante é o grande potencial de expansão.
Casa de Pedra tem grandes reservas minerais, com alto teor de pureza (de até 68%), ótimas
propriedades físicas e classificação do tipo world class mine. A área total da mina é de
4.703,5176 ha e as reservas auditadas (em 2015) são de 3,2 bilhão de toneladas. A
capacidade de beneficiamento da planta é de 30 milhões de t/ano. Os produtos são
classificados em granulado, sinter feed e pellet feed. A mina de Casa de Pedra foi uma das
primeiras unidades mineradoras a receber a certificação ISO 14001 no Brasil, no final de
20011.
A CSN contratou a Scientia Consultoria Científica para realizar o estudo de Avaliação de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra associado à ampliação de
exploração de jazida e de infraestrutura (e.g., pilhas de rejeito/estéril, instalações prediais
administrativas e industriais, barragens de rejeito, estradas internas de acesso, pilhas de
produtos e estruturas de carregamento de minério), área esta que totaliza 6.567.100m² (Figura
1.1); assim como para realizar um levantamento estratégico do potencial arqueológico e
mapeamento das áreas críticas do ponto de vista do patrimônio cultural para dar subsídios aos
planejamentos futuros da CSN Mineração - Mina Casa de Pedra.

1

Fonte:
http://www.csn.com.br/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/CSN/Web%20Pages/Minera%C3%A7%C3%A3o/
Popups/menu_mina_cp.htm, acessado em 29/07/2015
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Figura 1.1. Localização da área da Mina Casa de Pedra e áreas de estudo.
No Relatório Parcial 1 (KIPNIS, 2019) foi apresentado o estudo referente ao levantamento
estratégico do potencial arqueológico e mapeamento das áreas críticas do ponto de vista do
patrimônio cultural para dar subsídios ao planejamento futuro dos projetos da Mina Casa de
Pedra, assim como o resultado das prospecções arqueológicas realizadas em duas áreas
prioritárias, uma porção da Área 2 - Mascate, onde será implantada a filtragem de rejeito da
Planta de Itabirito e toda a área da Planta Itabirito (Figura 1.2).
No intuito de ter em um só documento a plenitude dos estudos realizados incluímos no
presente relatório os dados e resultados já apresentados no Relatório Parcial 1 (KIPNIS, 2019).
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Figura 1.2. Localização da área da Mina Casa de Pedra e as áreas de prospecção prioritárias, Planta de
Itabirito e Mascate (Filtragem da Planta de Itabirito).
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2

2.1

LOCALIZAÇÃO REGIONAL E CARACTERÍSTICAS DA MINA CASA DE
PEDRA
LOCALIZAÇÃO REGIONAL

A CSN Mineração está localizada há, aproximadamente, 7km a norte da sede do município de
Congonhas, cerca de 73km de Belo horizonte. Exerce as atividades de lavra, beneficiamento e
embarque do minério de ferro. A mina de Casa de Pedra localiza-se no extremo sudoeste do
quadrilátero ferrífero, junto às serras Norte e do Mascate, nos municípios de Congonhas e Belo
Vale (Figura 2.1).

Figura 2.1. Localização da Mina Casa de Pedra.

2.2

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DA MINA CASA DE PEDRA

A mina Casa de Pedra possui atualmente uma área total de 4.703,5176 ha, sendo a área
ocupada e construída (todas as estruturas na propriedade, incluindo cavas, edificações, pilhas
de rejeito e estéril, barragens, áreas industriais, áreas de escritórios e acessos) de 2040,26 ha
(Fonte: Gerência de Projetos e Licenciamento Ambiental, CSN Mineração, 2019).
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3
3.1

CONTEXTO AMBIENTAL REGIONAL
HIDROGRAFIA

Congonhas insere-se na sub-bacia do Rio Paraopeba, importante tributário da bacia do Rio
São Francisco.
A bacia hidrográfica do rio São Francisco, de âmbito federal, abrange sete estados: Minas
Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Pernambuco, Alagoas e Sergipe; banhando 504
municípios ao longo dos seus 2.700km de extensão. As nascentes do São Francisco estão
localizadas na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e o rio escoa no sentido sul-norte, pela
Bahia e Pernambuco, quando tem seu curso alterado a leste para desaguar no Oceano
Atlântico nos limites dos estados de Alagoas e Sergipe (CBH São Francisco, 2013).
O rio Paraopeba é um afluente da margem direita do rio São Francisco, está situado na porção
sudeste do Estado de Minas (IGAM/CBH Rio Paraopebas, 2013). Drena uma área de
aproximadamente 13.500km2, contemplando 48 municípios mineiros ao longo dos seus 510 km
de extensão. Recebe a contribuição de inúmeros afluentes, dentre os quais, pela margem
esquerda, os rios Camapuã, Macaúbas, Manso e Pardo e os ribeirões da Mutuca, do Cordeiro
e das Aguas Claras; e pela margem direita, os rios Maranhão, Pequeri, Betim e Verde e os
ribeirões do Esmeril, Contendas, dos Marinhos, Piedade, Casa Branca, Macacos, do Cedro e
dos Gomes. As nascentes do rio Paraopeba estão localizadas nas proximidades do município
de Cristiano Otoni, na região central de Minas, e o rio escoa rumo Sudeste-Noroeste, até
desaguar na represa de Três Marias, na cidade de Felixlandia/MG, confluindo então, com o rio
São Francisco.
A Mina Casa de Pedra situa-se na sub-bacia do rio Maranhão, que desagua no rio Paraopeba
nas proximidades do distrito de Caetano Lopes, em Jeceaba. Seu principal formador é o
ribeirão Bananeiras, cujas nascentes estão localizadas na Serra do Espinhaço, em altitude de
aproximadamente 1.050m, a montante de Buarque de Macedo, distrito de Conselheiro Lafaiete
(Águas de Paraopebas, 2013).

3.2

COBERTURA VEGETAL

Localizada no extremo sudoeste da Serra do Espinhaço, e também da Serra da Moeda,
Congonhas possui vegetação típica de transição de Mata Atlântica para Cerrado, além de
fitofisionomias típicas da Serra do Espinhaço como campos rupestres. Por situar-se na região
do quadrilátero ferrífero, são encontradas formações associadas às formações ferríferas,
conforme destaca diversos autores.
Entre os ambientes encontrados na Serra do Espinhaço, destaca-se a fitofisionomia
denominada campo rupestre, que pode estar associada a substratos de origem quartzíticas,
granítica ou ferruginosa (Ataíde et al., 2011). No entanto, por conter áreas com características
típicas dos três grandes domínios fitogeográficos – Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga –, a
Serra do Espinhaço apresenta também diversas outras formações vegetais, dentre as quais as
Florestas Estacionais e o Cerrado.
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A biodiversidade da Serra do Espinhaço reflete os padrões típicos de distribuição das
comunidades biológicas de ecossistemas singulares, por apresentar, restrições ambientais e
dinâmicas internas de interações ecológicas únicas com elevado número de espécies
endêmicas e adaptadas. A Serra do Espinhaço é considerada centro de diversidade de
diversos grupos biológicos (Giulietti et al.,1997; Begon et al., 2007) e, devido a essa importante
singularidade, foi elevada, em 2005, ao nível de Reserva da Biosfera pela UNESCO (Jacobi,
2008).
Um dos setores mais biodiversos da Serra do Espinhaço, porém ameaçados, é o Quadrilátero
Ferrífero, onde ocorrem ecossistemas complexos associados a substratos ricos em minerais
ferrosos situado no centro do Estado de Minas Gerais (Jacobi; Carmo, 2008). Com uma área
de aproximadamente 7.000 km2 e inserido na zona de transição dos dois hotspots brasileiros
(Mata Atlântica e Cerrado), a flora do Quadrilátero Ferrífero distribui-se em diversas formações
vegetais caracterizadas por um mosaico de influencias biogeográficas que evidencia o caráter
ecotonal e de isolamento geográfico (Ataíde et al., 2011). A grande diversidade de ambientes,
relacionada as variações topográficas, pedológicas, latitudinais e longitudinais, é um dos
motivos da existência da grande biodiversidade, o que justifica o reconhecimento da região
como de “importância biológica extrema” (Drummond et al., 2005).
A Mina Casa de Pedra está inserida em paisagem montana originalmente coberta pela Floresta
Estacional Semidecidual, extensão mediterrânea da Mata Atlântica e campos nas cotas
superiores do relevo. Atualmente a cobertura original encontra-se bastante alterada em função
de atividades antrópicas desde o período colonial, no século XVI, quando deu-se o ciclo da
mineração, seguido pela atividade de agropecuária. Mais recentemente a região foi objeto de
atividades silviculturais, com o plantio de essências exóticas como o eucalipto, bem como de
intensa atividade mineradora (CSN/SETE, 2013:86).
A área das principais formações vegetacionais observadas na Mina Casa de Pedra e seu
entorno são: Campos de Cerrado e Rupestres, Transição campo-mata, Plantio de Eucaliptos,
Capoeirão associado a Eucaliptos, Capoeirão, Capoeira, Capoeirinha, Pastagem, Plantio de
Pinus, Áreas revegetadas, Áreas revegetadas em regeneração e Áreas de Brejo.
Na região da mina de Casa de Pedra ocorrem diferentes tipos de vegetação campestre, na
qual foram registradas 91 espécies distribuídas em 33 famílias botânicas. Destas, apenas oito
correspondem a plantas de porte arbóreo, enquanto 26 são arbustivas e 58 são herbáceas.
Asteraceae é a família com maior número de espécies (17), seguida por Melastomataceae (8),
Poaceae (6), Cyperaceae (5) e Myrtaceae (4). A família Orchidaceae também é bastante rica
em espécies (18). (CSN/SETE, 2013:90)
3.2.1

Campos de Cerrado e Rupestres

Os campos rupestres sobre substrato ferruginoso são predominantes na área da mina Casa de
Pedra, correspondendo ao local dos corpos Norte e Mascate, onde a vegetação ocorre sobre
cascalho laterítico ou sobre a canga. Os campos rupestres sobre solos quartzíticos ocorrem na
porção leste da mina, ocupando as áreas mais baixas, localizadas entre o conjunto de
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barragens da mina Casa de Pedra e a área urbana do município de Congonhas; principalmente
no limite oeste da propriedade da CSN Mineração e na área do Alto do Engenho e do Pico do
Pilar, onde a vegetação se desenvolve sobre e entre afloramentos rochosos. Já os campos
cerrados são encontrados nas encostas e topos das serras, mesclados com campos rupestres;
na transição destes campos para as matas encontradas nos fundos de vale; e também na
porção sul da propriedade, nas cotas mais baixas que circundam a barragem de rejeitos
(CSN/SETE, 2013:90; CSN/SETE, 2015:237).
Em alguns locais já alterados pela atividade minerária e submetidos a processos de
reabilitação, como na borda oeste do corpo oeste, a vegetação campestre encontra-se em
regeneração, agregando espécies nativas àquelas utilizadas na revegetação dos taludes
(principalmente gramíneas exóticas), evidenciando o potencial das espécies de campo para o
enriquecimento de plantios em áreas degradadas (CSN/SETE, 2013:90).
3.2.2

Floresta estacional semidecidual montana

As matas semidecíduas montanas ocorrem principalmente nas grotas e nas encostas das
serras, mas também ao longo dos cursos d’água da região. Os fragmentos florestais em melhor
estado de conservação registrados na Mina Casa de Pedra resultam tanto da evolução das
capoeiras, como da regressão de áreas que não sofreram corte raso, mas, devido à intensa
retirada de madeira, tiveram sua estrutura fisionômica e florística alteradas. Em geral, os
fragmentos florestais são compostos por um misto de capoeirões, capoeiras e capoeirinhas
entremeados e/ou situados adjacentes a plantios de eucalipto. Os remanescentes florestais
mais preservados estão presentes em fundos de vale, em áreas adjacentes aos cursos d’água
e nas encostas de difícil acesso, onde predominam solos mais profundos (CSN/SETE, 2013:90;
CSN/SETE, 2015:222).
3.2.3

Áreas em reabilitação

Correspondem às áreas alteradas por atividades antrópicas, principalmente relacionadas à
mineração, onde vem sendo implantado algum tipo de tratamento ou plantio no sentido de
reabilitar as condições ambientais mínimas. Em alguns pontos, ocorrem ainda trechos de
colonização natural, como nos taludes acima do corpo oeste, onde espécies nativas de campo
vêm aos poucos recobrindo os solos degradados (CSN/SETE, 2013:100).
3.2.4

Áreas reflorestadas – Eucaliptus e Pinus

Na área de entorno da mina existem áreas de reflorestamento de eucalipto onde se
desenvolveu sub-bosque nativo. O processo de colonização do sub-bosque dos eucaliptais é
facilitado pela presença das faixas remanescentes de vegetação florestal nativa adjacentes, as
quais funcionam como fonte de propágulos para a colonização das áreas plantadas adjacentes
(CSN/SETE, 2013:100).
3.2.5

Pasto

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

13

Nas áreas adjacentes à área da Mina Casa de Pedra, existem algumas fazendas e pequenas
propriedades onde são encontradas pastagens com a presença de gado bovino. Pela sua
relativa simplicidade estrutural, com a cobertura restrita ao estrato herbáceo dominado por
gramíneas exóticas (CSN/SETE, 2013:100).
3.2.6

Brejos e Lagos formados por represamento

Pequenos brejos ocorrem principalmente nas áreas marginais das barragens da área da Mina
Casa de Pedra e de espelhos d’água de barragens já existentes. Em alguns locais o substrato
já vem sendo colonizado por espécies vegetais ruderais como o capim favorito (Rhinchelitrum
roseum) (CSN/SETE, 2013:100).
3.2.7

Áreas degradadas

As áreas degradadas são os locais onde ocorreram diversos tipos de impactos antrópicos,
descaracterizando profundamente as formações vegetacionais originais. Elas compreendem as
áreas das cavas, pilhas de estéril, bota-foras e antigas áreas alagadas por barragens de rejeito
que já se encontram implantadas. Trata-se de áreas atualmente inexpressivas do ponto de
vista da conservação por serem praticamente desprovidas de espécies silvestres. Entre as
áreas degradadas incluem-se ainda os ambientes urbanizados, representados por construções
humanas, como escritórios, oficinas, pátios, portarias, etc., onde a vegetação é representada
por espécies predominantemente herbáceas e arbustivas de caráter ornamental (CSN/SETE,
2013:100).

3.3

GEOLOGIA

O arcabouço geológico regional da área da mina corresponde ao Cinturão Mineiro (Figura 3.1),
entidade geológica restrita a uma pequena faixa posicionada ao sul do Quadrilátero Ferrífero,
junto ao limite do Cráton do São Francisco (Alkimim, 2004). Segundo Alkimim (2004), o
Cinturão Mineiro corresponde a porção do embasamento do Cráton do São Francisco, exposto
ao sul dessa entidade, que engloba o Quadrilátero Ferrífero e os terrenos adjacentes a
sudoeste, envolvendo o complexo metamórfico basal, as supracrustais do Supergrupo Rio das
Velhas, o Supergrupo Minas, o Grupo Itacolomi, além de um grande volume de granitoides
arqueanos e paleoproterozóico.
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1 – Embasamento Arqueano retrabalhado ou não: CMBf: Complexo Bonfim, CMB: Complexo Metamórfico Bação, CMM:
Complexo Metamórfico Mantiqueira, CMBH: Complexo Metamórfico Belo Horizonte; 2 – Grupos Nova Lima e Barbacena; 3 – Grupo
Maquiné; 4 – Supergrupo Minas e Grupo Dom Silvério; 5 – Grupo Sabará; 6 – Grupo Itacolomi; 7 – Granitoides Arqueanos
Paleoproterozoico – Suíte Alto Maranhão; 8 – Supergrupo Espinhaço; 9 – Grupos São João Del Rei, Andrelândia e Bambuí (mod.de
Machado et al., 1983; Schobbenhaus et al., 1984; Soares et al., 1984).
BS: Bom Sucesso; Ib: Ibituruna; LD: Lagoa Dourada; ERM: Entre Rio de Minas; Jb: Jeceaba; Cg: Congonhas; Cp: Cipotânea; BP: Brás
Pires; P: Piranga; M: Mariana; OP: Ouro Preto; CC: Cachoeira do Campo; It: Itabirito; PP: Piedade de Paraopeba; Br: Brumadinho; NL:
Nova Lima; RA: Rio Acima; BC: Barão de Cocais; SB: Santa Bárbara; SRD: Santa Rita Durão; Fq: Furquim; Ac: Acaiaca; PN: Ponte Nova;
DS: Dom Silvério; RP: Rio Piracicaba; F: Florália.

Figura 3.1. Geologia da região da Casa de Pedra.

O Quadrilátero Ferrífero, por sua vez, ocupa uma área aproximada de 7.000km 2 e é
caracterizado por um arranjo grosseiramente quadrangular definido por megassinclinais e
anticlinais invertidos, preenchidos pelas rochas do Supergrupo Minas e do greenstone belt Rio
das Velhas, separadas por domos granito-gnaissicos metamorfisados, sendo toda a sequência
estratigráfica seccionada por diques máficos de idade proterozóicas e capeada por formações
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superficiais continentais do Cenozoico. Os conjuntos litoestratigráficos do QF podem ser assim
resumidos (CPRM; MME, 2005; Figura 3.1):


Complexos Metamórficos, compostos por terrenos granito-gnaissicos de idade
arqueana, denominados conforme o local de exposição. São reconhecidos os
complexos Bação, Bonfim, Belo Horizonte e Santa Bárbara;



Supergrupo Rio das Velhas, formado por uma sequência vulcanossedimentar do tipo
greenstone belt arqueana, subdividido da base para o topo nos grupos Quebra Osso,
Nova Lima (composto nas unidades Ouro Fino, Morro Vermelho, Santa Quitéria,
Ribeirão Vermelho, Mestre Caetano, Córrego do Sitio, Minda, Catarina Mendes,
Fazenda Velha, Córrego da Paina e Pau d’Oleo) e Maquiné (formações Palmital e Casa
Forte), além do Complexo Ultramáfico Córrego dos Boiadeiros, que intrude a seção
basal do greenstone;



Supergrupo Minas, formado por metassedimentos clásticos e químicos de idade
proterozóica, subdividido da base para o topo nos grupos Caraça (formações Moeda e
Batatal), Itabira (formações Cauê e Gandarela), Piracicaba (formações Cercadinho,
Fecho do Funil, Taboões e Barreiro) e Sabará;



Grupo Itacolomi, formado por metassedimentos clásticos proterozóicos; compreende
um pacote composto por quartzitos, conglomeráticos e lentes de conglomerados com
seixos de itabiritos, filitos, quartzitos e quartzo, que recobre discordantemente os
metassedimentos do Supergrupo Minas
Tabela 3.1. Litologia do Quadrilátero Ferrífero (Fonte: CPRM - GEOBANK – Litoestratigrafia)
HIERARQUIA

NOME
Bação

Belo Horizonte

Complexo

Bomfim

Santa Bárbara

Caraça

Supergrupo Minas

Grupo

Itabira

Piracicaba

CLASSE
Granito
Granodiorito
Granodiorito
Gnaisse
Migmatito
Gnaisse
Granito
Granitóide
Granodiorito
Tonalito
Trondhjemito
Gnaisse
Filito
Filito
Itabirito
Metaconglomerado
Quartzito
Xisto
Dolomito
Filito
Itabirito
Xisto
Dolomito
Filito

SUBCLASSE
Ígnea

Metamórfica
Metamórfica

Ígnea

Metamórfica

Metamórfica

Sedimentar
Metamórfica
Sedimentar
Metamórfica

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

16

HIERARQUIA

NOME

Sabará

Maquiné

Supergrupo Rio das Velhas

Nova Lima

Quebra Osso

Itacolomi

CLASSE
SUBCLASSE
Quartzito ferruginoso
Sericita xisto
Xisto
Dolomito
Sedimentar
Formação ferrífera bandada
Metagrauvaca
Metatufo
Metamórfica
Quartzito
Xisto
Conglomerado
Sedimentar
Filito
Metaconglomerado
Metamórfica
Quartzo-mica xisto
Conglomerado
Sedimentar
Esteatito
Formação ferrífera bandada
Metachert
Metagrauvaca
Metamáfica
Metamórfica
Metavulcânica máfica
Metavulcânica ultramáfica
Rocha metaultramáfica
Sericita-quartzo xisto
Xisto
Calcissiltito
Sedimentar
Komatiíto
Ígnea
Formação ferrífera bandada Metamórfica
Metachert
Metamórfica
Filito
Metaconglomerado
Metamórfica
Quartzito

Segundo dados do Projeto Radam Brasil (1983), o empreendimento está situado no Domínio
Morfoestrutural denominado Escudo Exposto, no qual as rochas cristalinas do embasamento
cratônico encontram-se expostas. Em respostas aos esforços tectônicos esses litotipos de
notável rigidez ergueram-se e deslocaram-se, resultando em blocos de relevo alçados
posteriormente atingidos por estágios sucessivos de erosão decorrente de variações
paleoclimáticas.
De acordo com o mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (USGS/ DNPM, 1957-1967, escala
1:150.000), a Mina Casa de Pedra localiza-se no distrito mineral de Congonhas, o qual foi
mapeado em detalhe por Philip W. Guild em 1957, na escala 1:25.000, integrando as
Quadrículas de Casa de Pedra e São Julião e parte das quadrículas de Jeceaba e Congonhas,
abrangendo uma área de cerca de 600 Km2. Especificamente esta mina encontra-se inserida
no Mapa Geológico da Quadrícula Casa de Pedra. A Quadrícula Casa de Pedra ocupa a
porção sudoeste do Mapa Geológico do Quadrilátero Ferrífero, representando o extremo sul da
megaestrutura sinclinal da serra da Moeda que culmina na Falha do Engenho. (CSN/SETE,
2013:31).
Geologicamente a área é bastante complexa, sendo toda a faixa oeste da quadrícula ocupada
por rochas do embasamento, granito e gnaisses diversos, não diferenciados.
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A porção central, representada pelas serras da Boa Vista e das Almas, constitui o bordo sul do
sinclinal Moeda, apresentando arqueamento na direção leste, sendo composta, conforme
definição de Philip Guild (1957) pelos grupos Inferior (quartzitos, quartzo mica xistos e filitos),
Intermediário (itabiritos diversos associados a dolomitos ferruginosos) e Superior (filitos e
subordinadamente quartzitos, formações ferríferas, dolomitos e grauvacas e rochas
vulcânicas), correspondentes aos grupos Caraça, Itabira e Piracicaba do Supergrupo Minas.
(CSN/SETE, 2013:31).
Esta subdivisão é visualizada principalmente ao longo da seção na serra da Boa Vista - das
Almas (Figura 4.1 a seguir), onde a estrutural é pouco menos complexa, e onde ocorre um
horizonte no qual a base da formação ferrífera do Grupo Cauê pode ser bem definida. Nesta
quadrícula, quartzitos, filitos e mica xistos ou demais rochas argilosas pertencentes às
unidades inferior e superior do SGM não podem ser bem distinguidos uns das outras. A
distinção entre as sequências inferior e superior é feita pela ausência de contribuições
ferruginosas na primeira e pela constante presença de rochas ferruginosas na unidade
superior. (CSN/SETE, 2013:31).
O Grupo Inferior é composto por quartzitos puros ou micáceos e xistos muscovíticos ou
sericíticos, finamente laminados e frequentemente milonitizados. Os quartzitos são em geral
resistentes a erosão e constituem afloramentos em cristas sustentando o relevo, juntamente
com as formações ferríferas. Os xistos são micáceos, quartzosos, podendo conter clorita e
finamente laminados. As exposições das rochas xistosas não são frequentes e quando ricos
em clorita, as rochas são esverdeadas e os horizontes intemperizados marcados pela
coloração avermelhada. Na zona de contato com o embasamento, apresentam granulação
grosseira, caracterizando rochas xistosas, tornando-se filíticos, nas porções distantes do
contato. As melhores exposições desta sequência ocorrem nas serras da Boa Vista e das
Almas. (CSN/SETE, 2013:32).
O Grupo Intermediário, de Philip Guild (1957), é constituído por um extenso pacote de itabiritos
diversificados, variando desde horizontes de especularita e hematita compactas até itabiritos
pobres e finamente laminados, além de itabiritos dolomíticos, que também são comuns. Em
geral os itabiritos são resistentes à erosão, sustentando o relevo das serras locais, como serras
da Boa Vista, das Almas, Batateiro, Mascate e Pico do Engenho. Entretanto, uma boa parte
desta unidade encontra-se muito intemperizada, constituindo superfícies de baixa coesão e
francamente erodíveis. São comuns áreas capeadas por horizontes limoníticos e carapaças
endurecidas de canga, por lixiviação da sílica e concentração do ferro, formando limonita. As
rochas dolomíticas deste grupo variam de muito impuras (ferruginosas ou quartzosas) a puras.
A espessura do grupo intermediário varia de 70m até mais de 1.000m, e a complexa
estruturação pode tanto obliterar camadas como ampliar consideravelmente sua área de
exposição. (CSN/SETE, 2013:32).
O Grupo Superior é representado por filitos sericíticos, com lentes de itabirito e dolomito, e
quartzitos. As exposições desta sequência são pobres e muito intemperizadas, ocorrendo solos
argilosos que variam muito em coloração (amarelo, vermelho, marrom, etc.). Quartzitos
ocorrem na porção superior do pacote, sendo compostos por grãos finos a médios de quartzo,
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sericita ou moscovita, e níveis ferruginosos, contendo hematita, magnetita ou ambos. Ocorrem
ainda, nesta unidade, lentes de itabirito e dolomito intercaladas nos filitos. A espessura desta
unidade pode atingir 2.500m, verificada a longo da seção entre as serras da Boa Vista e do
Batateiro. (CSN/SETE, 2013:32).
No extremo sudeste da área, delimitadas por uma extensa zona de falhamento (Falha do
Engenho) ocorre um pacote constituído por xistos verdes, filitos e subordinadamente quartzitos,
pertencentes a uma unidade mais antiga que os sedimentos do Supergrupo Minas,
denominada por Philip Guild de Sequência de Xistos Verdes, correlacionável ao Supergrupo
Rio das Velhas. (CSN/SETE, 2013:32).
Depósitos recentes de canga (capeamento limonítico), laterita e detritos ferruginosos são
verificados ao longo dos platôs que margeiam as serras formadas por itabiritos. (CSN/SETE,
2013:32).
As formações geológicas têm importância na pesquisa arqueológica por permitirem inferir a
proveniência de matérias-primas utilizadas preteritamente na fabricação de artefatos, os quais
podem ser locais (o que demanda pouco esforço para obtenção) ou distantes, o que indica sua
valorização pelas populações pretéritas que ocuparam a área de estudo, a ponto de se
deslocarem periodicamente para sua obtenção.
Nas proximidades das fontes de matérias-primas, podem ocorrer acampamentos de curta
duração apenas para a extração da matéria-prima, que seria transportada bruta e trabalhada
posteriormente nos sítios-habitação; quanto sítios-oficina, onde a matéria-prima seria
transformada in loco, apenas com o acabamento final nos sítios-habitação, o que reduziria o
peso de material a ser carregado até os assentamentos permanentes.
Sítios-oficina tendem a ocorrer quando a matéria-prima ocorre apenas longe das aldeias,
exigindo que se reduza o peso e a quantidade de material a ser transportado, em distâncias
grandes. Como no solo dos sítios-oficina acaba ficando depositada uma quantidade expressiva
de material lítico em etapas distintas de redução da rocha ao artefato, testemunhos das
diversas fases da produção dos artefatos, acaba ficando no solo, sua visibilidade arqueológica
é maior que os acampamentos de curta duração, apenas para extração da matéria-prima, o
que aumenta a probabilidade de seu reconhecimento em campo.

3.4

GEOMORFOLOGIA E RELEVO

O Planalto Centro-Sul de Minas integra um conjunto de relevos dissecados topograficamente
desnivelados que constituem compartimentos planálticos soerguidos e rebaixados em cotas
compreendidas entre 500 e 1.000m, não ultrapassando os 1.200m. Setores de cristas e linhas
cumeadas alinhadas segundo as orientações preferenciais de falhamentos compõem
modelados de relevo de dissecação diferencial em meio a feições dominantemente
homogêneas e vales estruturais e escarpas refletem perturbações tectônicas em estruturas
mais rígidas.

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

19

A dissecação diferencial propiciou o agrupamento dos modelados de relevo na unidade
geomorfológica do Planalto do Campo das Vertentes, que se configura em um elevado
compartimento planáltico, intensamente dissecado em formas mamelonares e cristas,
caracterizando uma paisagem típica de mares de morro, esculpida em rochas arqueanoproterozóicas, cujas altimetrias variam entre 400 e 1.300 m.
É importante ressaltar que o Planalto do Campo das Vertentes destaca-se como um importante
divisor de quatro bacias hidrográficas: São Francisco, Doce, Paraná e Paraíba do Sul. No Vale
do rio Paraopeba, afluente do rio são Francisco, os esporoes são alongados com topos
convexos e aguçados, balizando talvegues de mais de 60 m de profundidade.
Os contatos com as serras do Quadrilátero Ferrífero na porção norte distinguem-se por relevos
convexos alongados de vertentes íngremes próximas entre si, formando vales em “V” estreitos
e aprofundados. A delgada cobertura coluvial de coloração avermelha predomina nos topos e
fundos de vales sobre o colúvio de tonalidade creme de pouco mais de 1,50 m de espessura,
constituída de material fino. A meia encosta predomina os afloramentos rochosos e em locais
restritos ocorrem lateritas.
Os limites do Quadrilátero são marcados a oeste pela serra da Moeda, ao sul pela serra de
Ouro Branco, a norte pela serra do Curral e a leste pela serra do Caraça. As serras conformam
escarpas erosivas, escarpas de falhas, hog-backs e extensas linhas de cristas. Apresenta
altitudes médias em torno de 800-900m e encaixamento dos vales com amplitudes médias
entre 400-600m, configurando um relevo onde se destacam cristas e vertentes retilíneas. Nas
cristas das serras que o limitam as altitudes ultrapassam os 1.200 m, chegando a atingir
2.064m, no Pico do Sol, na serra do Caraça (CSN/SETE, 2013:47).
A geomorfologia da área é caracterizada pela coexistência de dois tipos de relevo: os
aplainamentos herdados e a dissecação recente que se encontra justaposta aos primeiros.
Estão presentes formas de relevo apalacheano e de relevo invertido, elaboradas em estruturas
dobradas e falhadas. Observa-se a presença de sinclinais alçados e anticlinais escavados.
Corresponde a uma área de maciço antigo com extensas ocorrências de crostas ferruginosas,
itabiritos, xistos, filitos e quartzitos. As formas de relevo são datadas do Terciário/ Quaternário e
tiveram sua gênese associada à dissecação fluvial de superfícies aplainadas Terciárias e PréTerciárias (CSN/SETE, 2013:47).
Dentro da grande unidade geomorfológica do Quadrilátero, distinguem-se setores bem
individualizados que refletem os condicionamentos geológicos e os processos erosivos que
atuaram em sua evolução.
Ao norte, no contato com as rochas gnáissicas da Depressão Sanfranciscana (colinas de Belo
Horizonte) sua borda setentrional se apresenta como um extenso alinhamento de cristas com
topos aplainados que se estende na direção geral NE-SW. Este alinhamento de cristas mostra
cotas altimétricas progressivamente mais baixas, de NE para SE, caracterizando a Serra do
Curral. Suas vertentes são retilíneas e muito ravinadas, porém, mostram alguns pedimentos
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conservados sob espessa crosta ferruginosa, principalmente nos trechos voltados para o sul
(CSN/SETE, 2013:47).
O setor ocidental mostra os alinhamentos de cristas paralelas na direção N-S (Serra da Moeda
e Serrinhas) e se caracteriza como o trecho mais significativo do Quadrilátero Ferrífero, no
tocante aos aspectos peculiares de suas formas de relevo e aos processos especiais de
evolução geomorfológica. Trata-se de relevo invertido do tipo “sinclinal invertido”, elaborado no
terceiro ciclo erosivo.
Nas serras da Moeda, do Itabirito, do Curral, do Gandarela e de Ouro Fino encontram-se
remanescentes da superfície do Cretáceo Superior/Terciário Inferior, que cortou o topo das
estruturas dobradas. Seus topos são superfícies tabulares onduladas e revestidas de
concreções ferruginosas citadas anteriormente, quando se tratou do primeiro ciclo erosivo
(CSN/SETE, 2013:48).
Nas serras do Itabirito e Serrinhas, que constituem a aba oriental do sinclinal Moeda, observase um desnivelamento gradativo para o sul. No interior deste sinclinal encontram-se vestígios
da superfície de aplainamento do Terciário Superior, sobre rochas filíticas e quartzíticas, cujas
médias altimétricas variam em torno de 1300 metros. Neste setor predomina um relevo de
cristas com vales encaixados e vertentes retilíneas ravinadas, em altitudes superiores a 1200
metros, elaborado sobre rochas do Supergrupo Rio das Velhas (CSN/SETE, 2013:48).
Na área de correspondência de rochas granito-gnássicas do Complexo do Bação, a nordeste
da área em questão, a dissecação fluvial promoveu um rebaixamento, elaborando colinas
côncavoconvexas com vales de fundo chato em altitudes médias de 1000m (CSN/SETE,
2013:48).
Nos limites orientais da área, a partir da cidade de Ouro Preto, o Quadrilátero Ferrífero engloba
um relevo de picos e cristas quartzíticas, com escarpas em patamares escalonados, orientados
por fraturas. Este trecho constitui um prolongamento do conjunto de serras do Espinhaço.
Nestas imediações observa-se um conjunto de cristas com vertentes abruptas alinhadas na
direção E-W e blocos quartzíticos elevados, delimitados por escarpas de falha, situados na sua
extremidade meridional. Constituem o divisor de águas entre o rio das Velhas e o ribeirão
Pirapetinga, da bacia do rio Doce (CSN/SETE, 2013:48).
O distrito de Congonhas, localizado no bordo sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, apresenta
altitudes médias em torno de 800-1.000m, com altitude máxima de 1.630m, no Pico da
Bandeira (ponto mais alto do Corpo Mascate). A superfície morfológica de maior destaque é a
serra da Boa Vista - das Almas, que se alinha segundo NS e nesta linha de crista se destacam
as serras do Batateiro e do Mascate, que constituem os pontos mais altos do alinhamento
(CSN/SETE, 2013:48).
Na área da mina ocorrem relevos ondulado (8-20%) e fortemente ondulado (20-45%) sendo
representado por morros de topos arredondados com elevação máxima de 950 a 1.000 metros
(topo de morros), meias encostas com declividades médias entre 880 e 900 metros,
apresentando vertentes predominantemente convexas. Nas baixadas marginais ao longo das
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calhas dos rios Maranhão e Paraopebas, com altitude entre 820 e 850 metros são encontrados
relevos planos e suave-ondulado com faixas de declividade entre 0 a 8% (CODEMIG/SETE,
2010:104).

3.5

PEDOLOGIA

Os solos câmbicos e litólicos, bem como afloramentos de rocha são predominantes na área da
mina, muitas vezes ocorrendo de forma associada, dificultando suas delimitações em campo.
Além destas classes de solos, devido aos processos geomorfológicos e de pedogênese,
ocorrem também localmente outros tipos de solos, classificados atualmente pela EMBRAPA,
como Neossolo (R) e Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf), Latossolo Vermelho-Amarelo
(LVA) associados às áreas recobertas por vegetação florestal. As superfícies onde ocorre
afloramento de rocha são constituídas por canga. As características das classes de solos
identificadas são descritas a seguir (CSN/SETE, 2013:48-49).
3.5.1

Cambissolos

Os solos câmbicos possuem horizonte B formado por material já alterado, com
desenvolvimento de cor e estrutura e com ausência de estrutura da rocha de origem em mais
da metade do volume do horizonte. Caracterizam-se por apresentar sequência de horizontes A
(B) C pouco diferenciados, com baixo gradiente textural entre o A e o (B) e, normalmente, baixa
capacidade de troca de cátions. São solos incipientes, tendo a relação entre silte e argila maior
que 0,7 e a presença de muitos minerais primários.
Os Cambissolos são álicos e distróficos, sendo a baixa fertilidade natural, a deficiência hídrica
e a susceptibilidade à erosão os fatores que limitam sua utilização agrícola. Os Cambissolos na
área de estudo possuem coloração avermelhada e horizonte A moderado, com cerca de 20 cm
de espessura. São, portanto, solos rasos, com textura argilo-arenosa e, frequentemente,
presença de pedregosidade (cascalhos lateríticos) e de fragmentos da rocha de origem.
Ocupam relevos variando de ondulado (declividade de 8 a 20 %) a forte-ondulado (declividade
de 20 a 45%). Localmente são recobertos por vegetação de campo, ocorrendo principalmente
no local da Pilha de Estéril/rejeitos do Batateiro, na margem esquerda dos córregos do Esmeril
e em extensões menores em ambas as margens da barragem de rejeito B3/B6. Os
Cambissolos geralmente são álicos e distróficos, sendo a baixa fertilidade natural, a deficiência
hídrica e a susceptibilidade a erosão (são mais susceptíveis à erosão em virtude da espessura
reduzida de solo), os fatores que limitam a sua utilização agrícola (baixa aptidão agrícola).
(CSN/SETE, 2013:49; CSN/SETE, 2015:169).
3.5.2

Latossolos

Os Latossolos constituem os solos muito antigos ou que se desenvolveram em material
fortemente intemperizado, resultando, como consequência, perfis profundos e bem drenados,
onde a lavagem de sílica e das bases oferece as condições mais favoráveis para formação de
argilas de baixa capacidade de troca (distrofia). Apresentam pouca diferenciação entre os
horizontes A, B e C; baixos teores de silte e ausência de minerais primários facilmente
decomponíveis. Quimicamente são solos desprovidos de reservas de nutrientes para as
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plantas, normalmente com baixos teores de bases trocáveis (S), aliado à baixa saturação de
bases (V%) e elevada saturação com alumínio. Possuem boa permeabilidade, sendo porosos,
friáveis e de baixa plasticidade. Quanto à fertilidade natural, pode‐se dizer que estes solos são
distróficos e álicos. (CSN/SETE, 2015:170)
O Latossolo Vermelho distroférrico corresponde ao solo antigamente classificado como
Latossolo Férrico. São solos minerais e argilosos, com horizonte B latossólico, bem drenados,
distróficos, profundos, concrecionários, associados aos cambissolos. Possuem saturação de
bases baixas e teores elevados de Fe2O3 na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B.
Embora ocorram em relevo predominantemente ondulado, apresentam características de baixa
fertilidade natural. Os latossolos encontram-se situados nas cabeceiras do córrego do Esmeril,
onde será implantada a Pilha do Batateiro; no entorno da barragem (B6), abrangendo as
drenagens dos córregos Figueiredo, do Sabino e Pilar (formadores das barragens de rejeito B5,
b3/B6). São recobertos por vegetação florestal nativa e reflorestamentos de eucaliptos com
sub-bosque (CSN/SETE, 2013:49).
Os Latossolos vermelho‐amarelo compreendem solos minerais, não hidromórficos com
horizonte B latossólico. São solos profundos, acentuadamente drenados, com pouca
diferenciação entre os horizontes. Possui textura predominantemente argilosa, ocorrendo
também áreas de textura média. Quimicamente são solos desprovidos de reservas de
nutrientes para as plantas, normalmente com baixos teores de bases trocáveis (S), aliado à
baixa saturação de bases (V%) e elevada saturação com alumínio (m%). Quanto à fertilidade
natural, pode‐se dizer que estes solos são distróficos e, geralmente, álicos. (CSN/SETE,
2015:170)
Na área das cavas ocorrem grandes superfícies com formações rochosas de canga, com
ausência de solo, onde se desenvolve a vegetação de campo rupestre. Os litossolos são solos
pouco desenvolvidos, muito rasos, possuindo horizonte “A” diretamente sobre a rocha (R) ou
mesmo sobre um horizonte subsuperficial de pequena espessura, com muito material primário
e blocos de rocha semi-intemperizados. O relevo geralmente é fortemente ondulado a
montanhoso. Atualmente, segundo a nova classificação da EMBRAPA, os litossolos são
denominados de Neossolos Litólicos (RL) (CSN/SETE, 2013:49-50).
3.5.3

Neossolos

Os Neossolos são solos pouco evoluídos e sem a presença de horizonte B diagnóstico.
Compreendem os solos constituídos por material mineral ou material orgânico e com pouca
expressão dos processos pedogenéticos em consequência da baixa intensidade da atuação
desses processos, que não conduziram, ainda, às modificações expressivas do material
originário. Os Neossolos identificados na área da mina e seu entorno são classificados como
Neossolo Litólico e Neossolo Flúvico. (CSN/SETE, 2015:171).
Os Neossolos Litólicos envolvem solos minerais pouco desenvolvidos, rasos, constituídos por
um horizonte A assentado diretamente sobre a rocha, ou sobre um horizonte C ou B pouco
espesso e apresentam contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. Possuem elevados
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teores de minerais primários pouco resistentes ao intemperismo, assim como cascalhos e
calhaus de rocha semi‐intemperizada na massa do solo. São distróficos com saturação de
bases inferior a 50%. A pequena profundidade efetiva do solo limita o desenvolvimento
radicular da maioria das plantas. O horizonte A é, normalmente, de textura média ou argilosa,
porém é frequente a ocorrência de pedregosidade e de rochosidade nestes solos.
Compreendem terras sem aptidão agrícola. Neossolos Litólicos ocorrem na serra do Engenho,
sob relevo montanhoso (declividade de 45 a 75%) e escarpado (declividade > 75%),
associados aos afloramentos de rocha, geralmente recobertos por vegetação de campo nativo
e campo rupestre. (CSN/SETE, 2015:171).
Os Neossolos Flúvicos são solos aluviais pouco desenvolvidos, resultantes de deposições
fluviais recentes, que apenas apresentam um horizonte A diferenciado, assente sobre um
horizonte C de camadas estratificadas não consolidadas e não havendo qualquer relação
pedogenética entre elas. Apresentam sequência de horizonte A e C, podendo ocorrer, em
alguns casos, um horizonte (B) incipiente, relativamente desenvolvido, porém pouco espesso.
Os Neossolos Flúvicos ocorrem às margens do rio Maranhão, formados pelas deposições
durante as enchentes deste curso d’água. Possuem textura arenosa, de topografia plana, com
boa potencialidade para a agricultura (CSN/SETE, 2013:50).
De uma maneira geral pode-se dizer que os solos observados na área da mina são menos
intemperizados e rasos (com exceção dos latossolos e dos neossolos regolíticos), de
baixíssima fertilidade natural, ácidos e com presença constante de pedregosidade (cascalho) e
rochosidade, sendo, portanto, de baixo potencial agrícola (CSN/SETE, 2013:50).
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4

A OCUPAÇÃO HUMANA DO TERRITÓRIO MINEIRO, DA PRÉ-HISTÓRIA
AO PERÍODO COLONIAL

A ocupação humana do atual território de Minas Gerais pode, a partir do conhecimento
atualmente existente sobre a arqueologia regional, pode ser dividida em cinco grandes
cenários, os quais são descritos e contextualizados a seguir:

4.1

CENÁRIO 1: O DOMÍNIO DO TERRITÓRIO MINEIRO, DO
MÉDIO, POR SOCIEDADES CAÇADORAS-COLETORAS.

PLEISTOCENO FINAL AO HOLOCENO

A ocupação pré-colonial do território mineiro data do final do período Pleistocênico, cerca de
11.000 anos antes do presente, e foi contínua durante todo o Holoceno, apesar de no passado
ter havido uma grande variabilidade na intensidade com que as diferentes regiões foram
ocupadas. As sociedades pré-coloniais durante este período tinham sua economia baseada na
coleta de vegetais e moluscos, pesca e caça de recursos silvestres; procuravam tanto as
cavidades naturais, como a céu aberto para habitarem. Por serem forrageadores, os pequenos
grupos formados por indivíduos tinham um alto grau de mobilidade.
Os sítios arqueológicos com ocupações humanas datadas do final do Pleistoceno e do
Holoceno Inicial foram encontrados associados às regiões cársticas. Foram ocupadas grutas e
cavernas com ótima preservação da cultura material e de vestígios orgânicos associados à
atividade humana. Nas cavidades naturais também são encontrados numerosos painéis de
pinturas e gravuras rupestres. Os sítios a céu aberto registrados são raros, provavelmente pela
sua menor visibilidade arqueológica, uma vez que raramente preservam vestígios orgânicos e
por se encontrarem disseminados por um território menos circunscrito que as formações
rochosas, importantes indicadores arqueológicos. As cavidades naturais foram utilizadas como
habitações de longa a curta duração e como cemitérios.
É para o período da transição do Pleistoceno final e Holoceno inicial que se obtive a datação
mais antiga de um esqueleto humano no Brasil, no município de Pedro Leopoldo, no sitio
arqueológico Lapa Vermelha IV (Feather et al. 2010): os restos de uma mulher que ficou
conhecida na bibliografia arqueológica brasileira e mundial como “Luzia” (Figura 4.1 e Figura
4.2) e que apresenta traços na morfologia craniana substancialmente diferenciada das
populações indígenas conhecidas historicamente - que possuem traços mongolóides aproximando dos tipos físicos denominados de australo-melanésio (Neves, Hubbe, e Piló,
2007; Neves e Piló, 2007). Esse inesperado acontecimento levou o próprio Neves a formular
uma hipótese de que teria ao menos duas grandes levas de colonizadores da América, ambas
originadas da Ásia. A primeira grande leva seria composta por indivíduos semelhantes
morfologicamente à Luzia e teriam começado a povoar o continente a mais de 12.000 anos
atrás. Uma segunda leva migratória, formada por indivíduos biologicamente mongolizados e
próxima da morfologia dos atuais ameríndios, teriam chegado ao continente americano por
volta de 7.000, 8.000 anos (Neves e Atui, 2004; Neves, Munford e Zanini, 1996; Neves e
Hubbe, 2005).
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O esqueleto de Luzia data de 11.000 anos AP (Feather et al. 2010). Tendo em vista que a
ocupação do interior de Minas Gerais por caçadores-coletores durou até cerca de 2.500 anos
AP, temos um período de mais de oito milênios de ocupação ininterrupta da região por
populações de caçadores-coletores. Embora não produtoras de alimentos, hoje se considera a
hipótese de essas sociedades terem dominado o manejo de algumas espécies vegetais. A alta
incidência de cáries (Neves e Kipnis 2004) juntamente com estudos dos restos faunísticos e
modelos gerados a partir da ecologia evolutiva (Kipnis 2002a) aponta para uma dieta alimentar
em que os vegetais desempenharam papel mais importante do que a carne.

Figura 4.1. Crânio de “Luzia”, quando de
sua escavação na Lapa Vermelha IV,
município de Pedro Leopoldo.
Fonte: Prous, 2006: 26

Figura 4.2. Cabeça de “Luzia”, reconstituída por
cientistas da Universidade de Manchester,
Inglaterra, com feições caracteristicamente
negróides.
Fonte: http://www.lagoasanta.com.br/homem/

A indústria lítica é preponderantemente lascada entre essa população de caçadores-coletores
que ocuparam esta vasta região do Brasil Central. Em um primeiro momento, as populações
que viveram durante o Pleistoceno final tinham quase que exclusivamente sua indústria lítica
composta por instrumentos de pedra lascada, sendo quartzo (na forma de cristal) sua principal
matéria-prima; e muito raramente, usavam a técnica do polimento para fabricar seus
instrumentos (machados semipolidos), ou técnica de lascamento bifacial para produção de
pontas de flecha (Figura 4.3).
“Na maioria dos sítios não existem pontas de projétil, nem raspadores plano-convexos do
tipo lesma, que logo mais tarde tiveram uma difusão muito rápida” (Prous,1992).
Pequenas lascas de quartzo, batedores e bigornas feitas de seixos rolados dos rios são
exemplos encontrados na indústria lítica neste período.

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

26

Figura 4.3. Pontas de projétil lascadas em quartzo, da região de Lagoa Santa.
Fonte: http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175

A indústria óssea também é observada no Pleistoceno final e durante todo o Holoceno.
Espátulas (Figura 4.4), furadores e anzóis (Figura 4.5) são exemplos de instrumentos
fabricados pelo Homem durante esse longo período (Kipnis, dos Santos e Ernani, 2011; Walter,
1958).

Figura 4.4. Metapódio de Mazama sp. Modificado do sítio
Lapa das Boleiras. Foto: Renato Kipnis

Figura 4.5. Anzol confeccionado
em osso do sítio Lapa das
Boleiras. Foto: Renato Kipnis

A madeira possivelmente foi uma matéria-prima utilizada pela população caçadora-coletora na
fabricação de instrumentos, porém, não há registros na região de qualquer vestígio
arqueológico ligado a esta matéria-prima, provavelmente devido ao rápido processo de
decomposição que este material sofre ao longo do tempo, e as más condições regionais para
preservação deste tipo de material.
Os primeiros sítios arqueológicos com ocupações humanas datadas do final do Pleistoceno e
do Holoceno inicial foram encontrados associados às regiões cársticas, em Lagoa Santa. Com
o avanço das pesquisas para outras regiões adjacentes à Lagoa Santa, constatou-se também
a ocupação humana neste período na região da Serra do Cipó (Prous 1991a). Mais
recentemente, pesquisas realizadas na região de Diamantina atestam uma ocupação por
populações caçadoras-coletoras também neste período de transição entre o Pleistoceno final e
do Holoceno inicial (Isnardis, 2009).
Pesquisas recentes na região de Conceição do Mato Dentro culminaram na identificação e
coleta de grande acervo lítico além de material para datação, que gerou uma cronologia com
ocupação no início do Holocêno (8.890±40 AP a 10.330±40 AP) e no holocênio médio
(5.030±30 AP) para o sítio Lapa do Fogão. (Scientia, 2011)
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Os sítios arqueológicos do Holoceno médio são poucos conhecidos, e poucos foram
estudados, o que resulta num conhecimento muito precário de suas características e de suas
relações entre si e com o ambiente em que se encontram implantados. Essa ausência de
dados tem sido interpretada como evidência de um abandono da região durante este período,
interpretação esta conhecida como “Hiato do Arcaico” (Araujo et al., 2003, 2005). O modelo do
Hiato dá ênfase à mudança do padrão de assentamento ocorrida no Holoceno médio, mudança
esta já bem conhecida pelos arqueólogos que trabalham no Brasil Central (Prous 1992,
Schmitz 1984, 1987, 1994). Segundo o modelo do “Hiato do Arcaico” o carste de Lagoa Santa
parece ter sido quase que completamente desabitado no meio do Holoceno (7.500 e 2.000 AP)
por motivos provavelmente climáticos e ambientais (menor disponibilidade de água aflorando à
superfície).
No entanto, apesar de haver uma clara mudança no registro arqueológico durante o Holoceno
médio, este ainda não está muito bem caracterizado. O trabalho em Lagoa Santa realizado
pelo projeto Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP tem evidenciado algumas
ocupações datadas de ca. 4.000 AP para o sítio de Boleiras, por exemplo, que não eram
conhecidas até então (Araújo e Neves 2011). Na Lapa do Santo, outro sítio arqueológico na
região de Lagoa Santa, também foram geradas fortes evidências de ocupações datadas de
4.000 AP (Kipnis 2005). Como citado acima, o sítio Lapa do Fogão na região de Conceição do
Mato Dentro também apresenta ocupações deste período.
Portanto, não dá para dizer que há um verdadeiro Hiato do Holoceno médio, como sugerido por
Araujo et al. (2003, 2005), uma vez que um Hiato implicaria em uma lacuna, ausência,
interrupção do registro arqueológico durante o período entre 7.500 e 2.000 AP, o que não há. O
que temos é uma mudança no padrão do registro arqueológico, mas o material arqueológico
associado ao Holoceno médio está presente em Boleiras, na Lapa do Santo e na Lapa
Vermelha IV.
Também sabemos muito pouco sobre sítios a céu aberto datados do Holoceno inicial e médio.
Parte disto deve-se a falta de pesquisas direcionadas especificamente para potencializar a
detecção de eventuais sítios a céu aberto (e.g., prospecções intensivas, prospecções de
subsuperfícies, etc.). A mudança no padrão de assentamento poderia ser em direção a uma
ocupação de áreas abertas em detrimento das cavidades, como sugerida por Prous (1992) e
Schmitz (1984, 1987, 1994).
Durante esse período a indústria lítica empregada pelos grupos caçadores-coletores se
diversificou com uma frequência maior do uso da técnica de polimento (Figura 4.6) e, em
menor escala, do picoteamento. O quartzo continua sendo a principal matéria-prima para lascar
e confeccionar instrumentos; outras matérias-primas também foram utilizadas, como o sílex,
jasper, hematita, silimanita e calcedônea, embora em menor frequência. Particularmente na
região da Serra do Cipó e de Diamantina, o quartzito foi utilizado de maneira expressiva para
fins de lascamento. Pontas de projétil (Figura 4.3), raspadores, machados, pilões e furadores
são exemplos de instrumentos elaborados por essa população durante este período.
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2

Figura 4.6. Mãos de pilão de pedra polida .
Acervo: Museu da Lapinha, MG.
Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli, 2003: 94.

Particularmente durante o Holoceno médio, uma indústria de conchas foi fartamente utilizada
pela população que habitava principalmente a região de Santana do Riacho na Serra do Cipó
(Prous 1992b).
Um vestígio arqueológico de grande interesse científico, presente desde os primórdios da
ocupação humana no Brasil Central (Neves et al. 2012), tem sido objeto de estudos
aprofundados, sobretudo em Minas Gerais: a arte rupestre. Segundo Prous
(http://revista.fapemig.br/materia.php?id=175), em Minas Gerais existem sítios de várias
tradições de arte rupestre: Planalto, Nordeste, São Francisco e Alto São Francisco, das quais a
Tradição Planalto é certamente associada aos caçadores-coletores. A Tradição Planalto,
bastante disseminada em território mineiro é, segundo o autor:
... marcada pela prevalência de figuras de animais monocrômicos, principalmente
cervídeos e peixes, embora apresente ainda, em certas regiões, alguns grafismos
geométricos e antropomorfos. A cor preferida era o vermelho, mas empregavam também
o branco, o amarelo e o preto. As figuras dos animais são desproporcionais em relação
ao tamanho dos homens, sempre retratados muito menores em situações de caça, e de
forma mais simples. Um dos sítios típicos dessa tradição é o de Santana do Riacho, com
mais de duas mil pinturas rupestres realizadas entre quatro mil e oito anos.
O Abrigo de Cerca Grande (Figura 4.7), na região de Matozinhos, constitui um dos mais
importantes conjuntos de pinturas rupestres da Tradição Planalto no Brasil Central (Figura 4.8 a
Figura 4.10). Pinturas rupestres ligadas à Tradição Planalto também são observadas nas
regiões de Conceição do Mato Dentro e Diamantina (Isnard, 2009; Scientia, 2011).

2

Os artefatos apresentados aqui servem somente como ilustração de artefatos polidos, uma vez que não pertencem
ao período em discussão.
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Figura 4.7. Sítio arqueológico de Cerca Grande, Matozinhos, MG
Fonte: http://coremans.eba.ufmg.br/spc98/viajes/cercagrande/cerca_grande.htm.

A Tradição Planalto “caracteriza-se pela predominância visual (e muitas vezes quantitativa) dos
animais. (...) Associado ou não a estas representações figurativas, pode haver um grande
número de desenhos geométricos lineares em forma de grades de pente, ou ainda, conjuntos
de pontos. (...) As figuras Planalto são normalmente monocrômicas e, segundo os estilos, os
animais apresentam o corpo chapado ou apenas contornado e parcialmente preenchido por
traços paralelos” (Prous, 2007).

Figura 4.8. Pintura rupestre no Abrigo de Cerca Grande
(Tradição Planalto) Fonte: Neves, 2004

Figura 4.9. Pintura rupestre no Abrigo de
Cerca Grande (Tradição Planalto) Fonte:
Prous, Baeta e Rubbioli, 2003.

Figura 4.10. Pinturas rupestres típicas da Tradição Planalto, decalcadas de painel existente no Abrigo de
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Cerca Grande. Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli, 2003

Circunstâncias favoráveis permitiram estimar ao menos a idade mínima de pinturas da Tradição
Planalto na Lapa Vermelha IV, em Pedro Leopoldo (MG), comprovando, sem dúvida, que elas
tinham ao menos 7.000 anos de idade (Prous & Baeta, 2003: 45). Trabalho recente na Lapa do
Santo, não muito distante de Cerca Grande, gerou datações robustas aproximadamente
10.000A.P. para uma gravura evidenciada no piso da cavidade, abaixo de um pacote
arqueológico de 4 metros de espessura (Neve et al. 2012). Kipnis (2002b) sugere que dentre
outros fatores, o desenvolvimento e expansão da arte rupestre por todo o Brasil Central está
associado ao desenvolvimento de um sistema de redes sociais (e.g., movimento de populações
em territórios alheios para obtenção de recursos, informação e ampliação de redes de
casamento) o qual foi a principal estratégia para manejar riscos decorrentes da variabilidade
meio-ambiental.
Na região de Conceição do Mato Dentro, bem próximo à Lapa do Fogão, um pequeno
afloramento formando uma área abrigada (Lapa da Usina) apresenta figurações rupestres
pintadas (Foto 4.1, Foto 4.2, Figura 4.11). O painel apresenta-se bastante intemperizado, com
escorrimentos, exudações e descamamentos. Tais intemperismos foram responsáveis pela
redução do número de figuras presentes no sítio e pelo comprometimento de muitas das
formas que se preservaram até os dias de hoje, restando poucos traços descontínuos. No
entanto foi possível associar o painel com a Tradição Planalto. (Scientia, 2011)

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

31

Foto 4.1. Lapa da mina – vista geral do
afloramento rochoso.

Foto 4.2. Lapa da Mina – pintura rupestre.

Figura 4.11. Redução de reprodução através de calque de painel da Lapa da Usina. (Scientia, 2011).

Pinturas da Tradição Planalto também aparecem na bacia do Rio Doce, sendo especialmente
conhecido o Sítio da Pedra Pintada, no município de Barão de Cocais (Rubinger, 1979), assim
como na região de Diamantina: “sem datas absolutas, corresponderia ao período de produção
ao menos dos estilos antigos grafismos da Tradição Planalto e se baseia nas datações obtidas
para pinturas desta tradição na Serra do Cipó” (Isnardis, 2009).
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Em suma, há, portanto, tanto na região do carste de Lagoa Santa, quanto na região da
Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro e de Diamantina, ocupação comprovada de
grutas/cavernas e abrigos por populações caçadoras-coletoras durante o final do Pleistoceno e
boa parte do Holoceno, porém, informações de sítios arqueológicos a céu aberto deste
período, são restritas, pois poucos sítios foram identificados e pesquisados nestas regiões. Na
maioria dos casos, os sítios arqueológicos a céu aberto estão ligados às populações
agricultoras ceramistas, que ocuparam a região posteriormente, durante o Holoceno tardio.

4.2

CENÁRIO 2:

A TRANSIÇÃO ENTRE O DOMÍNIO DO TERRITÓRIO MINEIRO POR SOCIEDADES

CAÇADORAS-COLETORAS E O DOMÍNIO DAS SOCIEDADES AGRICULTORAS

O registro arqueológico ainda não livrou dados suficientes para esclarecer os processos
sócioeconômicos e culturais associados às alterações observadas entre os mais recentes sítios
líticos de caçadores coletores e os mais antigos indícios de cerâmica, no Estado de Minas
Gerais.
As hipóteses atuais são de que as sociedades caçadoras-coletoras tenham mantido seu estilo
de vida até a penetração, bem mais recente, das sociedades agricultoras. Se as práticas de
cultivo de alimentos ou de produção de vasilhas cerâmicas foram incorporadas por sociedades
caçadoras-coletoras, em transição sócioeconômica, são respostas que o registro arqueológico
ainda não forneceu.
Regiões do norte do estado, como Vale do Peruaçu e Unaí, apresentam um contexto cárstico
privilegiado, que associado ao clima seco da região, faz com vestígios orgânicos (i.e., ossos,
madeira, sementes, vegetais, fibras, etc.) sejam preservados na matriz sedimentar das
cavidades.
Uma vez estabelecida a colonização humana no Vale do Peruaçu no final do Pleistoceno, a
ocupação da região foi continua ao longo de todo o período do Holoceno, com intenso uso das
cavidades naturais para acampamentos, habitação, cemitérios; dos paredões para
manifestações simbólicas (i.e., arte rupestre), do ambiente para captação de recursos naturais
por populações forrageiras, culminando com a introdução de plantas domesticadas (e.g., milho,
mandioca, feijão, amendoim) e cerâmica. Os vestígios vegetais associados a cultivares
domesticados (Figura 4.12, Figura 4.13), exumados dos sítios arqueológicos do Vale do
Peruaçu datam dos últimos 2.500 anos. (Kipnis, 2002a; 2012b, 2009; Freitas, 2001, 2009;
Resende e Cardoso, 2009; Shock, 2010; Shock et al., 2013).
Há datações mais recuadas para a presença do milho, entre 3.500 e 2.800 para os sítios Gruta
do Gentio e Santana do Riacho, respectivamente (Dias, 2007). Mas ainda estamos longe de
uma cronologia robusta para presença de cultivares domesticados na região do Brasil Central.
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Figura 4.12. Milho exumado do sítio Lapa do
Boquete, Vale do Peruaçu. Foto: Renato Kipnis

Figura 4.13. Fragmento de mandioca exumada do
sítio Lapa do Boquete, Vale do Peruaçu. Foto:
Renato Kipnis

A arte rupestre também fornece alguns indícios dessa transição, mas o hiato cronológico
existente entre o cenário 1 e o cenário 2 ainda não se encontra esclarecido.
Como exemplo, pode-se citar alguns sítios de arte rupestre, registrados nos municípios de
Arcos, Doresópolis e Pains (MG), em que permanecem elementos da Tradição Planalto
associados a elementos gráficos da Tradição São Francisco. Esta última tem sido associada
pelos especialistas a um estilo de vida agricultor, pela presença de representações de vegetais
cultivados (como mandioca e milho - Foto 4.3, Figura 4.14).

.
Foto 4.3. Pinturas representado plantas de
mandioca e milho na Lapa dos Desenhos,
Vale do Peruaçu. Foto: Renato Kipnis.

Figura 4.14. Grafismos vegetais da Tradição
São Francisco, registrados no Abrigo do
Janelão, Vale do Peruaçu, MG. Fonte: Ribeiro &
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Isnardis, 1996/97: 175.

A Figura 4.15, abaixo, exemplifica a coexistência de traços de ambas as tradições (Planalto e
São Francisco) num mesmo painel.

Figura 4.15. Reprodução de painel pintado em sítio arqueológico do município de Pains (MG),
possivelmente relacionado a sociedade de transição de uma economia de caça e coleta para uma
economia agricultora.
Fonte: Jácome & Panachuk, 2003.

No entanto, eles não seriam os únicos. Mais recente na região de Minas Gerais que a Tradição
Planalto, a Tradição Nordeste, certamente associada a caçadores-coletores em suas
manifestações mais antigas, apresenta uma fácies (fácies Balé) possivelmente de autoria de
sociedades horticultoras (Prous, 2003: 95).
Esse fato seria um indicador de que o processo de transição entre um estilo de vida caçadorcoletor e um estilo de vida agricultor teria ocorrido entre sociedades diferentes em áreas
diferentes, uma vez que se tratam de manifestações rupestres com estilos totalmente distintos
entre si (como se pode observar, comparando as figuras 4.15 e 4.16).
A fácies Balé da Tradição Nordeste aparece em poucos sítios arqueológicos, na região de
Lagoa Santa. Caracteriza-se, segundo Prous & Baeta (2003: 50):
... por um grande número de representações humanas em movimento e organizadas,
mostrando a execução de tarefas quotidianas e de rituais diversos; grupos de animais
podem acompanhar as representações humanas (Figura 4.16).
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Figura 4.16. “Procissão de mulheres”, cena de pintura da Tradição Nordeste, fácies Balé. Lapa do Ballet,
Matozinhos (MG). Fonte: Prous & Baeta (2003: 71).

Nesse sentido, a Tradição Nordeste, no território mineiro, seria um testemunho prolongado das
alterações sócioeconômicas e culturais de sociedades caçadoras-coletoras que adotaram um
modo de vida horticultor e possivelmente a produção de vasilhas cerâmicas. Prous (2003: 45)
aventa a hipótese de serem os ceramistas da tradição Una representantes dessa economia de
transição e os autores das sinalizações rupestres da fácies Balé.
Embora a sobreposição ou assimilação cultural (substituição das sociedades caçadorascoletoras pelas agricultoras), com o consequente desaparecimento do estilo de vida caçadorcoletor, tenha sido provavelmente o processo mais comum de transferência de domínio
territorial dos caçadores-coletores produtores de artefatos de pedra lascada pelos agricultores
produtores de cerâmica, há indícios de que ao menos uma tradição cultural ceramista seja
originada de uma economia de transição.
Os sítios arqueológicos que aparentemente testemunham a transição caça-coleta por
agricultura foram agrupados pelos especialistas na Tradição Una e representam os mais
antigos vestígios de cerâmica e de cultivo de vegetais estado de Minas Gerais.
... por volta de 3.500 anos A.P. já aparece cerâmica na Gruta do Gentio, (município de
Riacho) em Minas Gerais, dando início a Tradição Una (DIAS Jr, 1978/79/80: 17-20).
Originária, possivelmente, da Amazônia, esta tradição expande-se por todo o sudeste:
partindo do noroeste de Minas Gerais, atinge o sul deste Estado, o norte de São Paulo,
posteriormente a serra fluminense, a baixada de Campos e o litoral do Rio de Janeiro e,
por fim, a serra do Espírito Santo. Ocupantes tanto de grutas (Minas Gerais e serras)
como de sítios abertos, os grupos da Tradição Una eram portadores de uma cerâmica
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pequena, tecnologicamente bem feita, cor escura (devido à queima redutora), formas
arredondadas (as mais antigas lembrando a forma de cabaças) e alguma decoração
plástica. Acompanhando esta cerâmica, aparece material lítico (lascado, polido e
picoteado), adornos diversos e, nos sítios de maior preservação, abundante material têxtil
e vegetal. Os sepultamentos apresentam uma grande variação entre as suas fases,
inclusive com a prática da cremação (Cheuiche Machado, 1990; 1992: 94-98) (Seda,
2001).
Apesar dos indícios atrás mencionados, o processo de transição entre o estilo de vida caçadorcoletor para o estilo de vida agricultor ainda apresenta mais perguntas do que respostas e está
longe de ser elucidado.

4.3

CENÁRIO 3:

O DOMÍNIO DO TERRITÓRIO MINEIRO POR SOCIEDADES AGRICULTORAS

CERAMISTAS

A ocupação ampla e predominante do território mineiro por sociedades agricultoras e
ceramistas vai ocorrer por volta de 2.500 anos AP. A partir desta data, multiplicam-se os sítios
ceramistas e a cerâmica passa a apresentar maior diversificação. A respeito, diz Prous (in
http://revista.fapemig.br/ materia.php?id=175):
Há aproximadamente dois mil anos, parte dos agrupamentos humanos passou por uma
revolução tecnológica, aumentando a sua dependência da agricultura. Objetos polidos
eram utilizados para se trabalhar vegetais, como pilões para socar milho e mandioca, e
surgiram novos tipos de machado para cortar árvores. Cachimbos de cerâmica atestam o
uso do fumo. Fusos eram usados para tecer o algodão.
As

tradições

culturais

predominantes neste
http://revista.fapemig.br/ materia.php?id=175)):

período

serão,

conforme

Prous

(in

... a Aratu-Sapucaí, encontrada em Minas Gerais e na Bahia, e a Tupiguarani, presente
em boa parte do território brasileiro fora da Amazônia e, em Minas Gerais,
particularmente bem representada no Vale do Rio Doce.
4.3.1

Tradição Una

A Tradição Una está espalhada sobre um grande território que inclui os estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, sua duração parece
abranger pelo menos dois milênios e certamente suas manifestações não formam um conjunto
homogêneo.
Segundo Robrahn-González & DeBlasis (1997), “esta indústria estaria relacionada aos
primeiros grupos ceramistas que se desenvolveram no Brasil Central, originários dos povos
caçadores-coletores mais recentes que, em certas áreas, teriam adotado a pratica da
confecção e uso de artefatos cerâmicos. A adoção pode ter-se processado através de contatos
culturais (possivelmente com a Amazônia), pela invenção independente, ou por um misto de
ambos os fenômenos.”
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Dias (2007) também sugere uma gênese da cerâmica Una associada à Amazônia, ponto de
partida da sua expansão, ou “empréstimo cultural, vindo de raiz ainda desconhecida.”
Prous (1992) descreve o habitat e a cultura material (Figura 4.17) dos portadores desta
tradição: “Podemos dizer que a tradição Una, vinculadas às tribos proto-Jês, se desenvolveu
em regiões de abrigos onde caçadores, com uma agricultura baseada no milho e no feijão, e
por vezes complementada pela mandioca, formavam pequenos grupos populacionais em
regiões de transição entre o cerrado e a mata. (...) a cerâmica, simples nas formas (globulares
ou cônicas) e com ausência geral de decoração, possui dimensões restritas (não mais que 22
cm). A textura da pasta é extremamente compactada, a queima excelente, mantendo
normalmente um núcleo reduzido. A cor das paredes é muito variável, geralmente cinza (por
vezes pretas polida) ou marrom-escuro (...) os artefatos líticos lascados são, sobretudo, feitos
com seixos de rio em quartzo policristalino ou fragmentos de sílex toscamente trabalhados”.
Sítios cerâmicos Una foram registrados na região de Lagoa Santa, onde “(...) as escavações
dos abrigos de Eucalipto, Lapa Vermelha, Carroção e Cerca Grande mostraram a presença de
uma cerâmica ainda semelhante, acompanhada por lascas pequenas de cristal de rocha, não
retocadas, e evidencias de que os abrigos serviam ainda de moradia. (...) A cerâmica mais
antiga desta região é datada 1620BP na Lapa Vermelha, onde fogueiras e buracos de poste
indicam a construção de estruturas de proteção” (Prous, 1992a).

Figura 4.17. Formas reconstituídas de vasilhas cerâmicas da Tradição Una.
Desenho: Sérgio da Silveira, a partir de Schmitz et al, 1982.

Algumas manifestações de arte rupestre registradas no território mineiro podem ser,
supostamente, de autoria deste grupo.
“Os abrigos costumam apresentar pinturas e/ou gravuras rupestres. Já mencionamos as
representações de plantas cultivadas em Januária, em estilo que pensamos atribuir aos
mais antigos representantes da tradição Una. Mas em todo o estado de Minas, tanto em
Unaí quanto em Januária, Montalvânia ou até na Serra do Cipó, nota-se o aparecimento
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de uma temática que inclui frequentemente representações de pássaros. No centro do
estado corresponde a um período tardio” (Prous, 1992a).
4.3.2

A Tradição Aratu-Sapucaí

A tradição Sapucaí foi proposta inicialmente por Calderón (1969) e Dias Jr. (1971), quando,
durante levantamentos de campo, foram encontradas grandes urnas funerárias com formato
piriforme e vasilhames globulares com ausência de decoração, não podendo ser atribuídas a
tradição Tupiguarani.
Artefatos ligados a esta tradição estão presentes em diversos estados do Brasil: Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Piauí, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso e
São Paulo. De maneira geral, seus assentamentos assumem uma grande semelhança nos
seus aspectos constitutivos: estão a céu aberto, possuem grande extensão, várias
concentrações de material, morfologia circular ou elíptica e a indústria cerâmica com
características bastante uniformes.
Uma das características principais dos povos associados a essa tradição seria a adaptação a
locais de climas distintos, como áreas altas e frias (campos limpos do sul de minas); quentes e
úmidos (vales florestados do litoral e planalto mineiro); ambientes semiúmidos do Cerrado e
semiárido da Caatinga (Dias, 2007).
As aldeias da Tradição Aratu-Sapucaí geralmente são encontradas em ambientes abertos, de
relevo ondulado, ocupando, segundo Prous (1992), “as meias encostas das elevações suaves
ou os baixos terraços, sempre nas proximidades de cursos d’água de porte variado”. Este autor
menciona sítios com habitações de fundo oval dispostas num círculo interrompido de um dos
lados (em ferradura), com diâmetros de aproximadamente 200m.
A indústria da cerâmica, elemento diagnóstico da cultura material produzida pelas sociedades
da Tradição Aratu-Sapucaí, é caracterizada pela presença de vasos grandes, formas
piriformes, esféricas ou elipsóides (Figura 4.18 e Figura 4.19). Pequenas vasilhas geminadas,
pequenos potes com suas bases perfuradas (cuscuzeiros), tigelas hemisféricas, rodelas de
fuso e cachimbos cilíndricos são frequentemente encontrados nesta indústria (Figura 4.21). A
decoração é praticamente ausente, limitando-se a incisões, entalhes, ungulações, ponteados,
borda acastelada, asas, apliques mamilonar, banho vermelho e pintura preta. Esses tipos
decorativos incidem sobre uma pequena minoria de vasilhas (Figura 4.20).
Para fins funerários, eram empregadas grandes urnas (Figura 4.18), encontradas atrás dos
espaços residenciais ou em cemitérios a céu aberto. Foram registrados tanto sepultamentos
primários quanto secundários. Os acompanhamentos compreendiam, entre outros, adornos
pessoais como colares (Figura 4.22) e tembetás, e vasilhas cerâmicas.
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Figura 4.18. Urna funerária da Tradição
Aratu-Sapucaí. Acervo: Museu da Lapinha,
MG. Fonte Prous, Baeta e Rubbioli, 2003:26

Figura 4.19. Urna Aratú-Sapucaí. Acervo:
MHN/UFMG. Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli,
2003:94

Figura 4.20. Pequena vasilha de
tradição Aratu-Sapucaí, com 30 cm de
diâmetro.
Acervo: Museu da Lapinha, MG.
Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli, 2003:
101.

Figura 4.21. Formas reconstituídas de vasilhas cerâmicas da Tradição Aratu.
Desenho: Sérgio da Silveira, a partir de Schmitz et al, 1982.
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Figura 4.22. Colar de pedras perfuradas,
encontrado na urna acima (Figura 4.20).
Acervo: Museu da Lapinha, MG.
Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli, 2003:97

Segundo Prous (2003: 94):
Como não foram encontrados recipientes adequados para torrar farinha, supõe-se que a
base vegetal da alimentação seria o milho e não a mandioca.
Rodelas de fuso em cerâmica sugerem o cultivo do algodão, enquanto cachimbos
cilíndricos (piteiras) atestam o uso do tabaco (Figura 4.23).
O processamento de grãos é também atestado por mãos de pilão, de pedra, confeccionadas
pela técnica do polimento (Figura 4.24).

Figura 4.23. Cachimbo tubular, de
cerâmica.

Figura 4.24. Mãos de pilão de pedra polida.

Acervo: MHN/UFMG. Fonte: Prous, 2003: 94.

Fonte: Prous, 2003: 94.

Acervo: Museu da Lapinha, MG.

A indústria lítica é caracterizada pelo uso da técnica de polimento na confecção de
instrumentos como machados (simples e semilunar; Figura 4.25) e mãos de pilão para o
processamento de grãos (Figura 4.24). De maneira geral, não utilizavam muito a técnica de
lascamento para produzir instrumentos. No entanto, há descrições de ocorrências de artefatos
produzidos pela técnica de lascamento como instrumentos retocados plano-convexos,
normalmente de arenito silicificado, utilizados como raspadeiras, lâminas compridas e
delgadas, além de pontas de flechas trabalhadas em sílex (Prous et. al., 2003).
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Figura 4.25. Lâmina de machado semilunar, de pedra polida, encontrada na Lapa do Caetano,
Matozinhos, MG. Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli, 2003:73

Há registros de sítios arqueológicos ligados a esta tradição na região cárstica de Lagoa Santa
e na Serra do Cipó (Santana do Riacho).
“Na região cárstica de Lagoa Santa não faltam vestígios de aldeias nas colinas e nos
baixos terraços das lagoas sazonais. (...) Uma das maiores surpresas dos últimos anos
foi a descoberta de ‘casas subterrâneas’ - depressões cavadas em terreno horizontal,
geralmente próximas de um ponto de água - associadas a uma cerâmica Sapucaí. (...)
Logo antes de se chegar ao possante relevo de Serra do Cipó, aparecem as ‘casas
subterrâneas’ de Rótulo e Santana do Riacho” (Prous,1992).
Em Diamantina há registro de fragmentos cerâmicos que seriam filiados a esta tradição
arqueológica, porem nada foi confirmado categoricamente.
“Os fragmentos da Lapa do Moisés apresentam cor de superfície avermelhada e núcleo
reduzido, assemelhando-se vagamente à cerâmica Aratu-Sapucaí” (Isnardis, 2009).
Pesquisas realizadas por Baeta e Piló na região do Quadrilátero Ferrífero de Minas Geais tem
identificado ocupações humanas em cavidades naturais associadas à presença de cerâmica
Sapucaí (2005, 2012, 2015). Segundo os autores os “aldeões das terras baixas no Quadrilátero
Ferrífero transitavam nas zonas mais altas e campos rupestres utilizando os ambientes e
trajetos de cumeadas, meia-encosta e fundos de vales e cachoeiras para inúmeras atividades
cotidianas e ritualísticas, perpassando os territórios que compõem as serras da Calçada,
Moeda, Cipó, Gandarela e Veloso.” (Baeta e Piló, 2015:33)
Assim como os portadores da tradição Una, algumas manifestações de arte rupestre
registradas na região de Lagoa Santa parecem ser de autoria das sociedades indígenas précoloniais da tradição Aratu-Sapucaí (Figura 4.26).
“No abrigo de Caetano, onde as pinturas ostentam um estilo algo distinto do que se
costuma encontrar na região, há uma representação de machado semilunar, com cabo
comprido dissimétrico, que deve, sem dúvida, atribuído à influência dos habitantes das
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grandes aldeias que deixaram este tipo de objeto em grande número nas suas enormes
urnas, perto da Lapinha” (Prous, 1992a).

Figura 4.26. Representação pictórica de uma lâmina machado semi-lunar, registrado na Lapa do
Caetano, Matozinhos, MG. Fonte: Prous, Baeta e Rubbioli, 2003:73

4.3.3

A Tradição Tupiguarani

As populações pré-coloniais a penetrarem mais tardiamente no território mineiro foram as de
cultura material atribuída à Tradição Tupiguarani.
À época das grandes navegações e do “descobrimento” do Brasil pelos portugueses, no
território brasileiro, já pululava uma gama exuberante de povos e grupos étnicos, amarrados
numa imbricada rede de relações sociais. O litoral brasileiro, em especial, se encontrava
completamente ocupado por um grupo de povos nativos que, apesar de apresentarem certas
diferenciações culturais e linguísticas e ocuparem uma extensa faixa territorial que se estendia
desde o rio da Prata ao rio Amazonas, eram capazes de se compreender verbalmente (Dias;
2008) e ainda apresentavam uma série de características similares, como organizações sociais
próximas, culturas materiais semelhantes, partilhamento de conhecimentos agrícolas, mitos,
festins, ritos... enfim, uma série de similaridades que, resguardando as características
identitárias de cada pequena célula social, garantia certa coesão ao grupo, em nível mais
amplo.
Este grupo talvez seja o mais bem conhecido e pesquisado na Arqueologia brasileira, através
de fontes etnohistóricas e arqueológicas. Trata-se da ocupação mais extensiva que o Brasil já
teve ao longo de todo período pré-colonial. No Brasil as sociedades indígenas Tupinambá e
Tupiniquim, que ocuparam a região litorânea desde o Maranhão até o litoral paulista; além de
alguns locais específicos no interior do País e na bacia amazônica, formam o tronco linguístico
Tupi. As sociedades indígenas Guarani, que ocuparam o litoral sul do Brasil e toda a bacia do
rio da Prata; formam o tronco linguístico Guarani. Estas duas famílias formam o tronco
linguístico Tupi-Guarani.
Os diversos grupos da cultura Tupiguarani que estavam sempre e em continua movimentação,
segundo cronistas e historiadores, tinham uma relação bem positiva com os meios que
ocupavam, pois utilizavam e aproveitaram os recursos naturais de maneira bem racional.
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“O espanto europeu na América tropical foi a indianidade, essa outra humanidade canibal e
gentil que longe dos mundos de então, se fizera a si mesma com o só propósito de existir
curtindo a vida. Era o povo das florestas, íntimo das arvores gigantescas, das águas sem fim e
de seus peixes inumeráveis, dos pássaros mil, e de toda sorte de bichos com os quais
aprendera a conviver, deixando-os viver (...) dona de uma sabedoria detalhadíssima sobre a
forma e o uso de tudo que a rodeava no reino vegetal e animal e até no anímico, se contam
suas crenças em seres sobrenaturais.” (Ribeiro & Moreira Neto, 1992).
Estes grupos preferiram áreas onde havia um mínimo de precipitação; próximos aos rios
navegáveis e piscosos; se adaptavam e exploravam muito bem a fauna e flora encontrada em
diferentes locais de ocupação; evitavam regiões acidentadas, frias e de grandes altitudes.
“Os portadores desta tradição sempre se limitaram às porções de território onde se verificaram
condições ecológicas características (...) a ocupação corresponde à rede hidrográfica principal,
como se fosse uma teia de aranha entre os fios da qual subsistiriam ilhotas abandonadas aos
tradicionais habitantes da região que sobreviveram nos relevos, que os Tupiguaranis canoeiros
não cobiçavam e onde evitavam aventurar-se(...)”. (Prous,1992).
Os Tupiguaranis estavam organizados em grupos locais, assentados em aldeias localizadas
em lugares próximos de águas potáveis e piscosas; matas para obter lenha; fontes de caça e
coleta e de terras férteis para cultivo. Usavam paliçadas simples ou duplas, e vegetais
espinhosos para proteção (algumas eram fortificadas, principalmente em regiões fronteiriças,
mas tais fortificações não são atribuídas aos indígenas). As aldeias vizinhas não estavam muito
distantes uma das outras, cerca de 9 e 13 km. A aldeia possuía, segundo cronistas, uma praça
central quadrangular onde ocorriam os principais eventos sociais e religiosos da tribo.
Hoje acredita-se que neste período tal “grupo” se encontrava no ápice de um processo
desenfreado de desenvolvimento e apropriação territorial, que já se prolongava por séculos,
mas que, com o contato com o invasor europeu, foi interrompido drasticamente. A maior parte
desta população desapareceu rapidamente, fossem vitimados por confrontos diretos, por
doenças, ou mesmo absorvidos por outras matrizes culturais com as quais partilharam cena
após a chegada do homem branco às Américas. Os poucos sobreviventes foram obrigados a
adentrar cada vez mais o território continental, num movimento de fuga, entrando em contato
com outros grupos nativos e se vendo forçados a ocupar biomas totalmente estranhos à sua
realidade.
As fontes de estudo sobre estes povos que outrora dominaram a paisagem litorânea brasileira
são, de certo modo, escassas. Uma vez que os grupos nativos circunscritos no território que
hoje chamamos de Brasil não fazia uso de linguagens escritas, os registros historiográficos que
fazem referências a estes povos indígenas se resumem a alguns poucos relatos de cronistas
europeus que viajaram para a colônia a partir do século XVI, o que tem representatividade
ínfima quando pensamos não apenas na quantidade destas narrativas, mas as associamos à
longa duração do movimento de apropriação territorial desenhado por este grupo, cujos
indícios apontam para um início que precederia, em no mínimo 1.000 anos, os primeiros
momentos da era cristã. Igualmente, a grande densidade demográfica atingida por estes povos
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e a pluralidade de células sociais que se distribuíram, se assentaram e ocuparam todo o litoral
brasileiro e regiões adjacentes deixaram marcas expressivas de sua passagem e sua interação
com o meio, nas transformações impostas sobre a paisagem e mesmo através da cultura
material por eles produzida, testemunho ultimo destas sociedades há muito perdidas.
Durante a década de 60 do século XX e a implantação do PRONAPA (Programa Nacional de
Pesquisas Arqueológicas), estudos sistemáticos começaram a serem realizados em todo o
território brasileiro, objetivando um registro minucioso destes “testemunhos” - deixados pelos
grupos nativos anteriores à descoberta portuguesa -, e o esboço de um primeiro panorama da
pré-história brasileira.
Para os vestígios arqueológicos relacionados ao grupo de povos nativos que ocupou o litoral
brasileiro, foi designado o rótulo de “Tupiguarani”, uma vez que se tratavam de grupos
horticultores que partilhavam de uma produção cerâmica mais ou menos parecida e falavam,
predominantemente, línguas aparentadas às línguas que englobam o que hoje chamamos de
família linguística Tupi-Guarani.
Aqui nos deparamos com um dos grandes entraves epistemológicos da arqueologia brasileira,
uma vez que nunca pareceu existir muito consenso, entre os estudiosos da área, sobre a
terminologia adotada, sobre a ancestralidade desta cultura material, e muito menos sobre as
possibilidades de inferências, por associação entre esta cultura material e grupos étnicos
específicos. Na verdade, uma das críticas mais duras à terminologia designada pelos
“Pronapistas” está exatamente na ambiguidade do termo e nessa associação quase automática
entre cultura material e identidade étnica. Tânia Andrade Lima (2010), em seu “artigo-posfácio”
que encerra o terceiro volume de “Os Ceramistas Tupiguarani” problematiza sobre tal
associação dizendo o seguinte:
“Entendo que grupos étnicos são formados por indivíduos que se reconhecem a si
mesmos e são reconhecidos pelos outros como seus integrantes, que este é um
reconhecimento que brota, portanto, de dentro para fora e não pode ser imposto de fora
para dentro; e que etnicidade é uma construção subjetiva no processo de interação
social, um mecanismo de auto identificação pelo qual se estabelecem relações de
afinidade e pertencimento a um determinado grupo, isto a torna um domínio opaco para a
arqueologia. Mais ainda, por que os limites entre um grupo étnico e “os outros” não são
rígidos nem fixos, mas fluidos, mudando de acordo com interesses, necessidades e
circunstâncias sociais, políticas, econômicas, o que dificulta ainda mais seu
reconhecimento quando os atores não estão mais presentes.” (Lima, 2010)
Outros autores questionavam propostas tão generalizantes como o estabelecimento e
abrangência de “Tradições” ou “Fases” embasadas em um e outro artefato, estrutura ou traço
tecnológico, mesmo que de relevância cultural.
Sem aprofundarmos demais uma discussão que discorreria por páginas e páginas, quando
achamos necessário apenas o registro de sua existência, enfatizamos aqui que a designação
“Tupiguarani” adotada neste trabalho acompanha o postulado pela autora acima, em mesma
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publicação, e se restringe “aos aspectos estritamente materiais de um fenômeno observado em
quase todo o território nacional e em países vizinhos do cone sul: a ocorrência de uma
cerâmica com exuberante decoração plástica e pintada, batizada na década de 60 como
tupiguarani.”
A Tradição Tupiguarani é definida, segundo o PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas
Arqueológicas) como uma “tradição cultural caracterizada principalmente por cerâmica
policrômica, corrugada e escovada, por enterramentos secundários em urnas, machados de
pedra polida, e, pelo uso de tambetás”. Portanto, a cerâmica foi o elemento diagnóstico da
tradição, para estabelecimento de subtradições culturais no interior da Tradição Tupiguarani,
que é organizada através do tipo de decoração apresentada na cerâmica.
A cerâmica arqueológica Tupiguarani pode ser caracterizada de maneira mais ou menos
coesa, apesar da abrangência territorial de sua distribuição, por seu caráter utilitário, seja ele
doméstico ou ritualístico. Tratam-se de vasilhames de formas, tamanhos e acabamentos
variados, mas que ainda assim seguem um mesmo esquema funcional-tecnológico (e.g.:
vasilhames de morfologias diferenciadas para torrar, para cozer, para servir; técnica de
produção por sobreposição de roletes), que possibilitou sua organização dentro de uma mesma
grande tradição, com abrangência em boa parte da américa do sul.
A maioria dos sítios arqueológicos atribuídos a esta Tradição para o Brasil Central estão
posicionados em locais cuja visibilidade dos arredores seja relativamente satisfatória,
provavelmente para se defender de eventuais ataques de inimigos; situados próximos das
matas, aproveitando os melhores locais para a prática da agricultura de coivara. Cultivavam
principalmente leguminosas e raízes; coletavam frutos que davam naturalmente nas matas;
coletavam moluscos e tinham na pesca uma fonte essencial de alimentação. A caça de
pequenos e grandes animais também complementava na alimentação básica desses índios.
“Para onde quer que vão, seja no mato ou na água, sempre levam consigo arco e
flechas. Quando andam pela floresta, voltam o rosto fixamente de tempos em tempos
para o alto das arvores. Percebendo algum indicio de pássaros grandes, macacos e
outros animais, que nelas vivem, dão-lhes caça, esforçando-se por atira-los e
perseguem-nos até consegui-los. Raras vezes vem de mãos vazias aquele que vai à
caça.
Assim também seguem os peixes, perto da praia. Tem a vista aguçada. Quando algures
vem um peixe à tona, atiram-no, e poucas setas falham. Logo que um peixe é alcançado,
saltam na água e nadam-lhe atrás. Muitos peixes grandes afundam, quando sentem em
si a flecha. Mergulham ao seu encalço, até cerca de seis braças de profundidade, e
trazem-nos para fora. Além disso tem pequenas redes (...) se algum peixe quer fugir para
o fundo, fica preso à rede.” (Staden, 1930:159)
Tudo que era produzido pelos índios vinha da natureza, sem exceção. Instrumentos de caça e
outros artefatos para fins diversos (atividades sociais, belicosas e religiosas). Adornos eram
feitos com pedras, dentes de animais, algodão e conchas; laminas de machados e objetos
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cortantes também eram feitos com pedras; os arcos e as setas eram feitos de material vegetal,
as pontas podiam ser de pedra ou dentes de animais; as habitações e canoas eram
construídas com madeiras e folhas de diferentes árvores, redes feitas com algodão; tintas de
origem vegetal, animal e mineral para pinturas corporais; com a argila era possível manufaturar
a cerâmica, que proporcionou vários tipos utilitários para o cotidiano dos homens; arte plumária
que tanto encantou os europeus foi retirada de uma grande variedade de pássaros; para fixar
ou colar algum objeto, os índios usavam ceras e resinas; cuias para fabricar os maracás ou
servir de recipientes e o couro de animas para se defenderem das setas inimigas como
escudos; instrumentos musicais também eram feitos a partir de cabaças e ossos de animais ou
humanos. Muitas outras coisas foram retiradas da natureza e quase sempre, transformadas
para melhor adaptação e finalidade utilitária. Entre os Tupiguarani, a dança e a música eram
muito apreciadas e utilizadas para diversos rituais sociais, religiosos e belicosos.
Apresenta uma cultura material característica, que claramente as distingue das demais
sociedades agricultoras. A cerâmica é o elemento diagnóstico da Tradição Tupiguarani e se
caracteriza pela presença de uma decoração monocrômica ou policrômica, traços lineares
sobre fundo engobado; várias modalidades de decoração plástica; quase sempre em fundo
arredondado. Raríssimas vezes encontram-se apliques modelados e moldados. A argila,
transformada posteriormente em cerâmica, foi utilizada, basicamente para o fabrico de
vasilhames; raramente encontram-se instrumentos, como fusos, adornos e figuras modelada.
Os indígenas utilizavam principalmente as cores vermelha; branca e preta para aplicar na
cerâmica usando diversos e diferentes padrões para obter a decoração pintada. O branco
quase sempre é utilizado como engobo; mas a cor vermelha também é utilizada em alguns
casos. As tinturas podiam ser aplicadas antes ou depois da queima da peça. A decoração
pintada pode aparecer nos lados externo ou interno da cerâmica; dependendo da sua forma
(potes globulares ou abertas) e sua funcionalidade, há locais específicos onde são aplicadas as
tinturas.
A decoração plástica da tradição Tupiguarani apresenta diversos padrões decorativos (Figura
4.27 e Figura 4.28). São mais frequentes os tipos corrugado (em grande variedade), ungulado
verdadeiro ou pseudo-ungulado (ambos em grande variedade) e o escovado. Com menos
frequência aparecem o ponteado, inciso, acanelado, digito - ungulado, espatulado, beliscado e
pinçado. Essa decoração é quase sempre aplicada na face externa do vasilhame e em alguns
casos há dupla decoração. Há de se ressaltar que, a frequência de decoração (seja ela plástica
ou pintada) presente na cerâmica pode variar dependendo da região no País e seu momento
na história. Em alguns casos, a cerâmica sem qualquer tipo de decoração (simples) é mais
frequente, porém os cacos podem ser provenientes de alguma parte não decorada de uma
peça decorada. No território mineiro, a decoração pintada predomina sobre a plástica.
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Figura 4.27. Urna Tupi-Guarani encontrada
nas margens do Rio das Velhas, MG. Acervo:
Museu da Lapinha, MG. Fonte: Prous, Baeta
e Rubbioli, 2003:101.

Figura 4.28. Vasilha Tupi-Guarani com
decoração plástica ungulada. Acervo: Museu
de História Natural da UFMG. Fonte: Prous,
Baeta e Rubbioli, 2003:101.

Os antiplásticos mais frequentes são a areia; quartzo; carvão e o caco moído; esse último é
considerado por Brochado (1980) como elemento diagnóstico da cultura. A compactação da
pasta e a dureza variam e a oxidação quase sempre é incompleta, o que aponta para uma
queima realizada em fogueira aberta ou semiaberta. A técnica de manufatura mais utilizada é a
de acordelamento3 (roletado).
A morfologia dos recipientes está diretamente ligada à função; e os vasilhames Tupiguarani
não são uma exceção. Alguns recipientes são feitos para preparação de alimentos; armazenar
sementes e líquidos; torrefação, moer dentre outras funcionalidades.
“Cada categoria morfológica tem uma função distinta, e por isso permite ter uma
informação sobre os preparados alimentares em cada sitio ou fase. Já dissemos que as
igaçabas são basicamente recipientes para líquidos e jarras para preparação de bebidas
fermentadas, além de sua função funerária; os recipientes globulares esféricos servem ao
preparo de alimentos fervidos, enquanto os abertos permitem a torrefação (...) além de
servirem como tampas de urnas e mobiliário funerário. (...) As miniaturas podiam ser
brinquedos de criança, mas muitas foram encontradas como oferendas funerárias e
outras serviam de proteção para colares de osso.” (Prous,1992)
Algumas formas (Figura 4.29) são encontradas em quase todas as regiões onde há
manifestações da tradição cerâmica Tupiguarani; mas existem outras formas que são
regionais, ou seja, são encontradas em lugares e regiões específicas.

3

Técnica de produção cerâmica que consiste na sobreposição de “roletes” de argila.
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Figura 4.29. Formas reconstituídas de vasilhas cerâmicas da Tradição Tupiguarani.
Desenho: Sérgio da Silveira, a partir de Schmitz et al, 1982

Essa variabilidade de formas, tamanhos e acabamentos, técnicas de produção e queima,
assim como a presença ou não de motivos decorados, o tipo4 de decoração aplicada, o motivo
escolhido, o local em que tal decoração está presente no pote, e até mesmo a aparente
“qualidade artística” com que tal decoração foi realizada, seriam indicativos, isoladamente, dos
prováveis usos e utilizações à que tais vasilhames foram submetidos. Já num estudo
comparativo, estas mesmas características apontariam os elementos peculiares e próprios aos
contextos sociais à que estiveram associados. Semelhanças, tendências recorrentes ou
padrões de ocorrências destas ou daquelas características, viabilizariam a aproximação e o
agrupamento de determinadas coleções de vestígios em Fases, que se diferenciariam de
outras Fases, mas ainda assim, num cenário mais amplo, comporiam uma mesma Tradição.
Assim, a cerâmica pré-histórica denominada Tupiguarani, cuja técnica de produção mais
comum é o acordelado, mas com presença significativa do modelado, cujo antiplástico
característico é o caco moído, verificada ao longo de todo o litoral brasileiro, está classificada
como pertencente a duas Tradições diferentes que dividiram aquele espaço em períodos précoloniais, as tradições Proto-Tupi (porção setentrional) e Proto-Guarani (porção meridional).
A tradição cerâmica Proto-Guarani (também conhecida por Tradição Corrugada) foi identificada
na porção sul do Brasil e países vizinhos, desde as florestas subtropicais da bacia do rio Prata
até a divisa dos atuais estados do Paraná e São Paulo (ao longo do rio Paranapanema), numa

4

As decorações em vasilhames cerâmicos podem ser de dois tipos: decorações plásticas, que são aplicadas sobre
o vasilhame, anteriormente à queima, e tendem a transformar a superfície em que foram realizadas, pelo
acréscimo ou decréscimo de material, deixando saliências ou depressões de tamanhos e formas variados; e as
decorações pintadas, realizadas sobre os vasilhames posteriormente à queima.
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região historicamente ocupada por grupos da etnia Guarani, uma população densa e coesa de
horticultores. A tradição cerâmica Proto-Tupi (ou Policroma5), por sua vez, foi identificada nas
florestas tropicais do litoral atlântico e bacia do São Francisco. Partindo do Paranapanema e
cobrindo todo o litoral sudeste, nordeste e norte do Brasil até a foz do Amazonas, em região
tradicionalmente associada aos grupos falantes de línguas do tronco Tupi, grupos estes que
provavelmente não se estruturavam de maneira tão coesa quanto os Guarani meridionais
(tanto espacialmente, quanto politicamente).
Apesar da morfologia dos vasilhames apresentar variações significativas entre as duas
tradições, o grande diferencial da cerâmica Proto-Guarani em relação à cerâmica Proto-Tupi é
o predomínio de decorações plásticas, como o corrugado (Figura 4.30) – tão frequente nesta
tradição que alguns autores escolhem designá-la por este nome –, sobre as decorações
pintadas. Todavia, as características tecnológicas mais básicas das cerâmicas Proto-Guarani
seriam, além da já citada predominância das decorações corrugadas, morfologias complexas,
como vasilhames de fundo cônico ou urnas de ombro escalonado, além de peças de grandes
proporções que chegariam até a 1m de diâmetro.
Ainda, sobre a decoração corrugada, Schmitz (2010) afirma se tratar de uma “técnica de
produção que se transforma em decoração, e certamente se origina de uma função”, pois a
parede enrugada aumentaria a área da superfície do vasilhame exposta ao fogo, garantindo ao
vasilhame uma maior eficiência na cocção de alimentos.
Já na cerâmica Proto-Tupi verificamos um movimento inverso, com predomínio das decorações
pintadas6 sobre as decorações plásticas (daí a adoção, por alguns autores, do termo Tradição
Policroma) mesmo que existam “bolsões culturais” onde as decorações plásticas se
sobressaiam às decorações pintadas, em regiões marcadamente Tupi e de predomínio de
decorações pintadas (Figura 4.31), principalmente no nordeste do país. Os vasilhames tendem
a apresentar formato esférico ou em “meia calota”, e as bases são geralmente arredondadas.
Outra característica que diferencia as cerâmicas Proto-Tupi das Proto-Guarani é que, entre as
primeiras, a maior variabilidade morfológica parece estar restrita à boca dos vasilhames, e não
abarcar a forma inteira dos potes, como se percebe entre os Proto-Guarani.

5

Alguns autores não adotam o termo tupi em razão da ambiguidade do termo, preferindo a designação policroma,
outros arriscam ainda “Tradição Tupinambá”, termos que preferimos evitar visto que os Tupinambás não foram o
único grupo Tupi a ocupar a área em questão.
6
Não exatamente em função do predomínio de decorações pintadas sobre decorações plásticas, mas por que essa
decoração pintada traz grandes semelhanças com algumas cerâmicas amazônicas também pintadas, da Tradição
Policroma Amazônica.
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Figura 4.30. Fragmento de vasilhame cerâmico
com decoração corrugada. (Schmitz, 2010)

Figura
4.31.
Fragmento
de
cerâmica
Tupiguarani, com decoração pintada. Acervo
do Centro de Memória do Oeste de Santa
Catarina – CEOM (Lima, 2010).

Aqui, cabe ressaltar que a cerâmica Tupiguarani é a única que apresenta decoração pintada
fora da Amazônia e que a associação de um tipo de decoração a uma tradição em hipótese
alguma atua de maneira mutuamente excludente, isto é, o fato de existir um predomínio de
decorações plásticas entre a tradição Proto-Guarani não vai além disso, um predomínio, e viceversa.
Outro ponto a ser ressaltado é que, entre os Tupiguarani, forma, decoração e utilização
integram um sistema cultural que extrapola o vasilhame em si e vai além do simples preparo e
consumo de alimentos, abarca, da mesma maneira, o meio ambiente em que tal grupo estava
inserido e reflete escolhas, tradições sociais e culturais. O que, como colocado por La Salvia e
Brochado (1989), acaba por condicionar a tralha doméstica ao tipo de alimento disponível e
assim, sua forma “não muda facilmente, pela relação funcional entre o conjunto de vasilhames
de uma determinada cultura e o tipo de alimento que é preparado e servido”.
Para as pinturas, assim como Schmitz aponta para uma característica extremamente utilitária
para a aplicação de decorações corrugadas, Prous (2010, Figura 4.32) também vê certa
associação entre forma, utilização e a decoração pintada nos vasilhames, quando diz que
“vasilhas com formas (e funções) diferentes, costumam apresentar fórmulas decorativas
distintas”, e ainda vai além, ao postular que “as vasilhas pintadas são, no sul, essencialmente
fechadas* (cambuchi) ou semiabertas7 (caguâba), enquanto ao norte são abertas9 (tenhãe ou
tigelas) ou, raramente, fechadas (igaçaba)”.

7

Relativo ao diâmetro de abertura da boca em relação ao maior diâmetro do vasilhame. Nos casos em que o
diâmetro de abertura da boca é menor que o maior diâmetro do vasilhame, convencionou-se como fechado; os
casos em que o diâmetro de abertura da boca é maior convencionaram-se como abertos
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Figura 4.32. Formas básicas Proto-Tupi (esq.) e Proto-Guarani (dir.). (Prous, 2010)

Concluindo, esclarecemos que a adoção de tais designações valendo mão do termo “Proto”
está relacionada à impossibilidade de se afirmar, com certeza, que tal produção cerâmica
realmente fosse obra de ancestrais destes povos históricos, que ocupavam a região em estudo
quando da chegada dos invasores europeus. Todavia, Prous (2010), argumentando sobre as
similaridades identificadas entre os vestígios cerâmicos Tupiguarani e as representações
históricas, a partir de relatos de cronistas do século XVI que descreveram sobre a tralha
doméstica dos Tupinambás, diz o seguinte:
“Na verdade, não há como afirmar que a totalidade da cerâmica arqueológica Tupiguarani
tenha sido elaborada por falantes do tronco linguístico Tupi-Guarani, mas é quase certo
que pelo menos alguns grupos ancestrais destas populações tenham sido autores de boa
parte destes artefatos arqueológicos”. (Prous, 2010)
Ainda segundo ele, se verifica até os dias de hoje entre grupos ceramistas falantes de línguas
do Tronco Tupi, padrões que “obedecem a algumas normas encontradas entre os antigos
Tupiguarani”.
Não existem estudos sistemáticos que objetivassem caracterizar a indústria lítica Tupiguarani
do sudeste brasileiro. Na verdade, são poucos os casos onde estudos sobre indústrias líticas
figuram dentro dos estudos mais amplos sobre as ocupações Tupiguarani em território
nacional, sendo quase implicitamente aceito que os Tupiguarani pouco lançavam mão da
pedra.
Em alguns sítios arqueológicos ligados a esta Tradição, a indústria lítica pode estar
praticamente ausente, porem em outros há material em grande quantidade. Caracteriza-se
pela grande quantidade de lascas retocadas ou não (Figura 4.33). Seixos e blocos com sinais
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de uso são observados com frequência. Usavam a técnica do polimento na fabricação de
instrumentos como lâminas machados, mãos de pilão, socadores e tambetás (Figura 4.34,
Figura 4.35).

Figura 4.33. Indústria lítica Tupiguarani: Lascas unipolares (esq.) e lascas bipolares (dir.).
Adaptado de Corrêa (2009).

Figura 4.34. Tembetá de pedra polida, procedente do Vale do Rio
Doce, MG.
Fonte: Silva, Neves & De Blasis, 2004

Figura 4.35. Fragmento de tembetá e tembetá de amazonita da região do Médio Rio Doce, MG (Piló,
2008).

O que se sabe é que os Tupiguarani tinham domínio sobre as mais variadas técnicas de
lascamento e polimento, e dentro do manejo de aproveitamento das matérias-primas
disponíveis, eram plenamente capazes de selecionar aquelas mais aptas a função pretendida.
Não parecem ter transportado matérias-primas por longas distâncias, salvo alguns casos de
rochas específicas como a silimanita ou a amazonita, e na disponibilidade de matérias-primas
na região, parecem ter tido certa preferência pelo sílex, o quartzo ou o arenito silicificado
(Prous, 2010; Prous e Alonso, 2010).
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Verificam-se indícios de lascamento em sítios espalhados por toda a área ocupada pelos
Tupiguarani, mesmo que em ocorrências mínimas, o que não parece se verificar, é ter havido,
entre os Tupiguarani, uma necessidade muito grande por gumes mais agudos. Alguns autores,
como Prous e Alonso (2010), preferem questionar se a abundância ou ausência de vestígios
líticos em ocupações Tupiguarani não estivessem, talvez, relacionadas às funções e utilizações
feitas daquele espaço.
Ainda, se percebe pelas publicações, que as indústrias líticas pareciam estar restritas ao
atendimento de umas poucas necessidades, sem nenhuma relação de prestígio associada a
elas. Com a grande maioria dos registros fazendo referências mais significativas a peças brutas
- como batedores, polidores ou pedras de fogueira – ou a grandes instrumentos maciços,
fossem lascados ou polidos – lâminas de machado, cinzéis, cunhas –, geralmente ausentes de
apelo estético, quando lascados, mas cuidadosamente confeccionados, quando polidos. Ainda,
na categoria das peças polidas, não podemos nos esquecer dos adornos corporais, como os
tembetá, em certa medida muito comuns entre as ocupações Tupiguarani
Os estudos relacionados à utilização dos espaços e distribuição espacial dos vestígios podem
proporcionar uma série de achados que podem tornar claras certas tendências, e elucidariam a
organização interna das aldeias Tupiguarani (Figura 4.36). Fato muito sabido (Schmitz, 1957,
apud Panachuk et al., 2010) é que nas aldeias Tupiguarani existia uma distinção clara entre os
espaços cotidianos e os espaços rituais, mas são poucas as publicações que realmente trazem
resultados de estudos significativos sobre as estruturas habitacionais ou sobre as
configurações das aldeias.

Figura 4.36. Aldeia indígena Kuikuro (família linguística Karib), exemplo de configuração dos espaços.
Parque Indígena Xingu

Os estudos atuais apontam para uma sistemática de ocupação Tupiguarani que privilegiaria
vertentes e topos de colinas próximos a rios navegáveis e ricos em matérias-primas, em
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regiões de floresta e clima tropical. Todavia estes grupos não estiveram, de modo algum,
restritos a estes ambientes. Na verdade, a grande quantidade de biomas distintos em que
foram identificados vestígios associados a esta Tradição explicita a grande capacidade
adaptativa que estes grupos pareciam possuir.
Se olharmos para a historiografia e os relatos de cronistas do século XVI, como os de Jean de
Lery ou de Hans Staden, que passou mais de nove meses prisioneiro em uma aldeia
Tupinambá na segunda metade do século XVI, perceberemos que suas descrições apontam
para estruturas formadas por uma “praça central” circundada pelas grandes residências
habitacionais (Staden, 1974, Figura 4.37). Essa divisão espacial, muito clara na iconografia do
século XVI, acredita-se, pode ser verificada na dispersão espacial dos vestígios arqueológicos.

Figura 4.37. Ilustrações de aldeias Tupinambá retiradas da narrativa de Staden (1974). Percebe-se
claramente, em todas as imagens, a relação entre espaço habitacional e espaço ritual, muito bem
delineadas.

É comumente aceito que negativos de esteios e “manchas de terra preta” de formas mais ou
menos ovais ou circulares – de dimensões que podem atingir dezenas de metros –, ricas em
matéria orgânica e comumente associadas a concentrações lito-cerâmicas ou estruturas de
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combustão, possam ser interpretadas como espaços habitacionais (Panachuk et al., 2010). A
quantidade e a distribuição destas manchas por determinada área, sua organização em formas
mais ou menos circulares, ovais, em forma de ferradura, podem fornecer fortes indicativos
sobre a população, tamanho, duração e densidade populacional que forjaram tal ocupação.
Ainda, estas informações se cruzadas com características da cultura material identificada no
sítio, podem possibilitar, inclusive, inferências sobre os usos feitos daquele espaço pela
comunidade que o ocupou em momentos passados (áreas habitacionais, áreas rituais, áreas
de descarte do refugo...). Todavia, uma vez que uma característica comum a todas as
manifestações Tupiguarani é a heterogeneidade, uma proposta rígida de modelo de ocupação
Tupiguarani parece ser inviável.

Figura 4.38. Distribuição espacial dos vestígios arqueológicos do sítio Florestal II (MG), e modelo de
provável organização para a ocupação. Adaptado de Panachuk et al, 2010.

Para os Tupinambá do litoral sudeste temos um esboço, realizado por Beltrão (1978, apud
Panachuk et al., 2010), que mesmo partindo das poucas informações disponíveis à época,
sugeriu que o padrão ocupacional Tupiguarani poderia se estruturar num sistema mais amplo,
que vinculasse classes específicas de sítios. Para essa autora, as aldeias mais antigas
apresentariam dimensões modestas e dieta baseada no consumo de moluscos,
posteriormente, com o desenvolvimento destas sociedades e o crescimento da população
(1.000-1.300 d.C.), pequenos acampamentos sazonais teriam começado a se proliferar,
desempenhando funcionamento – relacionados a atividades de subsistência como a coleta de
moluscos – complementar às “aldeias - base”, onde estariam as grandes estruturas
habitacionais, as estruturas funerárias, onde aconteceriam os ritos e festins e, enfim, a
população, de fato, moraria. Segundo estes autores (2010), ainda sobre a proposta de Beltrão:
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“Nesses estabelecimentos sazonais, cujo sedimento com até 1m de espessura é formado
por numerosas valvas de berbigão e mexilhões misturadas com areia, encontram-se
fossas de 1 a 3 m de diâmetro e profundidade de até 1,5 m, cheias de refugo culinário
(fragmentos de ossos, conchas) e de cerâmica. Em poucos casos encontram-se
sepultamentos dentro de fossas de mesmo tipo (Beltrão menciona um sepultamento
masculino e outro feminino, com uma criancinha). A autora assinala a existência de
pequenas estruturas delimitadas por quatro postes, que seriam os abrigos instalados
nesses acampamentos provisórios”. (Panachuk et al 2010)
Mais uma vez, voltando nosso olhar para os relatos de Hans Staden podemos verificar
referências ao que poderia se tratar de um destes acampamentos sazonais de funcionalidades
específicas, em certa passagem referente aos dias seguintes à sua captura e ao trajeto até a
aldeia onde passaria seus dias cativo:
“Parecia-lhes, no entanto, que não era prudente ficarem na ilha durante a noite, e se
embarcaram de novo, para ir a terra firme, onde estavam umas cabanas que antes
tinham levantado. Quando chegamos, era alta noite. Acenderam então fogueiras e
conduziram-me para lá.” (Staden, 1974)
Apesar da grande quantidade de sítios Tupiguarani registrados no estado de Minas, ao que
parece, a região do território mineiro estudado até os dias de hoje, não foi densamente
ocupada pelos indivíduos portadores desta Tradição, pois há apenas registros em locais
pontuais, como na região cárstica de Lagoa Santa e na região de Diamantina (São Gonçalo do
Rio das Pedras) - apenas duas ocorrências. Na Serra do Cipó não há registros ou ocorrências
de material arqueológico ligados aos Tupiguarani.
Os portadores desta Tradição arqueológica penetraram mais tardiamente no território mineiro.
Elementos da cultura material Aratu-Sapucaí encontrados em sítios Tupiguarani de estados
limítrofes a Minas Gerais, indicam que, após penetrarem na área do atual estado de Minas
Gerais, estabeleceram um sistema expressivo de troca cultural com as sociedades indígenas
que já se encontravam na região quando de sua chegada (Oliveira e Viana, 1999-2000).
Morfologias Aratu em sítio com cerâmica pintada com motivo ou estilo indubitavelmente da
Tradição Tupiguarani na região cárstica de Lagoa Santa apontam fortemente para a
possibilidade de que esse contato também tenha ocorrido em território mineiro.
Na região de Diamantina, mais precisamente no município de São Gonçalo do Rio das Pedras,
há registrado uma ocorrência de cerâmica Tupiguarani. “Os fragmentos são bem típicos de
peças da Tradição Tupiguarani, com decoração geometrizada pintada em linhas e pontos
pretos sobre fundo branco” (Isnardis, 2009). Já no município de Diamantina, fragmentos de
uma vasilha com decoração plástica ungulada foi identificada no sitio arqueológico Lapa da
Bandalheira (Isnardis, 2009).
Estudos recentes realizados na região de Conceição do Mato Dentro indicam a presença de
sítios relacionados a Tradição Tupiguarani no município de Dom Joaquim. O sítio Barragem, a
aproximadamente 2km do limite norte da área do presente estudo, é caracterizado pela
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ocorrência de vestígios cerâmicos (Foto 4.4 a Foto 4.7) e líticos, esses em menor quantidade,
de procedência indígena pré-colonial, associados arqueologicamente à tradição cerâmica Tupi.
Localiza-se em área de pastagem, em base de encosta, próximo ao Rio do Peixe. (Scientia,
2013)

4.4

Foto 4.4. Decoração – Ongulado. (Scientia,
2015:174)

Foto 4.5. Decoração – Impressão incisa.
(Scientia, 2015:174)

Foto 4.6. Decoração – Espatualda Insisa.
(Scientia, 2015:174)

Foto 4.7. Decoração Inciso. (Scientia, 2015:174)

CENÁRIO 4:

O DOMÍNIO DO TERRITÓRIO MINEIRO PELAS SOCIEDADES INDÍGENAS

HISTORICAMENTE REGISTRADAS

Quando da penetração do colonizador no que hoje é o território de Minas Gerais, este se
encontrava totalmente ocupado por sociedades indígenas. No entanto, migrações advindas do
processo de conquista colonial já se faziam sentir, com tribos indígenas fugindo de um contato
que lhes causava doenças até então desconhecidas e os reduzia à escravidão e, neste
processo, desalojando outras tribos indígenas que se encontravam anteriormente no território.
O mais antigo mapa que registra as tribos indígenas em território mineiro é o mapa de
Nimuendaju que, em 1944, publicou pela primeira vez um mapa etnográfico com todas as
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tribos indígenas registradas no território nacional na época de seu primeiro contato com o
colonizador e, mais tarde, com a sociedade colonial (IBGE, 1980).
Este mapa (Figura 4.39) atesta o vazio na área central do atual território de Minas Gerais já no
início do século XVIII, causado pela violência do contato. As tribos que ocupavam esse vasto
território não chegaram a ser registradas pelas fontes seiscentistas. Várias das tribos indígenas
registradas historicamente provavelmente não eram as ocupantes originais do território. No
entanto, sua presença no território mineiro, predominantemente nos séculos XVIII e XIX
certamente lhes confere antiguidade suficiente para que os vestígios remanescentes de suas
atividades cotidianas tenham restado no solo na qualidade de sítios arqueológicos.

Figura 4.39. Línguas indígenas e tribos no Estado de Minas Gerais na época do primeiro contato com a
sociedade colonial ou nacional.

O mapa etnográfico de Nimuendaju (Figura 4.39) ilustra a presença das sociedades indígenas
associadas as seguintes famílias linguísticas historicamente registradas (Tabela 4.1):
Tabela 4.1. Línguas indígenas e tribos no Estado de Minas Gerais na época do primeiro contato com a
sociedade colonial ou nacional.
LÍNGUA

TRIBO

DATA DO REGISTRO NA ÁREA

Aruak

Paresi

Primeira metade do séc. XVIII

Bororo

Bororo

Séc. XVIII

Borun

Botocudo

Início a final do séc. XIX

Kayapó

Início do séc. XIX

Xakriabá

Segunda metade do séc. XVIII a início do séc. XIX

Kamakã

Kamakã

Início do séc. XIX

Maxakali

Maxakali

Primeira metade do séc. XVIII a início do séc. XX

Tupi

Tamoyo

Segunda metade do séc. XVI

Isolada

Malali

Final do séc. XVIII a início do séc. XIX

Desconhecida

Abaeté

Desconhecida

Jê
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(línguas
extintas)

4.5

Cataguá

Meados do séc. XVI

Guarino

Primeira metade do séc. XVIII

Mapaxó

Segunda metade do séc. XVII

CENÁRIO 5: O DOMÍNIO DO TERRITÓRIO MINEIRO PELA SOCIEDADE COLONIAL E NACIONAL

A colonização brasileira, e a consequente exploração de suas riquezas pela Coroa Portuguesa
atende ao regime econômico vigente, o Mercantilismo. Para segui-lo, era preciso encontrar, na
nova colônia, pedras e metais preciosos. Nesta competição, a rival portuguesa, Espanha, leva
vantagem, pois os nativos das colônias espanholas já realizavam trabalhos com as riquezas
intentadas há algum tempo.
Correndo contra os espanhóis, várias foram as tentativas realizadas no Brasil. A capitania de
São Vicente e em especial o povoado São Paulo do Piratininga, apresentava melhores
condições como ponto de partida dessas incursões ao sertão da colônia. Tais viagens eram
conhecidas pelo nome de bandeiras, e seus participantes, por bandeirantes.
Segundo Alves Filho (2000:103):

As primeiras tentativas de reconhecimento do atual território de Minas Gerais por parte do
poder colonial se produzem em meados do século XVI, por intermédio mais exatamente
das expedições conduzidas por sertanistas provenientes da Bahia e São Paulo em 1553,
1560, 1572 e 1576. Segundo alguns estudiosos da história mineira, já existia, na margem
direita do rio São Francisco, desde a época dessas primeiras incursões, alguma atividade
econômica, com base na criação de gado. Os paulistas se referiam à região das minas
como “Dos Cataguases”, por causa dos índios que dela se assenhoreavam. Porém, o
povoamento europeu de Minas Gerais tem início com a descoberta de minas de ouro e
diamantes por bandeirantes de São Paulo.
A primeira leva de bandeiras (Figura 4.40 e Figura 4.41) ocorreu entre os anos de 1656 e 1676.
Apesar de não encontrarem riquezas, devassaram o sertão, abrindo o caminho às expedições
seguintes. Em 1672, após o retorno do tráfico negreiro, os bandeirantes paulistas recebem
incentivo da Coroa Portuguesa para intensificar as buscas aos metais. Em 1674, um experiente
bandeirante, Fernão Dias Paes, organiza a maior e mais importante bandeira a penetrar no
sertão. Esta consumiu anos de trabalho e grande parte da fortuna de Fernão Dias. Seu
contingente era de mais de 1200 homens, divididos em três grupos. O primeiro, chefiado por
Matias Cardoso, encarregava-se de plantar roças para o sustento dos dois outros grupos que
viriam em seu encalço. Outros integrantes dessa expedição eram Borba Gato e Garcia
Rodrigues Paes.
Ainda não foi nessa grande bandeira de Fernão Dias que as tão cobiçadas riquezas foram
encontradas. Mas sua importância é extraordinária, dada a estratégia utilizada pelo explorador:
as roças plantadas foram os embriões de povoados, arraiais, vilas e, por fim, cidades mineiras.
Fernão Dias e seus companheiros garantiram não só o sustento das bandeiras seguintes,
como também pacificaram territórios, após sangrentos conflitos com os indígenas (em especial
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os Mapaxós e Cataguás), percorreram a maior parte dos territórios onde, a seguir, seriam
encontrados ouro e pedras preciosas e lançaram as bases do povoamento do território mineiro
através das roças.
Os assentamentos portugueses coloniais relacionados ao bandeirismo de apresamento
indígena caracterizaram-se por baixa densidade demográfica, assentamentos rudimentares de
curta duração e poucos utensílios duráveis. Esses, em sua maioria, eram representados por
armas, que não eram abandonadas, mas cuidadosamente conservadas e transportadas.
O alimento básico dos expedicionários era a denominada "farinha de guerra", feita de mandioca
cozida e compactada. Os demais componentes da dieta eram obtidos do ambiente circundante,
através de atividades de caça, pesca e coleta de frutos, ervas, raízes e mel. Com o tempo,
roças de subsistência começaram a ser plantadas ao longo dos caminhos percorridos, para
serem colhidas na volta ou deixadas para outras bandeiras.
As bandeiras de prospecção de metais preciosos foram mais importantes para o
desbravamento do interior mineiro que as bandeiras anteriormente iniciadas, de apresamento
de indígenas.
A primeira notícia sobre descoberta de ouro é atribuída a Antônio Rodrigues Arzão, em 1693,
no Rio Casca. Doente e impossibilitado de seguir com a bandeira, Arzão passou a descrição da
localização do metal a Bartolomeu Bueno Siqueira. Este não encontrou o local descrito por
Arzão, mas descobriu ouro em Itaverava, em 1694.
A partir daí três regiões do território mineiro destacam-se pelas suas descobertas: o Rio das
Mortes (próximo à atual São João Del Rei), a região das atuais cidades de Ouro Preto e
Mariana e o Rio das Velhas (próximo às atuais Sabará e Caeté). Em 1701, a bandeira de
Antônio Soares Ferreira alcançará a região do Ivituruí – palavra indígena que significa “Serro
Frio” – e lá descobrirá ouro. Essas não seriam as únicas riquezas da região, como poderá ser
visto adiante.
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Figura 4.40. Trajeto das expedições paulistas durante o período colonial.
Fonte: http://geocities.yahoo.com.br/terrabrasileira/contatos/ataques.html.

Figura 4.41. Trajeto das bandeiras de prospecção de metais preciosos.
Fonte: http://www.geocities.com/bandeiras99/prospeccao.html

Sobre o papel da descoberta das minas auríferas (e posteriormente diamantinas) para o
povoamento e economia de Minas Gerais, fala Alves Filho (2000:104):

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

62

A região das minas de ouro e prata, situada bem no centro de Minas Gerais atual, atrai
forte contingente populacional do litoral da Colônia e da própria metrópole, sendo
rapidamente ocupada, apesar dos problemas de acesso e da resistência indígena. “Pelos
livros de navegação pode-se, em calculo aproximativo, estimar que, de 1705 a 1750,
mais de dez mil pessoas deixavam anualmente Portugal, em busca do Brasil”, constata
um historiador. É que a exploração do ouro, na verdade, não exige vultosos
investimentos iniciais e nisso ela difere muito do antigo sistema açucareiro. Eis o que
possibilita, paralelamente às grandes empresas mineradoras instaladas no Brasil Central,
o surgimento de pequenos grupos de catadores independentes - os chamados
faiscadores - quase todos reinóis ou brancos já nascidos no Brasil e, mais raramente,
mestiços de brancos e índios.
Nos primeiros anos que seguem às descobertas, assiste-se ao incentivo ao povoamento, uma
vez instituído o Quinto, imposto onde 20% de todo o ouro coletado era pago à Coroa. Assim,
quanto mais pessoas encontrassem ouro, maiores eram os lucros da Coroa. Para garantir os
lucros, são criados caminhos oficiais para evitar o contrabando (Estradas Reais), pontos de
fiscalização, estalagens, roças, pontos de venda e realizada a transposição de rios por balsas,
tudo o que permitisse aos garimpeiros aumentarem os seus ganhos – e, por consequência, os
de Portugal.
O sonho do enriquecimento rápido faz da política portuguesa de povoamento das minas um
tipo adverso. Falta mão-de-obra para serviços básicos, desde lavoura, passando pela
segurança e chegando ao clero. Com isso, inverte-se o incentivo antes dado, com restrições à
entrada de estrangeiros nas Minas.
Iniciam-se os conflitos sociais, especialmente entre os descobridores das minas (os paulistas) e
os portugueses. Ocorrem, igualmente, entre os mineradores e os fornecedores de gêneros, em
especial os baianos e os reinóis, que detinham o monopólio de alguns gêneros. O episódio que
melhor ilustra a tensão deste período é a Guerra dos Emboabas, conflito envolvendo
portugueses (colonos procedentes de outras partes da Colônia, em especial da Metrópole) e
paulistas em 1708. Em 1709, o poder colonial reprimiu brutalmente os paulistas, que foram
obrigados a abandonar a região.
A exploração mineral acarretou o incremento da escravidão negra na região. Segundo Alves
Filho (2000), o número de entradas de escravos a partir dos primeiros anos do século XVIII se
situaria em torno de duas mil almas por ano, duplicando entre 1718 e 1734), com a
consequente expansão da atividade mineradora, compensando, pela alta intensidade, o baixo
nível técnico da extração (Figura 4.42).
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Figura 4.42. Catas de ouro na Zona da Mata, MG.
Fonte: http://www.asminasgerais.com.br/Zona%20da%20Mata/

O resultado desse afluxo de gente foi o desenvolvimento da vida urbana e da criação de gado
em núcleos isolados do planalto (para atender à demanda dos mineiros). Apesar disso, a maior
parte do território mineiro ainda permanecia sob o controle dos índios, estando a degradação
ambiental localizada principalmente nos pontos de exploração mineral, o que assegurava uma
cobertura vegetal relativamente preservada na maioria do território
Portugal sentiu a delicada situação das minas e viu que era hora de intervir. Em 1702 é criada
a Intendência das Minas, para que tivesse maior controle sobre a região. A seguir, como
consequência da Guerra dos Emboabas, é criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro,
em 1709, desmembrada de São Vicente. A partir de então, as medidas de controle da Coroa
serão as geradoras de conflitos por décadas.
Em 1711, é criado o imposto por capitação, ou seja, sobre o número de escravos e bateias que
trabalhassem na mineração. Havia dificuldades para a cobrança, porque não havia como se
comprovar quantos escravos de um senhor trabalhavam efetivamente na exploração aurífera.
Assim, instituiu-se o regime de fintas, ou quotas anuais. Este também gerou controvérsias, pois
a produção não acompanhava a taxa estabelecida pela Coroa.
Além do mais, havia uma cobrança sobre todas as outras mercadorias que entravam na região
das minas para abastecimento. Em 1714, lança-se mão de outra medida administrativa: a
divisão das Minas em 3 comarcas – a de Vila Rica (encabeçada por Vila Rica), a do Rio das
Velhas (encabeçada pela Vila de Sabará) e a do Rio das Mortes (encabeçada pela Vila de São
João Del-Rei). Neste mesmo ano, o Arraial de Lavras Velhas do Ivituruí é elevado à categoria
de Vila do Príncipe do Serro do Frio.
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Em 1719, é anunciada a criação de casas de fundição de ouro em Vila Rica, Sabará, São João
Del-Rei e Vila do Príncipe do Serro Frio. Até então, o ouro era levado às casas de fundição do
Rio de Janeiro e São Paulo. A medida de fundir-se o ouro próximo aos locais de exploração
diminuía os riscos de contrabando. Isso gerou protestos, que culminaram com o Levante de
Vila Rica, em 1720. A revolta foi rechaçada, e os revoltosos deportados, tendo suas
propriedades queimadas.
Para defender os interesses do império é criada, em 1720, a Capitania de Minas Gerais e
também a Comarca do Serro Frio. A Casa de Fundição seria instalada na vila do Príncipe, onde
todo o ouro do nordeste de Minas deveria ser quitado. Esta, por sua vez, tinha alçada sobre
uma grande área da qual faziam parte o arraial do Tijuco – hoje Diamantina – e todo o nortenordeste de Minas.
A importância da Comarca do Serro Frio no início do século XVIII fica evidente no trecho
extraído do livro “História de Conceição do Mato Dentro”, de Geraldo Dutra de Moraes (1942):
Em 18 de março de 1723, agora sob a diligência do sargento-mor José Botelho da
Fonseca, instalou-se em Conceição do Mato Dentro um corpo de cavalaria de homens
brancos. Os capitães-do-mato do Sêrro Frio que andavam em batedura aos escravos
foragidos (que constituíam o famoso quilombo do “Meloso”), tinham como sede o distrito
de Conceição do Mato Dentro, onde entregavam os escravos capturados que eram
recambiados “oficialmente” para os seus respectivos senhores.” (Moraes, 1942 p.35).
No início do ano de 1732, o ouvidor geral da Comarca do Serro Frio escreveu ao governador
de Minas, dom Lourenço de Almeida, relatando os problemas com os quilombolas que se
achavam trabalhando nos “rios e ribeirões de diamantes”. (Gomes, 2005).
Na mesma comarca, quilombos eram atacados em 1738 e os capitães-do-mato apresentavam
ao Senado cabeças dos negros mortos, com o fim de receberem pagamento correspondente
(Barbosa, 1972 p.61).
Em 1782 e 1783, os quilombos inquietavam os Distritos de Morro do Mateus Leme e Mariana e
a Demarcação Diamantina do Tejuco. Foram nomeados Capitães da Esquadra de Caçadores,
Mateus Mendes Ribeiro, para o primeiro, e Anastácio Gomes da Cunha Almada, para o
segundo (Barbosa, 1972 p.73).
Uma excepcionalidade se nota nos quilombos da região Diamantina, conforme nos mostra
Barbosa (1972):
“Na demarcação Diamantina do Tejuco, sempre houve quilombos, com uma
particularidade que os distinguia dos demais: não havia reclamações dos moradores, não
havia roubos nem ataques de qualquer espécie aos brancos. Pelo contrário, os brancos
eram amigos dos negros, a quem forneciam mantimentos necessários. Os negros traziam
seus diamantes ao arraial, vendiam-nos e, nas vendas adquiriam suprimentos. Eram
porém perseguidos como criminosos, por exercerem atividade proibida, o garimpo.”
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Em 1725, as casas de fundição serão definitivamente instauradas. Após uma frustrada
tentativa de voltar ao regime de cobrança por capitação e censo de indústrias, entre os anos de
1735 e 1750, o regime de fintas retornará, personificando-se nas casas de fundição, mas com
um peso de 100 arrobas anuais. Caso não se alcançasse tal soma, lançava-se a derrama, ou
confisco de bens para complemento do imposto cobrado. As décadas de 1760 e 1770
assistiram ao início da queda de produção de ouro, sendo 1672 o primeiro ano relatado.
Ocorrem derramas em 1763 e entre os anos de 1769 e 1771.
A Vila do Príncipe era o centro da exploração do ouro na região. Paulistas a serviço da Coroa
Portuguesa fincaram suas bandeiras próximas às cabeceiras do Rio Jequitinhonha e às
margens dos córregos Quatro Vinténs e Lucas, dando início à formação dos arraiais de Baixo e
de Cima e que juntos constituíram o povoado de Serro Frio – que atraía várias pessoas pela
abundância de ouro. Mais tarde, os arraiais passam a ser conhecidos como distritos de Milho
Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras, onde foram descobertas lavras de diamante.
A opressão infinda, a produção curta e as novas ideias que sopram de uma Europa que se
insurge contra a tirania são os componentes de uma equação que terá como resultado um dos
grandes episódios da história de Minas Gerais no período colonial: a Inconfidência Mineira.
Nela, um grupo de intelectuais contesta todo o sistema colonial, preparando um levante mineiro
contra a coroa. De ideias avançadas para a época, inclusive preconizando a independência da
Capitania num regime republicano, a revolta é delatada por um dos participantes e duramente
rechaçada pelas autoridades. Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes – recebe uma
punição exemplar, sendo morto e esquartejado. Seu cadáver insepulto é exposto em vários
locais, como um aviso do poderio português sobre sua colônia.
Nem só de ouro vive o mineiro no período colonial. Os diamantes foram descobertos ainda no
século XVI, em expedições que partiram de Porto Seguro e Espírito Santo seguindo pelos rios
Doce, Jequitinhonha, Araçuaí, Caravelas e Mucuri. A exploração sistematizada só ocorre a
partir de 1730.
O rigor da Coroa sobre a exploração das pedras preciosas é maior que sobre a exploração do
ouro. É decretado o monopólio real da extração de pedras. A Intendência dos Diamantes
começa a funcionar em 1734, e as concessões de exploração são feitas por contratos. Do
Distrito Diamantino faziam parte os arraiais de Milho Verde, São Gonçalo, Chapada, Rio
Manso, Picada, Pé de Morro e Tejuco. O arraial do Tejuco sediará o Distrito, que ainda manterá
vínculos, nos primeiros anos de criação, com a administração do Serro Frio. Em 1771, o
Intendente dos Diamantes recebe poderes para administração direta da Real Fazenda,
impondo regras rígidas de conduta à população. A real extração será extinta em 1853, com o
esgotamento das jazidas.
A preocupação no abastecimento das Minas leva a um desenvolvimento da agricultura e da
pecuária no território mineiro. Inicialmente, a capitania contava com o gado baiano, os muares
do Rio da Prata e os gêneros de São Paulo e Rio de Janeiro. Em meados do século XVIII, a
agricultura mineira já se encontra autossuficiente, e o processo de criação de animais intenso.
Note-se, porém, que esta fase da história mineira desenvolve-se em contexto urbano, e a
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criação de animais nesse meio apresentou problemas. Segundo Campos e Faria (2005) “a
Câmara de Vila do Príncipe, por exemplo, em 1734, preocupada com o saneamento urbano,
proibiu a criação de porcos soltos na rua e a manutenção de chiqueiros nos quintais” (p. 66).
Mas a pecuária prosperará em contexto rural, e em novas áreas, como o Curral Del Rei. Em
1770, essa atividade também encontraria sua autossuficiência. É digno de nota o dinamismo
urbano nas Minas, onde o povoamento, incentivado pela mineração, traz uma população que
desenvolve várias atividades. Em meados dos setecentos, apenas um terço das pessoas se
ocupava de ouro e pedras preciosas.
A descoberta de ouro causa, definitivamente, o desvio do centro político do nordeste da colônia
portuguesa para o sul. Essa nova fase altera, também, a economia (que volta suas atenções às
novas riquezas), a sociedade (por exemplo, que passa a se organizar em contextos urbanos),
as artes (com especial destaque para o Barroco Mineiro, estilo artístico que encontra
ramificações na arquitetura, escultura, pintura e música) e até na religião (onde muitas das
celebrações eram organizadas pelas Irmandades, figura importante, uma vez que as ordens
religiosas eram proibidas nas Minas).
Segundo Alves Filho (2000), estima-se que a Colônia forneceu, entre 1695 e 1800, cerca de mil
toneladas de ouro para Portugal. O Marquês de Pombal calculava que até a metade do século
XVIII as minas do Brasil tinham rendido “quase mil milhões de cruzados” para Portugal. Minas
Gerais foi o principal centro produtor e o próprio eixo da economia portuguesa durante o século
XVIII.
Com a parte da renda auferida com a extração do ouro que permaneceu em Minas,
desenvolveram-se vários aglomerados urbanos. Vila Rica, por exemplo, tornou-se a cidade
mais populosa das Américas no século XVIII, reunindo mais de cem mil habitantes, com reflexo
na própria atividade artística, onde o grande nome foi o escultor barroco Aleijadinho.
As minas foram exaustivamente exploradas por quase 100 anos. No início do século XIX, com
o declínio do ciclo do ouro de aluvião e da mineração, que necessitava de atividades extrativas
baseadas em técnicas inovadoras que requeriam alto investimento financeiro, poucos
mineradores persistiram no negócio. A atividade passou a depender, em certa medida, de
incentivos do governo para a manutenção da produção. Este contexto fez com que a
população com menores fontes de recursos se dedicasse ao garimpo em menor escala,
desenvolvido com bateia, manualmente e em escala familiar.
A atividade mineradora levou também ao desenvolvimento da pecuária no sul e no norte do
país, com a finalidade de abastecer as áreas de mineração, onde não se desenvolviam
atividades produtivas para abastecimento alimentar da população local, que cada vez mais se
adensava. Intensifica-se o movimento de tropas do norte e do sul em direção ao centro
minerador (Figura 4.43, Figura 4.44).
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Figura 4.43. Pouso de tropeiros na Zona da Mata mineira.
Fonte: http://www.asminasgerais.com.br/Zona%20da%20Mata/

Figura 4.44. Fluxo do gado em direção às áreas mineradoras.
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Fonte: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/top03.html

Com o declínio do ciclo do ouro a população passa a se dedicar então à pecuária e à
agricultura de subsistência: atividades prejudicadas pela localização geográfica de Vila Rica –
região montanhosa que compõe a cadeia do Espinhaço – cercada pelas Serras de Santo
Antônio do Itambé, da Bocaina, do Capivari, do Raio, do Candonga, dos Crioulos, do Carola,
etc.
Em 1838 a Vila do Príncipe é elevada a Município de Serro e permanece na condição de centro
administrativo e jurídico da região. O comércio, assim, se desenvolve.
A mão-de-obra escrava negra predominou durante os séculos XVIII e XIX, permeando todas as
atividades produtivas (Figura 4.42, Figura 4.45).

Figura 4.45. Escravos negros na produção da farinha de mandioca.
Fonte: http://www.asminasgerais.com.br/Zona%20da%20Mata/

Diversos quilombos salpicaram o território de Minas Gerais, formados por negros fugidos. A
planta de um dos mais importantes deles, o Quilombo de São Gonçalo, no atual município de
São Gotardo, pode ser vista na Figura 4.46.
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Figura 4.46. Planta do Quilombo de São Gonçalo, MG, de 1726.
Acervo: Biblioteca Nacional.

Fonte: http://international.loc.gov/intldl/brhtml/br-1/br-1-3-2.html

O declínio da atividade mineradora, ocorrido na segunda metade do século XVIII, trouxe a
necessidade de mudanças, adaptações para a sobrevivência. Minas perde o protagonismo,
mas se mantêm próxima aos centros de poder, agora instalados, definitivamente, no sudeste,
especialmente com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, em fuga da invasão
napoleônica.
Durante o século XIX, o Brasil passará de colônia a Reino Unido de Portugal (1815 – 1822), a
Monarquia independente (1822–1889) e, finalmente, a República (1889). Minas Gerais
assinará seu quinhão de responsabilidade nas mudanças brasileiras, bem como a região da
cidade do Serro e adjacências rubricará sua participação em todo esse processo.
O território mineiro foi delineado, como o conhecemos hoje, no início dos oitocentos. A região
do triângulo é anexada em 1820. Nessa mesma década, haverá uma disputa pela comarca do
São Francisco, uma vez que Pernambuco perde territórios por se envolver em movimentos
rebeldes. Em 1850, nos limites não estabelecidos entre Minas e o Espírito Santo, há, inclusive,
a proposta de criação de uma nova província, com territórios de Minas, Espírito Santo e Bahia,
que teria capital na cidade de Filadélfia. Outra proposta prevê a criação da província do São
Francisco, baseada em sua identidade cultural. O resultado da querela é uma definição
próxima dos limites que temos hoje entre os três estados.
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O Partido Republicano Mineiro, fundado em 1870 em Diamantina, Juiz de Fora e Campanha,
vai abrigar antigos membros dos partidos Liberal e Conservador sob uma mesma bandeira. E a
economia mineira, a qual essa classe domina, não é mais a mesma do período colonial.
Com a decadência da mineração, ocorreu a ocupação e exploração de novas regiões e a
diversificação das atividades. A economia se adapta aos novos tempos, bem como os novos
tempos se adaptam à decadência da mineração.
Após a libertação da indústria de ferro, em 1795 surgem várias fundições. “Esses
empreendimentos motivaram outros, sobretudo próximos ao Serro” (Campos e Faria, 2005, p.
105). Ainda segundo os autores, entre Ouro Preto e Itabira haviam 84 fundições em 1853. A
fundição de ferro, aliada à produção de pólvora no Brasil, reduz os custos da extração de
diamantes, que se mantém. Em 1841, é extinta a Real Extração e o Distrito Diamantino passa a
integrar a administração da província. Ainda sobre a diversificação das atividades na área dos
diamantes, em 1873 há a tentativa de uma fábrica de lapidação em Diamantina, mas o
empreendimento não se desenvolve.
A mineralogia também explorará as jazidas de manganês, chumbo, salitre (antes clandestino,
posteriormente regulamentado) e as discutidas “águas minerais” das estâncias hidrotermais.
A tecelagem, outro ramo explorado, já era atividade tradicional nas Minas desde os setecentos.
Dispersa-se por várias regiões, entre outras, em Diamantina e Montes Claros. Predomina a
mão-de-obra livre, feminina e infantil, doméstica e fabril. Apesar das tentativas de
profissionalização, a concorrência com os artigos importados provocará supressão da mina nos
fins do século XIX.
Após a decadência da mineração, a principal atividade desenvolvida pela província, até a
metade do século XIX, será a pecuária, principalmente de bovinos, equinos, muares e suínos.
Num segundo plano, desenvolve-se a de caprinos, ovinos e a criação de aves. As atividades
principais receberam incentivos da Corte para melhoria das raças, numa fazenda de
aprimoramento em Cachoeira do Campo, em 1819. Dela restou apenas uma indústria de
laticínios.
A pecuária serviu tanto à alimentação quanto ao transporte, suprindo o consumo interno
(mineiro) e das províncias de São Paulo e Rio de Janeiro. O uso de carros de boi manter-se-á
mesmo após a chegada da ferrovia, que apenas os substituiu parcialmente.
Os trens chegam na segunda metade do século XIX, suscitados a atender a demanda de
escoamento da produção agrícola, em especial dirigida a um único produto, que será o carrochefe, ou, numa alusão, a locomotiva da economia mineira neste período e nos posteriores: o
café.
A agricultura, no princípio dos oitocentos, está atrás das atividades pecuárias. Os principais
produtos18 são o milho, o fumo, a cana-de-açúcar, a mandioca, o algodão, o arroz e o feijão.
Também é notado o cultivo, em muito menor escala, de uva, chá, cevada, centeio e linho. A
agricultura de subsistência dividia espaço com as grandes plantações. A atividade recebe
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incentivos para melhoria. Notam-se tentativas de escolas agrícolas e de artes e ofícios. Mas
faltam professores capacitados, alunos interessados e verbas para manutenção das escolas.
Nenhum desses produtos obteve os resultados do café. O cultivo deste grão ocupa a Zona da
Mata e, posteriormente, o sul de Minas. O escoamento da produção trouxe os trilhos do trem,
as estações e, em consequência, a noção de progresso da época. E o poder político sabia
disso: a principal rede ferroviária foi batizada com o nome do Imperador (Estrada de Ferro Dom
Pedro II). Com a Proclamação da República, mudou para Central do Brasil, buscando apagar a
ligação entre a monarquia e o progresso.
Na cidade do Serro, porém, o progresso não chega na forma dos trilhos. Dado o relevo
acidentado, a estrada de ferro foi desviada para Curvelo, chegando a Diamantina. Sem boas
estradas para comunicação, esse foi um dos fatores que mergulhou a cidade numa época de
decadência econômica, selando o fim do período de apogeu.
O cultivo do café realizou-se, inicialmente, em grandes propriedades, contando com mão-deobra escrava até 1880. Passou a contar, também, com equipamentos mecânicos desde a
década de 1870. Porém, as técnicas de cultivo “predatórias” levam a um esgotamento do solo,
e a plantação passa a unidades agrárias menores.
Além da economia, também a sociedade se adapta aos novos tempos. De capitania a
província, do ouro ao café, o mineiro passa de urbano à rural. O crescimento e
desenvolvimento das regiões, antes focado nas áreas mineradoras, agora vai em direção à
Zona da Mata e Zona Sul do território. Minas ainda possui o maior contingente municipal do
Império, chegando, em determinados momentos, a concentrar 25%. A partir de 1850, adaptase à extinção do tráfico negreiro; com a abolição da escravatura (1888), passa a absorver mãode-obra livre, pobre ou liberta. Sistemas de parcerias (terças e meias) impedem o colapso da
atividade agrícola, uma vez que a regulação do trabalho não se fazia por moeda, escassa na
época.
Apenas no período Republicano (período da denominada República Velha) Minas Gerais
voltará a se sobressair no cenário histórico nacional, através dos acordos entre os oligarcas
mineiros e os paulistas (política que ficou conhecida como café com leite).
Os sítios arqueológicos históricos registrados em território mineiro testemunham os diversos
períodos e processos do povoamento e conformação territorial do atual Estado de Minas
Gerais, a saber: estruturas de mineração; vestígios de antigos arraiais; estruturas de fazendas
de criação de gado; ruínas de edificações civis, religiosas e militares; antigos caminhos usados
para circulação no período colonial e imperial; remanescentes materiais de antigos quilombos,
etc.
A região que interessa ao presente projeto pertence à primeira fase da ocupação histórica do
território mineiro, no período colonial, quando, segundo Moura (s/d), se dá a configuração
territorial da Capitania das Minas Gerais (Figura 4.47).
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Figura 4.47. Configuração territorial da Capitania de Minas Gerais, no período colonial.
Fonte: Moura, s/d (in: http://www.asminasgerais.com.br/?).
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5

PRÉ-HISTÓRIA NA REGIÃO DE CONGONHAS

Apesar de ainda serem incipientes, as pesquisas arqueológicas na região de Congonhas têm
se consolidado, principalmente em decorrência de projetos de licenciamento ambiental.
Encontram-se registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológico (CNSA) e no banco de
dados de Sítios Georreferenciados (IPHAN/CNA) 12 sítios arqueológicos do período précolonial no município de Congonhas e 3 sítios arqueológicos do período pré-colonial no
município Belo Vale. Incluímos aqui também os sítios do município de Jeceaba, que apesar da
Mina Casa de Pedra não incidir sobre este munícipio, ela encontra-se bem próxima (ca. 4 a
10km) de uma região com presença de vários sítios arqueológicos (22 sítios pré-coloniais).
Incluímos também o sítio Santa Maria (CODEMIG/SETE, 2010), localizado no município de
Congonhas, o qual ainda não consta do CNSA (Tabela 5.1, Figura 5.1).
Os 38 sítios arqueológicos são sítios a céu aberto, associados a presença de material lítico e
cerâmico, localizados em sua maioria em relevo de meia encosta ou margem de rio, com
alguns sítios implantados em topo de morros (Tabela 5.1, Figura 5.1, Anexo 1). Os atributos da
cultura material, e implantação na paisagem desses sítios correspondem as características da
Tradição Aratu-Sapucaí descritas acima.
Tabela 5.1. Sítios arqueológicos pré-coloniais nos municípios de Congonhas, Jeceaba, e Belo Vale.
SÍTIO

CNSA

RELEVO

ARTEFATOS

TRADIÇÃO
-

Bichento

MG01405 Meia encosta

Lítico lascado, cerâmico

Carvalho

MG01407 Meia encosta

Lítico, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Chuvisco

MG01409 Meia encosta

Cerâmico

Aratu-Sapucaí

Cruzeiro

MG01410 Topo

Lítico polido, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Escancarado

MG01417 Meia encosta

Cerâmico

Aratu-Sapucaí

Esmeril

MG01418 Topo

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Fazenda Simão

MG01191

Cerâmico

Marimbondo

MG01411 Várzea

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Pasto do Paulo

MG01412 Meia encosta

Cerâmico

Aratu-Sapucaí

Pé de Mexerica

MG01413 Meia encosta

Cerâmico

Aratu-Sapucaí

Pinheiro

MG01414 Meia encosta

Cerâmico

Aratu-Sapucaí

Relâmpago

MG01415 Topo

Aratu-Sapucaí

Meia encosta

-

Alambrado

MG01122 Topo

Cerâmico
Lítico lascado, lítico
polido, cerâmico
Lítico lascado, cerâmico

Areias

MG01404 Meia encosta

Cerâmico

-

Barbeiro

MG01129 Meia encosta

Cerâmico

Aratu-Sapucaí

Cachoeira 1

MG01141 Base de vertente

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Cachoeira 2

MG01142 Margem de Rio

-

-

Cantagalo I

MG00282

Cascalheira

MG01419 Topo

Cupim Furado

MG01126 Meia encosta

Divisa

MG01128 Meia encosta

Santa Maria

-

Meia encosta

-

Cerâmico
Lítico lascado, cerâmico
Lítico lascado, lítico
polido, cerâmico
Lítico lascado, lítico
polido, cerâmico

MUNICÍPIO

Congonhas

Aratu-Sapucaí
Aratu-Sapucaí

Jeceaba

Aratu-Sapucaí
Aratu-Sapucaí
Aratu-Sapucaí
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do Meio

MG01127 Meia encosta

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

do Meio 1

MG01123 Topo

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Jacaré

MG01648 Margem de rio

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Lagoa

MG01143 Margem de rio

Lítico lascado

Lobeira

MG01114 Margem de rio

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Machado

MG01655 Margem de rio

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Madruga

MG01652 Margem de rio

Aratu-Sapucaí

Palmital

MG01131 Margem de rio

São Cristóvão

MG01124 Margem de rio

Lítico lascado, cerâmico
Lítico lascado, lítico
polido, cerâmico
Lítico lascado, cerâmico

São Mateus I

MG00281

Cerâmico

Sumidouro

MG01654 Margem de rio

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Vértice

MG01125 Topo

Lítico lascado, cerâmico

Aratu-Sapucaí

Volta Fria
Chacrinha dos
Pretos
Mancha de
carvões e terra
queimada
Sítio pré-histórico
da Fazenda dos
Paiva

MG00283

Cerâmico

-

MG02589 Baixada

Cerâmico

-

MG02484 Base de vertente

MG02588 Baixada

-

Aratu-Sapucaí
Aratu-Sapucaí

-

Cerâmico

-

Belo Vale

Aratu

Fonte: CNSA; Codemig/Sete, 2010; Baeta & Piló, 2015.

Figura 5.1. Localização dos sítios arqueológicos pré-coloniais nos municípios de Congonhas, Jeceaba e
Belo Vale.

Alguns dos sítios listados na Tabela 5.1 foram alvo de pesquisas sistemáticas. Estes sítios
estão localizados na bacia do rio Paraopeba, foram caracterizados como assentamentos précoloniais de grupos ceramistas da Tradição Sapucaí. Como tais sítios foram encontrados em
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tributários do rio Paraopeba, levaram os nomes destes, sendo: Madruga, Esmeril, Sumidouro e
Bichento. Devido a intensa ocupação histórica da região, estes sítios já estavam bastante
impactados. Segundo Baeta e Piló (2015:26)
“Os sítios ceramistas da região de Congonhas e Jeceaba se situam em locais que
posteriormente foram utilizados para implantação de áreas de plantio, benfeitorias e
criatórios de gado, o que gerou um impacto negativo nesses sítios.”
Mesmo impactados, foi possível levantar elementos acerca de suas implantações na paisagem
e aspectos tecnológicos dos seus utensílios cerâmicos e líticos. Datações por
termoluminescência apontam estes sítios como sendo do Sec. XVI (sítio Bichento 390±50 A.P.;
sítio Madruga 440±50 A.P. e 530±50 A.P.; Baeta e Piló, 2015:36), cerca de 150 anos antes da
chegada dos primeiros exploradores e bandeirantes na região a procura de ouro e outros
metais preciosos.
Como Congonhas está situado na porção sul do quadrilátero ferrífero, onde a geologia
proporciona a formação de abrigos em canga e em quartzito, há também alto potencial para a
ocupação destes. Na região da Serra da Moeda há vários abrigos com grafismos rupestres
atribuídos a tradição Planalto (Solá, 2008).
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6

A DESCOBERTA DO OURO E OCUPAÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO DE
CONGONHAS

Congonhas foi fundada no início do século XVIII, quando da descoberta de seus ricos
depósitos aluvionares e eluvionares de ouro. Após a exaustão de seus depósitos auríferos e da
implantação da Estrada de Ferro Central do Brasil, em 1912, tornou-se o distrito importante
área de mineração de ferro, manganês, dolomita, talco, dentre outros, sendo a mineração de
ferro e manganês extremamente importantes para o desenvolvimento da região.
As descobertas de ouro que deram origem ao Arraial das Congonhas do Campo são de data
incerta, mas a documentação de referência existente assim como a historiografia seiscentinsta
sobre Minas Gerais indica que possam ser anteriores à década de 1690. (Barbosa, 1995; Lima
Jr., 1978; Franco, 1989; Apud Neves, 2015: 56)
Minas Gerais, como o nome sugere, surgiu do sucesso bandeirante em encontrar ouro no
conjunto de serras que formam o chamado quadrilátero ferrífero, parte importante da cadeia do
espinhaço, centro montanhoso foco das primeiras populações urbanas coloniais nessa
capitania, atualmente compõe a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. O território de
Congonhas do Campo é um espaço privilegiado nessa história e um dos lugares em que o ouro
foi encontrado bem cedo, fixando ali, já na borda oeste do quadrilátero, um povoado que
cresceu e se tornou parte importante do caminho de São Paulo e Rio de Janeiro para o centro
de Minas.
Mas a história da exploração mineral da Congonhas antiga vai muito além do ouro, já que
outros minerais foram explorados muito cedo em diversas paragens desse território. Desde os
primórdios se extraiu a pedra-sabão que serviu a tantas obras públicas e artísticas, as mais
notáveis, de Antônio Francisco Lisboa, chamado “O Aleijadinho”, cujas esculturas
representando os profetas se tornariam símbolo de Congonhas (Foto 6.1 e Foto 6.2). No final
do ano de 1812, o Alemão von Eschwege construiu e fez correr o primeiro ferro industrial na
Fábrica Patriótica (Foto 6.3, Foto 6.4), dando uso mais intenso ao minério de ferro de ótima
qualidade ali existente. Essa fábrica era tratada por vários nomes, o mais usado, referente a
sua localização: Fábrica de Ferro de Congonhas do Campo, no município de Ouro Preto
(Neves, 2015: 78).

Foto 6.1. Santuário do Bom Jesus de Matosinhos.

Foto 6.2. Santuário do Bom Jesus de
Matosinhos.
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Foto 6.3. Fábrica Patriótica.

Foto 6.4. Fábrica Patriótica – Fornos em
detalhe.

Ainda segundo Neves, 2015, das primeiras minerações de Congonhas e do seu entorno, não é
possível ao certo saber qual foi a primeira. Desconfia-se, porém, que pelo trajeto das bandeiras
conhecidas, o ouro foi descoberto primeiro na Soledade e no Alto Maranhão, e a seguir, o
Médio e Baixo Maranhão e seus afluentes: primeiro as minerações da margem sul, nas
cabeceiras, como do Pequeri e logo a seguir, as da margem norte, que existiam em grande
número e ficaram na história como sendo as de maior riqueza, fazendo fortunas de umas
poucas famílias, a mais notória delas, a dos Monteiro de Barros. Mais tarde, em 1814,
Eschwege listou nos quatro distritos da freguesia de Congonhas – São José do Paraopeba,
Congonhas, Boa Morte e Soledade – onze minerações ativas pelos idos de 1814.
Existem indícios fortes da passagem de diversos bandeirantes pela região de Congonhas,
anteriormente a 1699, provavelmente nas proximidades do Rio Maranhão, indo abaixo, em
demanda do Paraopeba, ou ainda, no outro extremo, nas proximidades do Rio Soledade.
Nesse último, próximo ao caminho que segue ao Rodeadouro da Itatiaia, há documentos
comprobatórios da existência de roças de abastecimento muito cedo. Os objetivos eram
capturar índios e buscar riquezas minerais, buscando o Rio São Francisco e o Sumidouro do
Rio das Velhas – áreas conhecidas e de caminhos abertos pela bandeira de Fernão Dias Paes
Leme, seus filhos e seu genro Manuel Borba Gato (Franco, 1989; Venâncio, 1997).
No início, a mineração dos garimpos era ainda pouco impactante, com mineradores práticos
possuindo, em geral, apenas conhecimentos básicos de como achar e explorar os aluviões e
os tabuleiros da rede hidrográfica da região. Mas seus números logo aumentariam
exponencialmente com o terreno e a natureza ao redor sofrendo as consequências das
práticas imprudentes desses grupos. Desviando as águas com cercados, arrimos e desvios
simples, usavam ferramentas rudimentares para desagregar as terras e chegar aos cascalhos.
Bateavam as areias e os produtos dos desmontes no leito dos córregos e em contiguidade à
área inicialmente explorada.
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Não muito depois se iniciou o processo de desmonte dos morros ao redor dos córregos, com
as extrações subindo algumas vertentes mais promissoras. O Geólogo e historiador Frederich
E. Renger evidencia que a evolução da legislação mineral, coloca pistas sobre o período em
que as lavras de “Grupiara” ou “Talho Aberto” – ou seja, os socavões que subiam as serras
contíguas às explorações de aluvião e tabuleiro – começaram a se tornar comuns nos morros
de Minas. Ele argumenta que a estrutura do primeiro Bando que regulamenta o uso das águas
é a Carta Régia do Conde de Assumar, de 24 de fevereiro de 1720, conhecida como “Provisão
das Águas”, indica uma necessidade clara de gerir conflitos que só existiriam em um contexto
de sua falta ou desperdício, característico da popularização das técnicas de desmontes das
encostas (Renger, 1999: 157-158).
Com todo este processo minerário como evidente fator de ocupação histórica da região de
Congonhas, pode-se por como objetivos, do ponto de vista a arqueologia histórica, a ser
observado na área de estudo: os vestígios da exploração minerária, principalmente o ouro e
vestígios de antigas propriedades utilizadas na produção de víveres para abastecer todo o
sistema outrora implantado em Congonhas.

6.1

ARQUEOLOGIA HISTÓRICA NA REGIÃO DE CONGONHAS

Encontram-se registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológico (CNSA) e no banco de
dados de Sítios Georreferenciados (IPHAN/CNA) 7 sítios arqueológicos do histórico no
município de Congonhas e 18 sítios arqueológicos do histórico no município Belo Vale.
Incluímos aqui também os sítios do município de Jeceaba, que apesar da Mina Casa de Pedra
não incidir sobre este munícipio, ela encontra-se bem próxima (ca. 4 a 10km) de uma região
com presença de vários sítios arqueológicos (5 sítios históricos).
Outros dois sítios arqueológicos associados ao período histórico localizados no município de
Congonhas foram identificados no âmbito de projetos de licenciamento ambiental
(CODEMIG/SETE, 2010).
Os 32 sítios estão associados a estruturas de mineração, de antigas fazendas, de ferrovias, e
de divisas de território (Tabela 6.1, Figura 6.1, Anexo 2).
Dez ocorrências arqueológicas históricas, todas no município de Congonhas, foram
identificadas no âmbito de projetos de licenciamento ambiental (CODEMIG/SETE, 2010;
CSN/SETE, 2015) na área da Mina Casa de Pedra. Referem-se a estruturas de fazenda, valas
de divisa, e estruturas de antigas minerações (Tabela 6.3, Figura 6.1, Anexo 2).
Os sítios Estação Casa de Pedra e Possível Mineração Histórica 5, e as ocorrências Maranhão
II e Bom Jesus (Tabela 6.1) encontram-se na área da mina Casa de Pedra (Figura 6.1, , Anexo
2).
O conjunto das ocorrências nomeados Maranhão I a IV são sítios históricos são associados ao
garimpo manual de ouro em aluvião, predominantemente desenvolvido nas margens do rio
Maranhão, tendo sido agrupados em um conjunto denominado Catas do Maranhão
(CODEMIG/SETE, 2010:430).
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Tabela 6.1. Sítios arqueológicos históricos nos municípios de Belo Vale, Congonhas e Jeceaba.
SÍTIO

CNSA

ESTRUTURAS
Edificações, alinhamento de pedras, canais tipo
trincheiras valetas

Casas Velhas

MG02617

Chacrinha dos Pretos

MG02589

Escavação na vertente
Estação belo vale
Estação Ferroviária Arrojado Lisboa
Estrada Carroçável da Serra dos
mascates

MG02476
MG02477
MG02590

Vestígios de edificações, concentrações de
cerâmica.
Vestígios de edificações.
Vestígios de edificações

MG02586

Estrutura viária.

Fazenda Barão

MG02591

Vestígios de edificações, canais tipo trincheiras,
valetas, estruturas viárias.

Galeria de mineração da serra dos
mascates

MG02585

Vestígios de mineração, galerias.

MG02592

Vestígios de edificações, alinhamento de pedras.

MG01189

Vestígios de edificações, muros.

MG02587

Alinhamento de pedras, muros.

MG02494
MG02496
MG02470
MG02492
MG02497
MG02498
MG01190
MG02475

Vestígios de edificações.
Vestígios de edificações.
Vestígios de edificações.
Vestígios de edificações.
Cerâmica
Vestígios de edificações, alinhamentos de pedra,
muros de terra, linhas de argila.
Vestígios de mineração.
Vestígios de mineração.
Vestígios de mineração.
Ruínas de estruturas de pedras, antiga sede de
fazenda.
Conjunto de “revirados” de cascalho e
sedimento.
Vestígios de mineração.
Vestígios de edificações.
Canais tipo trincheiras, valetas, estrutura viária.
Área de combustão.
Vestígios de mineração.

Habitação rural no pé da Serra do
Esmeril
Muro de curral Fazenda Maripa
Muro de pedras da comunidade de
Boa Morte
Parada 537
Parada chacrinha
Pontilhão
Porteira de ferro 2
Rota alternativa
Ruina de Fazenda
Sítio do Geraldo
Canal hidráulico
Estação casa de pedra
Fazenda Simão

MG01191

Mineração histórica 4
Mineração histórica 6
Mineração histórica 7

MG02486
MG02487
MG02489

Ouro Verde
Paraopeba
Possível mineração histórica 5
Estação Jeceaba
Estrada Tropeira
Fornos de carvão
Mineração histórica aterrada 3
Valo 15

MG02491
MG02478
MG01130
MG02483
MG02488
MG02500

MUNICÍPIOS

Belo Vale

Congonhas

Jeceaba

Fonte: CNSA; Codemig/Sete, 2010; CSN/Sete, 2015.

Tabela 6.2. Ocorrências arqueológicas históricas – município de Congonhas.
OCORRÊNCIA
ARQUEOLÓGICA
Bom Jesus

Vestígios de mineração

Curral de Pedras

Edificação de pedras

Estrada de Boi

Estrada de terra

Galeria de Mineração

Bocas de galerias subterrâneas

Maranhão I

Vestígios de mineração: canais e amontoados de seixos e cascalho

Maranhão II

Vestígios de mineração: canais de adução e amontoados de seixos e cascalho

ESTRUTURAS
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OCORRÊNCIA
ARQUEOLÓGICA

ESTRUTURAS

Maranhão IV

Vestígios de mineração: canais de adução, catas e amontoados de seixos e
cascalho
Vestígios de mineração: amontoados de seixos e cascalho

Moinho de Fubá

Vestígio de alicerce de pedras

Vala de Divisa

Vala escavada no sedimento com alguns escoramentos de pedras

Maranhão III

Tabela 6.3. Ocorrências arqueológicas na área da Mina Casa de Pedra.

Figura 6.1. Localização das ocorrências e sítios arqueológicos históricos nos municípios de Congonhas,
Jeceaba e Belo Vale registrados no CNSA
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7

MODELO ARQUEOLÓGICO PREDITIVO

Um modelo arqueológico preditivo é um instrumento que indica a probabilidade de encontrar
um sítio arqueológico em qualquer lugar da paisagem. Esse modelo é por vezes denominado
de mapa de sensibilidade arqueológica uma vez que ele indica que alguns lugares são mais
sensíveis que outros para a presença de recursos culturais. Os mapas previsíveis,
normalmente contém três zonas: uma área de alta sensibilidade onde a presença de sítios
arqueológicos é mais provável, uma área de sensibilidade média, onde a presença de sítios é
menos provável, e uma área de baixa sensibilidade, onde a presença de sítios é improvável
(Allen et al., 1990; Brandt et al. 1992; Hatzinikolaou, 2006; Kipnis, 1997; Kvamme, 1986, 1989,
1990, 1992a, 1992b, 1993; 2006; Madry et al., 2006; Scientia, 2005; Veljanovske e Stancic,
2006; Warren, 1990; Wescott e Brandon, 2000; Zubrow 1990).
Os vários modelos preditivos têm três elementos básicos em comum: informação, método e
resultado. O modelo preditivo utiliza o método para transformar informação em resultados
previsíveis. Informação é o conjunto do conhecimento já existente do qual o modelo é derivado.
Dois tipos básicos de informação podem ser utilizados no desenvolvimento de modelos
preditivos. (1) teorias que explicam os efeitos processuais das variáveis independentes nos
eventos de interesse segundo uma relação de causa e efeito, e (2) observações empíricas, que
normalmente consistem em (a) interações observadas entre variáveis dependentes e
independentes em estudos prévios ou em partes amostradas da área de interesse, e (b)
informação sobre as variáveis e condições que possam influenciar o resultado na área de
interesse amostrada (Warren, 1990).
Algumas das várias estratégias ou enfoques utilizados em modelos preditivos regionais são: (1)
modelos baseados em padrões ambientais observados empiricamente em amostras
arqueológicas de uma região (Pilgram, 9187) modelos que se utilizam de coordenadas
espaciais ou posição de sítios conhecidos de uma região para desenvolver modelos
quantitativos geográficos (Bakels, 1982; Kvamme 1989), (3) modelos que partem de
regularidades nas decisões de localização de assentamento observadas em estudos
etnográficos comparativos (Jochim, 1976) e (4) modelos dedutivos baseados em suposições
sobre o comportamento humano, estrutura do meio-ambiente e da relação entre os dois (Limp
& Carr, 1985). Alguns modelos tentam prever a presença ou ausência de sítios, número de
sítios em uma determinada área, tipos de sítios e até mesmo importância (significância) do
sítio.
A confiabilidade do modelo preditivo é uma função do seu desempenho. Isto pode ser
examinado e testado comparando um modelo preditivo com os resultados de uma prospecção
arqueológica. Através da comparação entre a localização de sítios arqueológicos conhecidos
com as previsões do modelo é possível determinar, com determinada confiança, a precisão da
execução do modelo. É, de fato, esse enfoque que nos dá confiança em um modelo e nos
permite utilizá-lo como uma ferramenta de previsão. Testar o modelo no campo é um
componente essencial de demonstrar sua confiabilidade.
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Um Mapa de Sensibilidade Arqueológica tem alto potencial enquanto um instrumento de
planejamento estratégico. O conhecimento com antecedência, de áreas com maior ou menor
sensibilidade arqueológica, é uma importante ferramenta para gerenciamento do patrimônio
arqueológico pelo empreendedor, por órgãos governamentais (e.g., IPHAN, ICMbio) e para
pesquisas acadêmicas.
O desenvolvimento de um modelo preditivo arqueológico para a área da Mina Casa de Pedra
vai além do potencial enquanto ferramenta para gerenciamento do patrimônio arqueológico, e
serve como instrumento de planejamento para o licenciamento ambiental que pode ser
utilizado para evitar áreas com maior potencial arqueológico, e na impossibilidade deste,
planejar e antecipar mitigações (e.g., prospecções e resgates arqueológicos).
Uma vez que a atividade de mineração é uma atividade de longo prazo, e especialmente em na
Mina Casa de Pedra, onde o potencial de exploração minerária mede-se em décadas, a
medida que novas pesquisas arqueológicas são realizadas, os novos dados servem para testar
o modelo preditivo, e se refinar o mesmo, tornando-o ao longo do tempo cada vez mais robusto
e confiável, o que por sua vez gera novas informações para gerenciamento estratégico dos
bens arqueológicos.

7.1

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é o de levantar estrategicamente o potencial arqueológico e mapear as
áreas críticas do ponto de vista do patrimônio cultural para dar subsídios para planejamento
dos futuros projetos da mina Casa de Pedra. Este sendo realizado através da geração de um
Mapa de Sensibilidade Arqueológica o qual visa o desenvolvimento de modelos preditivos que
indiquem a probabilidade de encontrar um sítio arqueológico em diferentes compartimentos
ambientais da área da Mina Casa de Pedra.
Quando um modelo arqueológico locacional preditivo é aplicado a uma região o resultado pode
ser visto em termos probabilísticos, apesar de muitas das técnicas ou estratégias utilizadas no
desenvolvimento de modelos não terem uma origem probabilística. Por exemplo, a
probabilidade de ocorrência ou não de sítios arqueológicos em uma determinada região, ou a
probabilidade de ocorrência de sítios pré-cerâmicos. Dentre os métodos de modelagem e
algoritmos que devem ser considerados são Boolean intersections, Additive binary layers,
Weighted additive layers, Dempster-Schafer models, Log-linear and logit models, Dominantcategory clustering models, Neural-network algorithms, Mahalanobis D2 statistics, Maximum
likelihood, Discriminant function. (Kvamme 2006).
A partir do levantamento cartográfico, e de dados ambientais, arqueológicos e etnohistóricos;
como por exemplo: caracterização dos sítios arqueológicos, e das variáveis do meio-físico geologia, geomorfologia, pedologia, uso do solo, vegetação, altimetria, declividade,
espeleologia e hidrologia; construir-se-á um banco de dados em sistema informativo geográfico
(SIG ou GIS/geographic information system, Mehrer e Wescott, 2006; Conolly e Lake, 2006;
Wheatley e Gillings, 2002) para obter parâmetros seguros para a geração de um mapa de
sensibilidade arqueológico.
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A fidelidade destes mapas é uma função de seu desempenho. Essas devem ser examinadas e
testadas através da comparação de um modelo preditivo com os resultados de uma
prospecção arqueológica.

7.2

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

7.2.1

Trabalhos de campo

A confiabilidade dos modelos preditivos é uma função do seu desempenho. Isto pode ser
examinado e testado comparando um modelo preditivo com os resultados de uma prospecção
arqueológica. Através da comparação entre a localização de sítios arqueológicos conhecidos
com as previsões do modelo é possível determinar, com determinada confiança, a precisão da
execução do modelo. É, de fato, esse enfoque que nos dá confiança em um modelo e nos
permite utilizá-lo como uma ferramenta de previsão. Testar o modelo no campo é um
componente essencial de demonstrar sua confiabilidade.
Neste sentido, a execução deste estudo tem dois objetivos principais, (1) gerar uma Mapa de
Sensibilidade Arqueológica para a área da Mina Casa de Pedra e, (2) gerar dados para testar a
confiabilidade do modelo e se necessário revisá-lo. Para tanto a prospecção arqueológica
sistemática por amostragem é ideal para caracterização arqueológica da área de estudo,
prevendo levantamento de dados primários em campo com base em levantamento prospectivo
de superfície e subsuperfície.
A prospecção de campo foi realizada através da estratégia de amostragem sistemática
(Flannery, 1976; King, 1988; Kintigh, 1988; Lightfoot, 1986; Muller, 1975; Orton, 2000; Petersen
e Drennan, 2005; Plog, 1978; White e King, 2007); portanto, uma ótima estratégia para testar a
confiabilidade do modelo preditivo (Allen e Zubrow, 1990; Kvamme, 1986, 1989, 1990, 1992,
1993, 2006; Madry, et al., 2006; Veljanovske & Stancic, 2006; Warren, 1990; Wescot &
Brandon, 2000; Zubrow, 1990). A amostragem sistemática é uma estratégia probabilística onde
unidades amostrais são distribuídas uniformemente ao longo do universo amostral. As áreas de
baixa concentração de amostra que pode ser um problema na amostragem aleatória são
evitadas na amostragem sistemática, e gera uma amostra bastante confiável dos tipos de sítios
que podem ocorrer em todo o universo amostral. (Muller, 1975; Orton, 2000; Shennan, 1998;
Snedecor e Ccochran, 1992)
Todas as intervenções de subsuperfície foram realizadas com cavadeira tipo “boca-de-lobo” até
a profundidade máxima possível de acordo com a matriz sedimentar de cada local.
Normalmente é possível a escavação de até 100 a 120 cm de profundidade com a cavadeira.
Todo sedimento escavado foi inspecionado, e sempre que possível (e.g. matriz mais arenosa e
sedimento seco) o mesmo foi peneirado.
O registro das intervenções foi realizado em fichas individuais com auxílio de GPS, e incluindo
o registro fotográfico (ao menos duas para cada intervenção). Posteriormente, todos dados
foram tabulados.
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7.2.2

Atividades de campo

Nesta parte do relatório, tratamos das atividades realizadas em campo e seus resultados. O
trabalho de campo foi dividido em três parte, a saber: reconhecimento da região e acessos,
caracterização ambiental e execução de furos pontuais, estes denominados pontos GEO e
finalmente execução furos-testes em áreas amostrais. Durante a execução das três etapas,
foram observadas características ambientais e investigado todo e qualquer possível registro (ou
indício de registro) arqueológico.
7.2.3

Reconhecimento da região e acessos.

Esta fase inicial foi fundamental para o restante do trabalho, pois como a atividade minerária é
muito dinâmica e altera significativamente a paisagem em um período muito curto de tempo,
conhecer e reconhecer acessos é fundamental para o planejamento das atividades em campo.
Saber quais estradas e caminhos são acessíveis (Figura 7.1, Anexo 3) nos ajudam tanto no
planejamento quanto na execução, nos dá a possibilidade de fazer uma leitura mais acurada
do ambiente, além de ser uma postura proativa no quesito segurança.

Figura 7.1. Acessos percorridos na área de estudo.

7.2.4

Pontos GEO

São chamados “pontos GEO” alguns furos-teste pontuais, cujo objetivo é dar subsídios
geoambientais para a seleção das áreas para a realização de malha amostral de furos. Os
locais foram escolhidos de forma a contemplar amostras dos diversos compartimentos
ambientais. Foram realizados 17 furos nessa categoria, conforme Figura 7.2 (Anexo 4, Anexo
5).
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Figura 7.2. Localização dos Pontos GEO.

7.2.5

Furos-teste amostrais

Com os resultados obtidos nas duas etapas anteriores, foram selecionadas onze áreas
amostrais, onde as características ambientais encontravam-se mais preservadas áreas (Figura
7.3, Anexo 6). As áreas amostrais consistiram em quadrantes de 300 por 300 metros (9ha) e
nessas áreas realizamos uma malha de furos-teste equidistantes 60m e com pontos de início
alternado 30 metros nas linhas laterais, ou seja, de oeste para leste, a linha um começa a partir
de zero metros, a linha dois começa em 30m, a linha três em zero e assim sucessivamente,
conforme Figura 7.4.
O objetivo foi a realização de uma malha sistemática de furos-teste, onde além da verificação
do sedimento em subsuperfície, os pontos serviram também para a orientação de
caminhamentos (transectos) que permitiram a observação tanto do piso quanto da paisagem.
No total foram realizadas prospecções sistemáticas em 99 hectares. Foram projetados 617
furos, destes 263 (42,6%) não foram realizados por incidirem em áreas com alto índice de
declividade, afloramento rochoso ou área alagada (Anexo 7).
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Figura 7.3. Localização das áreas amostrais.

Figura 7.4. Exemplo de malha de furo teste em área amostral.
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7.3

RESULTADOS PRELIMINARES

Com a realização das três etapas descritas acima, foi realizado um primeiro estudo sobre o
potencial arqueológico da área, o qual apresentaremos a seguir.
7.3.1

Uso e ocupação

Do ponto de vista da modelagem preditiva, agrupamos algumas classes a respeito do uso e
ocupação, porém fundamentais para estudo do potencial arqueológico da Mina Casa de Pedra.
Foi elaborado um mapa de uso e ocupação (Figura 7.5, Anexo 8), no qual utilizou-se cinco
parâmetros, quais são: áreas antrópicas, ou seja, toda área onde há estruturas
contemporâneas ligadas a atividade minerária (e.g. cava, planta industrial, barragens, etc.) e a
malha urbana, áreas de campo, estas são as áreas ainda com vegetação de cerrado (e.g.
campo limpo, campo rupestre, campo de altitude, etc.), áreas de mata, são áreas com
cobertura vegetal arbórea e áreas de pasto, são locais onde houve a substituição da cobertura
vegetal nativa por pastagem. Como é um estudo de potencial, não extrapolamos as pesquisas
para fora da propriedade da CSN Mineração, portanto, não há áreas de cultivo.
Essas classes de uso e ocupação foram importantes para destacar os usos atuais e as áreas
mais preservadas e com maior potencial de conter vestígios arqueológicos, assim como estão
associadas a maior ou menor visibilidade de superfície.
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Figura 7.5. Uso e ocupação do solo na área de estudo.

7.3.2

Declividade

Outro fator importante a se considerar para avaliar a sensibilidade arqueológica de uma região
é a declividade, pois quanto maior o percentual de inclinação do terreno, menor é a
probabilidade de se encontrar vestígios associados a assentamentos humanos, devido as
condições negativas do terreno, assim como fatores erosivos que tendem a obliterar o registro
arqueológico. Uma exceção é quanto ao estabelecimento de estruturas associadas à atividade
de garimpo do período pós-colonial, onde a declividade tem um peso menor, pois o relevo nem
sempre foi obstáculo para os colonizadores da região, voltados ao garimpo de ouro.
Com base nos padrões de declividade para classificação do relevo estabelecidos pela A
EMBRAPA (Tabela 7.1), foi gerado um mapa de declividade da área de estudo (Figura 7.6,
Anexo 9).
Tabela 7.1. Classificação de relevo pelo percentual de inclinação. (Fonte: EMBRAPA, 1979:27)
TIPO DE RELEVO

PERCENTUAL DE
INCLINAÇÃO

Plano

0 a 3%

Suave Ondulado

3 a 8%

Ondulado

8 a 20%

Forte ondulado

20 a 45%

Montanhoso

45 a 75%

Escarpado

75 a 100%
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Figura 7.6. Mapa de declividade.

7.4

VESTÍGIOS ENCONTRADOS

Durante as etapas de campo descritas acima, foram identificadas algumas estruturas
arqueológicas (Figura 7.7, Anexo 10), as quais são descritas abaixo. São estruturas
arqueológicas históricas, algumas mais recentes, associadas ao manejo florestal, mas que
guarda o “modo de fazer” tradicional.
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Figura 7.7. Estruturas arqueológicas identificadas na área de estudo – Reserva Legal.

7.4.1

Valos de Divisa

No geral, os valos de divisa são descritos como sulcos lineares irregulares escavados em solo,
podendo apresentar, eventualmente, áreas escoradas com pedras, embora este não seja o
caso para os valos identificados na Mina Casa de Pedra. A função primordial dos valos era a
de divisão de terrenos com o objetivo de impedir a passagem de animais de uma área a outra,
seja pela necessidade de criação de distintos espaços de confinamento para estes, seja pela
proximidade com áreas de plantio, à qual especialmente tais semoventes não poderiam
acessar.
Os valos também podiam ter a funcionalidade de divisores de propriedade, no entanto, esta é
uma conformação constatada como sendo muito mais por uma questão de impedimento de
passagem de semoventes, consequentemente evitando que estes se misturassem com os
animais dos vizinhos, do que propriamente como um marco físico de limites entre os terrenos
de distintos proprietários.
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Quando constatado, este modo de vida eminentemente rural muitas vezes é qualificado como
sendo também tradicional, visto que perdura desde a colonização europeia do território, com o
estabelecimento de núcleos familiares nas imediações.
Na Mina Casa de Pedra, encontramos conjuntos de valos nas áreas amostrais prospectadas,
dentro da reserva legal. Esses conjuntos, devido a composição, sugere um manejo do
ambiente de modo a delimitar áreas específicas, possivelmente para confinação de criação. No
entorno não avistamos outras estruturas que sugerissem um uso mais específico.
Conjunto de Valos 1

FORMADO POR QUATRO VALOS, SENDO UM NO SENTIDO SO/NE E TRÊS PERPENDICULARES NO
SE/NO (FOTO 7.1, FOTO 7.2, FIGURA 7.7, FIGURA 7.8 ANEXO 34. FUROS-TESTE
REALIZADOS NA ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.

ANEXO 35. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 36. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 37. ESTRUTURAS HISTÓRICAS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 38. MAPA DA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 39. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 40. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 41. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 42. MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA_V2.
ANEXO 43. LISTA DE PRESENÇA EP.
ANEXO 44. SLIDES DE APRESENTAÇÃO EP
ANEXO 45. CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
). Uma vez que a prospecção arqueológica ficou restrita às áreas amostrais, provavelmente o
conjunto de valos seja maior, e tenha maior extensão. Ressaltamos que o objetivo desta fase
do estudo era o de caracterizar o potencial arqueológicas das áreas amostrais.
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Foto 7.1. Valo de divisa.

Foto 7.2. Valo de divisa.

Figura 7.8. Croqui Conjunto de Valos 1.
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Conjunto de Valos 2

FORMADO POR DOIS VALOS, SENDO UM NO SENTIDO S/N E O OUTRO NO SENTIDO SO\NE (FOTO
7.3, FOTO 7.4, FIGURA 7.7, FIGURA 7.9, ANEXO 34. FUROS-TESTE REALIZADOS NA
ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.

ANEXO 35. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 36. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 37. ESTRUTURAS HISTÓRICAS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 38. MAPA DA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 39. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 40. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 41. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 42. MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA_V2.
ANEXO 43. LISTA DE PRESENÇA EP.
ANEXO 44. SLIDES DE APRESENTAÇÃO EP
ANEXO 45. CADASTRO NACIONAL DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
). Uma vez que a prospecção arqueológica ficou restrita às áreas amostrais, provavelmente o
conjunto de valos seja maior, e tenha maior extensão. Ressaltamos que o objetivo desta fase
do estudo era o de caracterizar o potencial arqueológicas das áreas amostrais. Estes dois
valos estão localizados próximos a entrada da Reserva Legal.

Foto 7.3. Valo de divisa.

Foto 7.4. Valo de divisa.
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Figura 7.9. Croqui Conjunto de Valos 2.

7.4.2

Estrutura de Mineração e Caminho de tropeiros

Seguindo o sentido à entrada do Parque das Cachoeiras, há uma entrada que dá acesso a um
pequeno açude. Na margem esquerda deste açude há montículos de cascalho e recortes nas
vertentes típicas de mineração de ouro. Há também um valo mais largo, típico de caminho de
tropeiro, seguindo no sentido S/N e atualmente serve de limite da reserva legal da Mina Casa
de Pedra (Foto 7.5 a Foto 7.8, Figura 7.10).
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Foto 7.5. Montículo de cascalho.

Foto 7.7. Recorte na vertente.

Foto 7.6. Caminho de Tropeiro.

Foto 7.8. Açude.
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Figura 7.10. Croqui da Estrutura de Mineração e Caminho de Tropeiro.

7.4.3

Forno de Carvão

Localizado dentro da reserva legal, seguido pelo acesso principal sentido ao Parque da
Cachoeiras, cerca de 1,5km da entrada, nas coordenadas UTM 23K 617443L/7735255N. Há
no barranco negativos típicos de fornos de carvão, com fragmentos de tijolos da sua
composição (Foto 7.9 e Foto 7.10). Este tipo de procedimento é comum nas áreas destinadas a
produção de carvão, quando os fornos ficam distantes dos estoques de madeiras, eles são
desmontados e reconstruídos mais próximos, sobrando apenas o negativo de sua construção
nos barrancos.
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Foto 7.9. Negativo de forno de carvão no
barranco.

7.4.4

Foto 7.10. Fragmentos de tijolo da estrutura do
forno.

Patamar Arrimado

Na área de Fraile, nas coordenadas UTM 23K 614753L/7732996N, há um patamar arrimado
feito com blocos de canga, estrutura bastante antiga, haja vista o desenvolvimento da
vegetação em seu entorno. O patamar é composto por dois alicerces de 8,6m x 8,6m e 50cm
de altura (Foto 7.11 e Foto 7.12).

Foto 7.11. Negativo de forno de carvão no
barranco.

7.4.5

Foto 7.12. Fragmentos de tijolo da estrutura do
forno.

Canal

No que concerne especificamente à estrutura arqueológica canal (Foto 7.13, Foto 7.14, Figura
7.11) é possível afirmar que esta estava diretamente associada a um ou a vários tipos de
atividades específicas, típicas de propriedades rurais, tais como: suprimento habitacional,
irrigação de plantação e geração de força motriz para moinhos e/ou engenhos. Os canais
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geralmente eram construídos obedecendo-se as curvas de nível do terreno, mas em pequena
declividade, garantindo o escoamento da água sem que esta, por sua ação, erodisse a própria
estrutura aberta no solo, ou assoreasse. De forma que esta inclinação ao longo do terreno era
objeto de manutenção constante.
A captação geralmente era feita através de barragens de derivação que direcionavam toda ou
parte da água para o canal. Em muitos casos o relevo acidentado não permitia um trajeto sem
interrupções ao canal, assim, para garantir a passagem da água, muitas vezes, era necessário
edificar estruturas complementares, como bicames8, escavação em rochas, soerguimento de
muros de contenção de pedras ou paliçada, e, mais raramente, túneis.
Devido a sua diversidade utilitária, este tipo de ocorrência pode estar diretamente associado ao
modo de vida tradicional camponês, como também às atividades de exploração mineral, como
aconteceu com a exploração aurífera ocorrida entre final do século XVIII até meados do século
XIX, em Minas Gerais. Para o caso da estrutura arqueológica ora apresentada é possível
afirmar que esta remete a atividades voltadas para a subsistência, visto que o canal não estava
direcionado para estrutura de mineração, embora ele já tenha sido desativado.
O Canal está localizado em uma área próxima ao Paiol de Explosivo nas coordenadas UTM
23K 616679L/7738158N.

Foto 7.13. Vista do Canal.

8

Foto 7.14. Vista do Canal.

Bicame: min MG - leito artificial de madeira [semelhante a uma ponte (grifo nosso)] com que se desvia o fluxo de um rio ou riacho
para permitir a mineração no seu álveo primitivo (Fonte: http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=bicame – 05/2013).
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Figura 7.11. Croqui do canal.

7.5

MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA

Para elaborar o mapa de sensibilidade arqueológica foi preciso definir 4 fatores que são
determinantes para elaborar tal análise. Estes fatores são:




Uso e ocupação, esse fator é essencial para definir áreas potenciais, pois o uso
contemporâneo altera e muitas vezes apaga vestígios arqueológicos, assim como influi
na visibilidade do solo.
Declividade, quanto mais íngreme o terreno, menor a probabilidade de conter vestígios,
pois além de não haver muitas atividades que possam ser executadas em terrenos
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íngremes, esses favorecem a movimentação de massas, portando há uma forte
probabilidade de os vestígios deixados nessas áreas serem carreados para outros
lugares. A exceção são as estruturas históricas associadas à atividade de mineração.
Cavidades, a concentração e a ausência delas é um fator importante, pois cavidades
foram e são usadas até hoje para acampamento e moradia, portanto, possuem grande
potencial para conter vestígios.
Drenagens, água sempre foi fonte de recursos, portanto quanto mais próximo a
drenagens, maior a probabilidade de se encontrar vestígios arqueológicos. Há estudos
em ambientes semelhantes onde conseguiram perceber um padrão de ocupação
associado a cavidades e as drenagens (LINKE, 2008).

Com base nesses parâmetros elaboramos, através da técnica de análise multicritérios, um
mapa de sensibilidades arqueológica (Figura 7.12, Anexo 11), sobre o qual foram locadas as
estruturas arqueológicas identificas (Figura 7.13, Anexo 12).

Figura 7.12. Mapa de sensibilidade arqueológica.

Sobrepomos as estruturas arqueológicas identificadas ao mapa de sensibilidade arqueológica
e todos os vestígios encontram-se em áreas de potencial médio a alto de conter vestígios,
endossando assim o modelo preditivo.
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Figura 7.13. Mapa de sensibilidade arqueológica e estruturas arqueológicas identificadas na área de
estudo.
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8

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO NAS
ÁREAS BATATEIRO, LAVRA-A, LAVRA-ENGENHO, MASCATE E
PLANTA ITABIRITO DA MINA CASA DE PEDRA

Uma vez realizado o estudo para a confecção do Mapa de Sensibilidade Arqueológica,
iniciaram-se as prospecções arqueológicas intensivas sistemáticas nas áreas de ampliação da
mineração que estão sendo licenciadas (Batateiro, Lavra-A, Lavra-Engenho, Mascate, e Planta
Itabirito). Os resultados obtidos nesta etapa, serviram também para testar e revisar o Mapa de
Sensibilidade Arqueológica.

8.1

PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS

Foram realizadas prospecções em 8 áreas da Mina Casa de Pedra, a saber: Mascate, Batateiro
4A, Batateiro 4B, Lavra Engenho, Lavra A, Pilha do Sirênio, Pilha Fraile 3 e 4, e Planta Itabirito
(Figura 8.1, Anexo 13).

Figura 8.1. Localização das áreas da Mina Casa de Pedra pesquisadas.

8.1.1

Batateiro 4A

A área Batateiro 4A contempla 132 hectares (Figura 8.1, Anexo 13) e é contígua à pilha de
estéril Batateiro 3A. Corresponde ao sinclinal Serra da Moeda com formação geológica de
Quartzitos e Itabiritos recobertos por canga. Sua morfologia apresenta escarpas íngremes com
amplitude de relevo de 400 metros. A vegetação que recobre é basicamente de fragmentos de
cerrado entremeados por pasto sujo, com raros exemplares da vegetação original. Nas porções
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mais baixas do relevo, onde as vertentes são menos íngremes, a vegetação secundária
apresenta-se em avançado estágio de regeneração e com formação de docel (Foto 8.1 e Foto
8.2). Todos os acessos encontram-se abandonados e trancados ou por altas leiras de estéril ou
por porteiras (Foto 8.3).
No fundo do vale formado pelas escarpas do Batateiro 4A e 4B, vertia o ribeirão Esmeril (Foto
8.4), cujas nascentes ficavam na Área 2 - Mascate.

Figura 8.2. Vista geral do Batateiro 4B (azul) e 4A (vermelho), a partir da pilha de estéril. UTM 23K
610481/7736679.

Foto 8.1. Campo sujo em área do topo da Serra da
Moeda. UTM 23K 609344/7736023.

Foto 8.2. Vegetação secundária em estágio
avançado de regeneração, dentro do vale do
Esmeril e escarpas do Batateiro 4A. UTM 23K
608958/7734419.
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Foto 8.3. Acesso ao Batateiro. UTM 23K
608472/7733941.

Foto 8.4. Vista do vale do Esmeril a partir de
uma de suas barragens. UTM 23K
608958/7734419.
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PARA A PROSPECÇÃO DA ÁREA DO BATATEIRO 4A FOI ESTABELECIDO UMA MALHA REGULAR
COM TRANSECTS DE CAMINHAMENTO DE 40M DE DISTÂNCIA, COM FUROS-TESTE
INTERCALADOS, TOTALIZANDO 818 FUROS-TESTE (FIGURA 8.4, ANEXO 14. MAPA DA
ÁREA BATATEIROS 4A E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.

ANEXO 15. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA BATATEIROS 4A.
ANEXO 16. MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS AVERIGUADAS E IDENTIFICADAS NA ÁREA
BATATEIRO 4A.
ANEXO 17. MAPA INDICANDO LOCALIZAÇÃO DO COMPLEXO MINERADOR NA ÁREA BATATEIROS 4A.
ANEXO 18. MAPA DA ÁREA BATATEIROS 4B E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 19. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA BATATEIROS 4B.
ANEXO 20. MAPA DA ÁREA 2 - MASCATE E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 21. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 22. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 23. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 24. LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES NATURAIS NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 25. MAPA DA ÁREA LAVRA A E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 26. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA LAVRA A.
ANEXO 27. MAPA DA ÁREA LAVRA DO ENGENHO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 28. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA LAVRA DO ENGENHO.
ANEXO 29. MAPA DA ÁREA PILHA SIRÊNIO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 30. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA SIRÊNIO.
ANEXO 31. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA PILHA SIRÊNIO.
ANEXO 32. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA SIRÊNIO.
ANEXO 33. MAPA DA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4 E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE
).

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

106

UMA VEZ QUE A ÁREA POSSUI VERTENTES COM INCLINAÇÃO MUITO ÍNGREME (FIGURA 8.5,
ANEXO 34. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 35. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 36. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 37. ESTRUTURAS HISTÓRICAS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
) e nenhum acesso pôde ser utilizado, além de a cobertura de sedimento ser muito fina
(máximo de 20cm) e em pontos muito localizados, nenhum furo-teste planejado foi executado.
Mesmo o fundo do vale, que apresenta melhores condições de declividade, atualmente
encontra-se completamente antropizado pelos acessos da mineradora e as respectivas
contensões de talude, por empilhamentos de material estéril, por diversas barragens e
retificações do ribeirão Esmeril (Foto 8.4).

Figura 8.3. Relevo nas áreas Batateiro 4A (polígono laranja à esquerda) e Batateiro 4B polígono laranja
à direita). Linha branca marca o limite da Mina Casa de Pedra.
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Figura 8.4. Área Batateiro 4A e projeção da malha de furos-teste.

Figura 8.5. Declividade na área Batateiro 4A.
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Através dos relatórios de espeleologia da Carste (2019:40), teve-se a informação da presença
de duas “Galerias” antrópicas na área do Batateiro 4A (Figura 8.6, Erro! Fonte de referência
não encontrada.). A primeira delas, S2CSN0013 na localidade UTM 23K 609563/7735986,
não foi possível acessar por falta de condições de segurança e de equipamentos adequados.
Porém através do referido relatório é possível observar que se trata apenas de um pequeno
respiradouro com abertura de 0,5m x 0,8m bastante entulhada por colúvio (Foto 8.5).

Foto 8.5. Galeria S2CSN0013 registrada pela Carste (2019:40).
Já a segunda “Galeria”, que não foi nomeada no referido relatório, tratava-se de um Beta de
ouro que estava contígua a um antigo complexo de exploração mineral formado por galreia,
respiradouro e caminhos de mulas (Figura 8.6, Erro! Fonte de referência não encontrada.),
descrito abaixo.
COMPLEXO DE MINERAÇÃO NO BATATEIRO – 23K 609479/7736180.
Antigo complexo de exploração mineral, que segundo informações da equipe de geologia da
CSN trata-se de Pesquisa Geológica Exploratória realizada na década de 60. O complexo está
inserido no terço superior da vertente esquerda do vale do ribeirão Esmeril (Figura 8.6, Erro!
Fonte de referência não encontrada.). A vegetação no local é uma transição entre campo
cerrado e floresta estacional em bom estado de regeneração. O acesso a galeria se dá pelo
terço superior da vertente, descendo por antigos caminhos de mula, provavelmente da mesma
época da abertura e exploração da galeria e Beta. Avistaram-se, no caminho de descida, duas
outras galerias retangulares no chão, sendo uma menor (com abertura de cerca de 1m x 0,5m 23K 609470/7736199±9m), posicionada verticalmente, possivelmente utilizada como
respiradouro, e uma mais larga (cerca de 2,8m x 2m - 23K 609479/7736206±9m) e inclinada
obliquamente, que pode ter sido usada como acesso. A partir da desembocadura dessas
galerias, não é possível observar o fundo e, portanto, não se sabe se existe conexão com a
galeria principal, mais abaixo. Não foi possível investigar mais em detalhe por falta de
segurança e equipamentos. A distância entre elas é de cerca de 10 metros, e entre elas e a
galeria principal, cerca de 22m, além de desnível de 10 metros de altura.
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Mais abaixo na vertente, encontra-se a entrada de uma grande galeria “horizontal” de
mineração, com cerca de 20m de extensão, por 2,80m de largura e 1,90m de altura (Foto 8.6 e
Foto 8.7, Figura 8.6, Erro! Fonte de referência não encontrada.). No fundo da galeria, cerca
de 17m a dentro, há um conduto obliquo, perpendicular à galeria, que possivelmente acessa
outros níveis, mas que não foi possível verificar devido à falta de equipamentos adequados,
porém há acúmulo de elúvio (Foto 8.8). Esse acúmulo impede também adentrar mais a galeria
“horizontal”.

Figura 8.6. Localização das estruturas averiguadas e identificadas na área Batateiro 4A.
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Figura 8.7. Esquema geral da Galeria do Batateiro 4A.

Nas paredes internas observaram-se marcas da utilização de ferramentas manuais, tipo “picão”
(Foto 8.6), quando da construção da galeria; e marcas de escoramento de madeira. A entrada
está parcialmente preenchida com colúvio e alguns blocos, sem dificultar o seu acesso (Foto
8.6 e Foto 8.7).

Foto 8.6. Entrada da Galeria Principal. 23K
609479/7736180

Foto 8.7. Visão interna da Galeria principal com
marcas de escoramento de madeira
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Foto 8.8. Conduto interno e elúvio dificultando a
passagem para o fundo da galeria

Foto 8.9. Marcas de ferramentas manuais/picão
nas paredes.

Cerca de três metros a direita da entrada da galeria e pouco mais de 2 metros de altura há uma
entrada menor que não foi vistoriada em função de sua implantação, mas pela proximidade da
galeria, pode ser um nível superior da própria ou uma outra Beta de mineração de ouro na
localidade UTM 23K 609478/7736182 (Foto 8.10 e Foto 8.11).
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Foto 8.10. Vista da Beta a partir da lateral externa
da Galeria Principal.

Foto 8.11. Visão geral da Beta de ouro. 23K
609478/7736182.

Os caminhos que levam ao complexo minerador são de difícil visualização e por encontraremse sem utilização por muitos anos, estão gradualmente desaparecendo através de erosões e
acúmulos de sedimento, queda de árvores, etc. Não foi possível mapeá-los. Contudo, ao se
observar as escarpas, é possível verificar que existem ao menos dois níveis aplanados
escavados conforme observado na imagem abaixo (Foto 8.12). Há também a possiblidade que
sejam acessos modernos, abertos por máquinas/equipamentos.

Foto 8.12. Possíveis caminhos da exploração das galerias do Batateiro 4A. 23K 610481/7736679.
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Como a região da Mina Casa de Pedra foi de intensa utilização desde o século XIX, é possível
que esses acessos sejam recentes, do início ou meados do século XX, ainda que ligados a
exploração minerária.
As estruturas identificadas encontram-se na Área Diretamente Afetada da Pilha de
Estéril/Rejeito do Batateiro fase 4 (Figura 8.8, Erro! Fonte de referência não encontrada.);
portanto, na impossibilidade de preservação in situ destas estruturas, sugere-se que seja
executado um levantamento exaustivo de todas as estruturas, contando com descrições
detalhadas, limpeza da área mais densamente vegetada, escavações arqueológicas,
fotografias de todo o processo e mapeamento topográfico pormenorizado, com as devidas
indicações galerias, respiradouros, Betas, caminhos, etc. de forma a resgatar o máximo de
informações a respeito desse sítio arqueológico histórico.

Figura 8.8. Sugestão de área de preservação (buffer) para o complexo de mineração do Batateiro.

8.1.2

Batateiro 4B

A área Batateiro 4B contempla 66,7 hectares, e está localizada na margem esquerda do
ribeirão Esmeril (Figura 8.1, Anexo 13). Assim como para a área Batateiro 4A, a formação
geológica local contempla quartzitos e itabirito, em alguns pontos recobertos por canga e com
afloramentos rochoso, com desnível de cerca de 240 metros e vertentes extremamente
inclinadas (Foto 8.13 e Foto 8.14). Apresentou maior incidência de rochas afloradas ou
superficiais, além de antropização recente. Nesta área também foi estabelecida malha de 40m,
com furos-teste intercalados, totalizando 409 furos-teste (Figura 8.9, Erro! Fonte de referência
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não encontrada.). A vegetação que o recobria é basicamente de campo rupestre, com alguns
arbustos maiores. No momento da prospecção a área estava sofrendo queimadas. Por causa
da declividade muito acentuada (Figura 8.10, Erro! Fonte de referência não encontrada.),
dificuldade de acesso e do solo rochoso, além das queimadas, nenhum furo-teste foi executado
nessa área.

Figura 8.9. Detalhe da área Batateiro 4B e projeção da malha de furos-teste.
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Figura 8.10. Declividade na área Batateiro 4A.

Foto 8.13. Visão geral do Batateiro 4B a partir
do topo do Batateiro 4A. UTM 23K
609344/7736023

8.1.3

Foto 8.14. Visão do Batateiro 4B a partir da pilha de
estéril 3A. 23K 610481/7736679

Área 2 – Mascate

A Área 2 - Mascate está localizada na porção sul da Serra da Moeda, mais precisamente na
encosta leste da serra, na faixa altimétrica entre 1430 m e 1500 m de elevação, em escarpas
perpendiculares a maior inclinação da vertente, que apresenta, em geral, superfície marcada
por canga fragmentada, média declividade, sendo recoberta principalmente por campo rupestre
ferruginoso, sobre o qual crescem gramíneas e arbustos característicos, em fraturas que
acumulam pouco sedimento (Foto 8.15 e Foto 8.16). Em alguns pontos, onde ocorrem
cavidades naturais, registradas pela Carste (2019), e em locais onde há atualmente drenagens
intermitentes, há capões onde se desenvolve vegetação de porte arbóreo, inclusive dentro das
cavidades naturais.
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A área contempla 176 hectares (Figura 8.1, Figura 8.11, Erro! Fonte de referência não
encontrada.), com desnível de cerca de 190 metros, apresentou maior incidência de rochas
afloradas ou superficiais, havendo diversas cavidades, sendo apenas três capazes de abrigar
humanos.
Incluímos aqui a prospecção de uma pequena Área 2 - Mascate já realizada e relatada no
Relatório Parcial 1, sendo que não foi identificado nenhum potencial arqueológico para o local
investigado (Kipnis, 2019).
Na Área 2 - Mascate foi estabelecida malha de 40m, com furos-teste intercalados, totalizando
1.097 furos-testes (Figura 8.11, Erro! Fonte de referência não encontrada.).

Foto 8.15. Transição do campo rupestre para
mata secundária. UTM 23K 611125/7737318.

Foto 8.16. Base rochosa do Mascate onde
crescem gramíneas. UTM 23K 611125/7737318.

Figura 8.11. Detalhe da área Mascate e de projeção da malha de furos-teste.
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Somente 36 furos-teste foram possíveis de serem executados (Figura 8.12, Erro! Fonte de
referência não encontrada.), os demais furos-teste incidiram em área de rocha, de vertente
muito íngreme (Figura 8.12, Erro! Fonte de referência não encontrada.) ou em áreas muito
antropizadas (e.g., estradas (Foto 8.17), leiras, terraplanagens, barragem, edificações) e ainda
em áreas de erosão ou drenagem naturais.
Todos os 36 furos-teste realizados (Foto 8.18 a Foto 8.20) resultaram apresentaram resultado
negativo para presença de vestígio arqueológico, apresentando sedimento argilo-arenoso seco,
compacto, com coloração vermelho escuro, atingindo profundidades entre 20 e 80cm.

Figura 8.12. Furos-teste realizados na Área 2 - Mascate.
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Figura 8.13. Declividade na Área 2 - Mascate.

A execução dos 36 furos-teste resultou negativo quanto a presença de vestígios arqueológico e
apresentou um sedimento argilo-arenoso seco, compacto, com coloração bruno-escuro
rochoso (Foto 8.18 a Foto 8.20, Erro! Fonte de referência não encontrada.), atingindo
profundidades entre 15 e 80cm, sendo que a maioria dos furos-teste (72,2%) não ultrapassou
30 cm de profundidade (Tabela 8.1, Erro! Fonte de referência não encontrada.) indicando a
superficialidade do embasamento.
Tabela 8.1. Caracterização dos furos-teste realizados na Área 2 - Mascate por profundidade
atingida.
PROFUNDIDADE (cm) #

%

% CUMULATIVO

15

5 13,9

13,9

20

7 19,4

33,3

25

2

5,6

38,9

30

12 33,3

72,2

50

3

8,3

80,6

60

3

8,3

88,9

80

4 11,1

100,0
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Foto 8.17. Furo-teste F31 incide sobre a
estrada. UTM 23K 610540/7737420.

Foto 8.18. Detalhe do Furo-teste F52 executado e
sedimento retirado. UTM 23K 610620/7737340.

Foto 8.19. Furo-teste F41 executado sobre área
de rocha aos 20cm e sedimento retirado. UTM
23K 610580/7737420.

Foto 8.20. Furo-teste F75 executado e sedimento
retirado. UTM 23K 610660/7737340.

ALÉM DO CAMINHAMENTO NA ÁREA E A REALIZAÇÃO DE FUROS-TESTES NA ÁREA 2 - MASCATE,
REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE TRÊS CAVIDADES NATURAIS INDICADAS,
COM OS NÚMEROS: PDR 0052, PDR 0066 E PDR 0094 (FIGURA 8.14, ANEXO 38.
MAPA DA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 39. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 40. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 41. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 42. MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA_V2.
Anexo 43).
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Figura 8.14. Localização das cavidades naturais na Área 2 - Mascate.

CAVIDADE PDR0052 - 23K 611112/7736139
Pequena cavidade natural gerada a partir de processos erosivos na canga, implantada em
ruptura de declive, junto a escarpamento de 2m de altura, com formação de erosão, a
aproximadamente 88 metros do leito de drenagem, atualmente, intermitente. Possui abertura
de 5,5m de comprimento no sentido nordeste-sudoeste, cerca de 50cm de altura máxima de
entrada, por 1,5m de profundidade (Foto 8.21, Foto 8.22, Figura 8.15). Há um dobramento de
rocha no solo que diminui a entrada que só é possível fazer rastejando.
Não há sedimento suficiente no seu interior capaz de encobrir quaisquer vestígios humanos
que pudessem estar presentes. Aparentemente o piso interior da cavidade é periodicamente
renovado pelas águas das chuvas, com deposição de elúvio da parte mais alta. Assim, não foi
realizada intervenção, apenas vistoria de superfície, onde não houve presença de vestígios
humanos.
“A cavidade PDR-0052 apresenta predomínio de sedimentos de granulometria
fina sobre o piso, especialmente na fração argila e silte. Alguns calhaus e
matacões subangulosos, oriundos de desprendimento de clastos da canga,
também foram registrados. Quanto à análise da significância destes depósitos,
não foi atestada ocorrência de sedimentos consolidados, ou mesmo feições
sedimentares que denotassem importância.
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Não foi registrada a ocorrência de depósitos químicos na cavidade, alojada em
rocha ferrífera. Os depósitos biogênicos se limitaram a folhiço e gravetos, não
denotando importância significativa em termos ecológicos.” (Carste, 2019:45)

Foto 8.21. Entrada da cavidade PDR 0052 e sua
relação com a declividade local.

Foto 8.22. Detalhe da abertura e do dobramento
no solo dificultando a entrada.

A cavidade PdR0052 não apresenta potencial arqueológico devido à ausência de matriz
sedimentar significativa e dimensões diminutas para ocupação humana.
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Figura 8.15. Esquema geral da cavidade PDR0052 (Carste, 2019:43).

CAVIDADE PDR 0094 - 23K 611131/7737268
A cavidade PDR0094 encontra-se implantada em baixa vertente (1447m SNM), próximo a um
canal de drenagem, sendo que em sua entrada apresenta-se trechos de concentração de fluxo
superficial de água. Observa-se depósitos residuais detríticos recentes (canga), com cobertura
laterítica e residual formada pelo intemperismo do itabirito.
Possui um padrão planimétrico quadrangular, formando um salão. A abertura possui cerca de
7,7m de comprimento, 3,3m de altura, sendo de profundidade (com perfil em aclive) pouco
mais de 5 metros (Figura 8.16, Foto 8.23 a Foto 8.25).
“O principal depósito clástico da caverna PDR-0094 é um leque de sedimentos,
de granulometria argilo-siltoso com coloração marrom e dimensão na base do
piso de aproximadamente 40 cm (Figura 35). A entrada desses sedimentos
alóctones ocorre através de um canalículo localizado na porção distal da
caverna, sendo o piso da caverna, em geral, marcado por sedimentos finos de
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coloração marrom alaranjada. Sedimentos grosseiros são observados dispersos
sobre o piso, constituídos por canga e itabirito.” (Carste, 2019a:50)
A maior quantidade de sedimento e blocos de canga é observada na linha de gotejamento,
sendo que grande parte deste é transportado para fora da cavidade pelas chuvas. Nenhum
vestígio arqueológico foi encontrado em superfície e não foram realizadas sondagens devido a
instalação de equipamento de monitoramento ambiental no piso (Foto 8.23 e Foto 8.24) que
não podem ser removidos.

Figura 8.16. Esquema geral da cavidade PDR0094, (Carste, 2019a: Anexo II 12).

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

124

Foto 8.23. Cavidade PDR 0094.

Foto 8.24. Detalhe do interior da Cavidade
PDR 0094 e equipamento de monitoramento
ambiental no piso.

Foto 8.25. Perfil de entrada da Cavidade PDR 0094.

CAVIDADE PDR 0066 - 23K 611316/7738374
A cavidade PDR0066 está inserida na média vertente do lineamento serrado, onde insere-se a
Mina Mascate, em uma escarpa perpendicular a maior inclinação da vertente (cerca de 1480m
SNM). Esta, por sua vez, possui continuidade lateral superior a 30 m. Localmente a cavidade
encontra-se em uma ruptura de relevo, a partir deste local nota-se uma distinção da vegetação,
ela é mais densa, até chegar na base da vertente onde as árvores são predominantes com
copa mais fechadas. Na porção medial (antes da ruptura de declive) e no topo a vegetação é
herbácea e com arbustos espaçados. A superfície da vertente é marcada por canga
compactada no topo e fragmentada, após a ruptura de relevo ao longo da vertente (Carste,
2019: Anexo II 3).
Possui padrão planimétrico afunilado, com o estreitamento da porção distal. É formada por um
salão, que possui em sua porção distal dois condutos que apresentam estreitamento na sua
parte distal (dimensões da cavidade: 4,7m de largura por 8m de comprimento e 1,4m de altura).
O teto é constante com piso em aclive leve, e a entrada tem forma de abóboda. Na parte
medial próximo a porção sul da cavidade verifica-se no teto uma claraboia elipsoidal, onde há
desenvolvimento de árvores. A evolução da cavidade está relacionada aos desplacamentos e
aporte de sedimentos oriundos da claraboia. No piso, raízes e radículas de variadas
espessuras, disputam o espaço no sedimento para recuperação de nutriente o que
impossibilita a verificação de subsuperfície sem danificá-las. Sobre elas, diversos matacões e
calhaus encontram-se dispostos aleatoriamente. Há um acúmulo maior de sedimento,
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matacões e calhaus na claraboia, abaixo das árvores (Figura 8.17, Foto 8.26 a Foto 8.29).
Nenhum vestígio arqueológico foi encontrado em superfície.

Figura 8.17. Esquema geral da cavidade PDR0066, (Carste, 2019a:Anexo II 4).

Foto 8.26. Visão externa da cavidade PDR 0066

Foto 8.27. Detalhe do interior da cavidade e dos
trabalhos de verificação de superfície.
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Foto 8.28. Detalhe do interior, acumulo de calhaus
e matacões e crescimento de árvores no local da
abóboda

Foto 8.29. Detalhe do piso com raízes e
radículas entremeando o sedimento.

Em nenhum dos locais vistoriados na Área 2 Mascate, seja por vistoria de superfície, seja por
escavação com cavadeira articulada, houve indicativo de presença de vestígios arqueológicos.

8.1.4 LAVRA A
A Lavra A compreende uma área de 27 hectares na face oeste e sudoeste do Morro do
Engenho, contígua ao Corpo Principal, onde encontram-se as torres de telefonia, de rádio e de
energia elétrica, em altitudes entre 1.209 e 1.480 metros sobre o nível do mar. Entremeada
com campos rupestres e fragmentos florestados, a área é caracterizada por declividades
acentuadas com afloramentos abruptos de grandes matacões de quartzito entremeados por
itabirito e xisto. Parte da área já se encontra antropizada pelos taludes do Corpo Principal e por
acessos, tanto da mineração, como para as torres de telefonia e de transmissão de energia
elétrica. Nos locais onde a declividade não é tão acentuada, afloram rochas, ou a camada de
sedimento é menor do que 25cm de espessura.
Para essa área de prospecção foram estimados 168 furos-teste (Figura 8.18). No entanto, as
condições locais não permitem a segurança da equipe em realizar caminhamentos nas porções
mais inclinadas (Foto 8.30, Foto 8.32, Foto 8.33, Figura 8.19, Anexo 45), sendo que nas áreas
menos íngremes o piso é rochoso ou com camada muito fina de sedimentos ferruginosos (Foto
8.31 e Foto 8.32), nenhum furo-teste foi executado.
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Figura 8.18. Detalhe da área Lavra A com a projeção da malha de furos-teste.

Foto 8.30. Visão geral da Lavra A (seta laranja), a partir do mirante.
23K 613499/7735544.

Foto 8.31. Detalhe do perfil
estratigráfico em corte de
estrada onde é visível o
afloramento rochoso muito
próximo da superfície 23K
614461/7736344.
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Foto 8.32. Campo rupestre e afloramento de
quartzito 23K 614461/7736344.

Foto 8.33. Detalhe da declividade próximo ao
FT 167. 23K 614461/7736344.

Figura 8.19. Declividade na área Lavra A.

8.1.5

Lavra Engenho

A lavra do Engenho compreende uma área de 15,7 hectares na face norte do Morro do
Engenho e parcela da vertente da margem esquerda da nascente do córrego Mãe D’água,
atualmente represado em área um pouco mais a jusante (Figura 8.20, Foto 8.34). Parte da área
possui interferências antrópicas como: contenção de taludes, acessos, edificações e
canalizações. É coberta por pasto sujo e mata de galeria residual, além de campo rupestre, na
encosta do Morro do Engenho. O solo é composto por parcela pouco espeça de sedimento
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avermelhado da decomposição do itabirito e canga (cerca de 20cm, Foto 8.35) - Neossolo.
Possui um desnível estimado em 90 metros, sendo as áreas menos íngremes as que sofreram
maior quantidade de antropização (Figura 8.20, Foto 8.34 e Foto 8.35, Figura 8.21, Erro! Fonte
de referência não encontrada.).
Para essa área foram projetados 99 furos-teste (Figura 8.20, Erro! Fonte de referência não
encontrada.); porém não foi possível a execução de qualquer furo devido à presença de piso
rochoso em toda a área da Lavra Engenho.

Figura 8.20. Detalhe da área Lavra Engenho com a projeção da malha de furos-teste.
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Foto 8.34. Visão geral da Lavra Engenho, margem esquerda do
córrego Mãe D’água. Ao fundo, campo rupestre. 23K
614870/7737690.

Foto 8.35. Detalhe do perfil
estratigráfico em erosão
localizada em trilha, com
embasamento rochoso visível.
23K 615440/7737172.

Figura 8.21. Declividade na área Lavra do Engenho.
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8.1.6

Pilha Sirênio

A Pilha Sirênio é uma área de 156 hectares compreendendo grande elevação (com 1100m
SNM) e vale do córrego Maria José. É limitada a oeste pela esteira rolante que leva minério da
planta industrial até o carregamento de trens na plataforma Casa de Pedra, pela RFFSA a sul e
leste, e por galpões de subcontratadas onde anteriormente era depositado o minério de ferro, a
norte. A vertente leste da elevação é recortada por uma série de estradas, portaria, caminhos,
linha de transmissão e tubulação, além de apresentar em meio a vegetação em regeneração,
um florestamento de eucaliptos (Foto 8.36 a Foto 8.41).
Na porção sul, além da RFFSA, encontra-se a estrada que faz ligação com a área do Fraile e
com o município de Jaceaba. Na margem dessa estrada, dentro da área prospectada, há uma
subestação de energia elétrica.
De acordo com cartas topográficas do exército brasileiro9, entre a esteira rolante e a margem
direita do córrego, havia a sede da Fazenda Espinheiro, que deve ter sido completamente
removida antes de 2007 (data da primeira imagem aérea disponível no Google Earth).
A área do Sirênio possui um bosque de eucaliptos com nativas, podendo ser caracterizada a
cobertura como de estágio médio de regeneração, em virtude dos eucaliptos e queimadas
constantes. Em alguns locais mais no fundo do vale, observou-se, em meio a vegetação alta,
exemplares de árvores frutíferas, que devem ser da época de funcionamento da Fazenda,
porém não foram observadas estruturas associadas.
Uma vez que a área não é utilizada há muito tempo, exceto para manutenção das estruturas de
mineração atuais, todos os antigos caminhos e possíveis acessos encontram-se
descaracterizados ou impedidos.

Foto 8.36. Visão geral porção Norte da área do Sirênio a partir de sua elevação. 23K 614037/7733798.

9

BDGEX do Exército Brasileiro Disponível em http://forest-gis.com/2019/08/exercito-disponibiliza-todo-oacervo-de-cartas-topograficas-em-webmap.html/.
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Foto 8.37. Visão geral porção sul da área do Sirênio (limites indicados pelas setas). 23K
614885/7729550.

Foto 8.38. Visão geral da borda da Pilha Sirênio,
no fundo do vale do córrego Maria José. 23K
613583/7732886.

Foto 8.39. Vegetação em regeneração as margens
do córrego Maria José. 23K 613583/7732886.

Foto 8.40. Florestamento de eucaliptos e
intervenções antrópicas na vertente leste. 23K
614450/7734078.

Foto 8.41. Vegetação sobre a elevação, em sua
vertente oeste. 23K 613496/7734409.

Para a prospecção dessa área, foram projetados 971 furos-testes (Figura 8.22, Erro! Fonte de
referência não encontrada.). Destes, foi possível a execução de 52 (5,4%, Figura 8.23, Erro!
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

133

Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada.), todos
negativos para a presença de vestígios arqueológicos, sendo 12 alocados no centro-oeste da
área, 4 alocado no centro-leste, e os demais no topo e alta encosta da elevação. Os demais
não puderam ser executados devido a incidirem sobre rochas, estradas, vertentes íngremes
demais (Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não
encontrada.) ou antropizações diversas.

Figura 8.22. Detalhe da Pilha Sirênio com a projeção da malha de furos-teste.
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Figura 8.23. Furos-teste executados na Pilha Sirênio.

Figura 8.24. Declividade na área Pilha Sirênio.
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A execução dos 52 furos-teste resultou negativo quanto a presença de vestígios arqueológico e
apresentou um sedimento de textura areno-argilosa, seco levemente compacto, com coloração
predominantemente bruno-escuro e bruno-amarelado, e por vezes vermelho-amarelado nos
em alguns níveis mais profundos (Foto 8.42 a Foto 8.45, Erro! Fonte de referência não
encontrada.).
Os furos-teste realizados atingiram profundidades entre 10 e 80cm, sendo que a maioria dos
furos-teste (65,4%) não ultrapassou 40 cm de profundidade (Tabela 8.2, Erro! Fonte de
referência não encontrada.) indicando a superficialidade do embasamento.
Nenhum vestígio arqueológico foi observado em superfície ou subsuperfície na área da Pilha
Sirênio.
Tabela 8.2. Caracterização dos furos-teste realizados na área Pilha Sirênio por profundidade atingida.
PROFUNDIDADE (cm) #

%

% CUMULATIVO

10

1

1,9

1,9

15

9 17,3

19,2

20

6 11,5

30,8

30

8 15,4

46,2

40

10 19,2

65,4

45

1

1,9

67,3

50

3

5,8

73,1

60

4

7,7

80,8

70

2

3,8

84,6

80

8 15,4

100,0

Foto 8.42. Verificação da coloração do
sedimento, FT 663. 23K 614176/7733929.

Foto 8.43. Verificação de sedimento escavado e
peneirado, FT 618. 23K 614116/7734129.
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Foto 8.44. Comportamento do sedimento no FT
096. 23K 613536/7733609.

8.1.7

Foto 8.45. Comportamento do sedimento no FT.
879. 23K 614516/7733489.

Pilha Fraile 3 e 4

A área destinada às Pilhas Fraile 3 e 4 é a mais próxima do rio Maranhão, a que possui
declividades menos íngremes, cuja vertente está direcionada de norte para sul, contando com
cobertura vegetal em estado avançado de regeneração com formação de docel, mata de
galeria residual e campo sujo (Foto 8.46 a Foto 8.49). Possui uma área de 74,4 hectares onde
foram projetados 464 furos-testes (Figura 8.25, Erro! Fonte de referência não encontrada.).
São observáveis dois pequenos córregos, no mesmo sentido da vertente, tributários do
Maranhão em sua margem direita, ambos com represamentos (mais de um). A área é limitada
a sul pelo Ramal Ferroviário Paraopeba, a leste pela barragem de rejeitos da CSN Mineração e
canalização do córrego Casa de Pedra, e a norte por uma pilha de rejeito em atividade,
devidamente licenciada.
Além dessas interferências, existem acessos parcialmente abandonados, restos de edificação,
acessos ativos e taludes da estrada de ferro.

Foto 8.46. Samambaias e arbustos cobrindo
calhaus de canga amontados, FT-F56. 23K
614996/7732129.

Foto 8.47. Brejo, campo sujo e vegetação secundária
com formação de docel na área do Fraile. 23K
615016/7731609.
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Figura 8.25. Detalhe da Pilha Fraile 3 e 4 com projeção de malha de furos-testes.

Foto 8.48. Cipoal e vegetação em estágio
avançado de regeneração na margem e interior
das grupiaras, com cobertura do solo por
serapilheira. 23K 615109/7731957.

Foto 8.49. Área do Fraile 3 e 4 vista a partir da
margem esquerda do Maranhão (setas indicam os
limites leste-oeste). 23K 615999/7731192.
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DENTRE OS 464 FUROS-TESTE PROGRAMADOS FOI POSSÍVEL A EXECUTAR 70 (15,1%), TODOS
NEGATIVOS PARA A PRESENÇA DE VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS EM SUBSUPERFÍCIE
(FIGURA 8.26, ERRO! FONTE DE REFERÊNCIA NÃO ENCONTRADA. E ERRO! FONTE
DE REFERÊNCIA NÃO ENCONTRADA.). DOS DEMAIS 394 FUROS-TESTE NÃO
EXECUTADOS, 60 (12,9%; FIGURA 8.26, ERRO! FONTE DE REFERÊNCIA NÃO
ENCONTRADA.) INCIDIRAM EM ANTIGOS CANAIS HÍDRICOS PARA DESMONTE DE
TALHO ABERTO E OS PRÓPRIOS TALHOS/GRUPIARAS, ATUALMENTE FORMANDO
GRANDES EROSÕES DISFORMES. OS RESTANTES 334 FUROS-TESTE PROJETADOS
INCIDIRAM SOBRE ÁREAS ANTROPIZADAS COMO ESTRADA, DRENAGEM, EROSÃO,
VERTENTE MUITO ÍNGREME (FIGURA 8.27, ANEXO 34. FUROS-TESTE REALIZADOS NA
ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.

ANEXO 35. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA PILHA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 36. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
ANEXO 37. ESTRUTURAS HISTÓRICAS NA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4.
).

Figura 8.26. Furos-teste executados na área Pilha Fraile 3 e 4 e furos-teste que incidiram sobre Estrutura
Histórica.
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Figura 8.27. Declividade na área Pilha Fraile 3 e 4.

Algumas áreas a norte, que apresentaram rochas (calhaus de canga), estão cobertas por
samambaias e impossibilitam a vinculação direta com a antiga atividade minerária registrada.
Os furos-teste apresentaram sedimento de textura argilo-arenosa, granulação fina e média,
com inclusão de seixos de diversos tipos de rochas, medianamente compacto nas áreas de
mata e muito compacto nas áreas de campo e campinarana, seco ou levemente úmido,
dependendo da profundidade; com raízes e radículas na maioria dos casos. Nas áreas com
cobertura vegetal arbóreo-arbustiva, houve bastante incidência de serapilheira, porém a
camada orgânica não apresentou espessura considerável (cerca de 5cm no máximo). Nas
áreas de campo, devido à altura do pasto pelo abandono, não foi possível observar a superfície
do terreno.
Na extremidade sul da área, observa-se grande quantidade de seixos (canga, quartzito, filito,
xistos) depositados sobre a argila, possivelmente resultado do desmonte dos talhos de
mineração.
Os furos-teste realizados atingiram profundidades entre 05 e 80cm, sendo que a metade dos
furos-teste (50,0%) não ultrapassou 30 cm de profundidade, no entanto apresentando um
número significativo de furos-teste (25/35.7%) que atingiram entre 70 e 80 cm de profundidade
(Tabela 8.2, Erro! Fonte de referência não encontrada.) indicando a áreas onde o
embasamento rochoso está mais profundo, na áreas com declividade mais suave.
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A coloração do sedimento apresentou variações horizontais, com pouca ou nenhuma variação
vertical (sem diferenciação de estratos no mesmo furo-teste), basicamente bruno-escuro,
vermelho-amarelado e vermelho-escuro (Foto 8.50 a Foto 8.53).
Tabela 8.3. Caracterização dos furos-teste realizados na área Pilha Fraile 3 e 4 por profundidade
atingida.
PROFUNDIDADE (cm) #

%

% CUMULATIVO

5

1

1,4

1,4

10

14 20,0

21,4

15

2

2,9

24,3

20

10 14,3

38,6

30

8 11,4

50,0

40

2

2,9

52,9

50

3

4,3

57,1

55

1

1,4

58,6

60

4

5,7

64,3

70

3

4,3

68,6

80

22 31,4

100,0

Foto 8.50. Comportamento do sedimento no FTF25, mata. 23K 614936/7731529.

Foto 8.51. Sedimento escuro devido a presença de
itabirito, FT-F115. 23K 615116/7731969.
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Foto 8.52. Comportamento do sedimento no FTF144, área com mata. 23K 615196/7731649.

Foto 8.53. Verificação do sedimento no FT-F118. 23K
615136/7731529.

DELIMITAÇÃO DE ESTRUTURAS HISTÓRICAS DA PILHA FRAILE 3 E 4
Trabalhos executados anteriormente na região para empreendimentos diversos e mesmo para
a CSN Mineração, já haviam identificado estruturas de mineração antigas nas proximidades do
rio Maranhão, ou mesmo dentro da área atualmente investigada. Algumas dessas estruturas
estão registradas no Iphan.
Apresentaremos aqui um breve histórico desses trabalhos com objetivo de situar e
contextualizar as estruturas que apresentaremos na sequência.
Em 2010 a Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda apresentou um Relatório Final de
Diagnóstico e Prospecção Arqueológica do Distrito Industrial de Congonhas (Moreira, 2010:6472) para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG, onde
registra uma série de cinco sítios arqueológicos históricos, quatro sítios arqueológicos précoloniais, uma estrutura de interesse histórico-arquitetônico e 5 ocorrências de interesse
histórico (Figura 8.28). Entre os sítios arqueológicos, destaca-se o sítio Maranhão II, inserido
na atual área de pesquisa, e na margem oposta do rio, o sítio Maranhão IV.
Os sítios históricos são, em sua maioria, associados ao garimpo manual do ouro
em aluvião, predominantemente desenvolvido nas margens do rio Maranhão,
tendo sido agrupados em um conjunto denominado Catas do Maranhão. Além
desses há também, galerias antigas, edificações e uma estrada “carrera” (de
boi). (...)
Os sítios pré-históricos, por sua vez, são todos cerâmicos, às vezes com
presença de material lítico lascado ou polido, com implantação a céu aberto,
preliminarmente atribuídos à cultura Aratu-Sapucaí.
A edificação de interesse histórico-arquitetônico é um exemplar simples da
arquitetura local rural, que demonstra técnicas construtivas tradicionais. (...)
Sítio Arqueológico Histórico Maranhão II(P02)
Área de mineração de ouro de grandes dimensões, que segue desde as
proximidades de um açude até a estrada de ferro, constituída por diversos
canais de adução que se cruzam formando amontoados de cascalho e
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sedimento e pequenos barramentos. A Estrada de ferro destruiu parte de um
canal de adução que seguia até o rio Maranhão. (...)
Sítio Arqueológico Histórico Maranhão IV(P04)
Local de antiga mineração de ouro, com revirado de cascalho, próximo ao rio
Maranhão.

Figura 8.28. Recorte do mapa “Localização dos pontos do levantamento sistemático e dos sítios
arqueológicos” apresentando os sítios Maranhão II (P02), no Fraile e Maranhão IV (P04), do outro lado
do rio. Adaptado de Moraes, 2010:89.

Em 2013 o GRUPO DE PESQUISAS PERUAÇU ARQUEOLOGIA apresentou Relatório de
Diagnóstico do projeto Arqueologia Preventiva na Área de Duplicação do Ramal Ferroviário
Paraopeba – MRS (Jacques e Lima, 2013 : 291-292), onde registra outros sítios arqueológicos
e identifica, através de imagem aérea (pois na ocasião não foi possível acessar a área aqui
pesquisada) uma possível estrutura de mineração. Como exceção do “possível talho aberto de
antiga mineração aurífera”, todos os sítios e estruturas arqueológicas identificadas, apesar de
próximos, encontram-se fora da área do Fraile 3 e 4 (Figura 8.29).
Canal hidráulico – 23K UTM 617621/7732816 – e possível mineração histórica5
– 23K UTM 616821/7731933 – AII
No restante da ferrovia deste trecho não tivemos acessado a ADA, AID e AII da
duplicação do ramal Paraopeba na margem direita do rio Maranhão em função
dos acessos restritos e não autorizados nas áreas das mineradoras que
margeiam a ferrovia. Entretanto, tivemos a oportunidade de acompanhar a
ferrovia a partir da margem esquerda do rio Maranhão. Apesar da intensa
modificação recente causada pela movimentação de solo pelas mineradoras, é
possível observar algumas irregularidades no terreno que testemunham sítios
históricos ligados à mineração aurífera, como canais hidráulicos e possíveis
catas e talhes abertos. Na etapa de prospecção arqueológica, LI, estes aspectos
devem ser observados com cuidado durante o caminhamento da ADA e da AID.
Há alguns cortes seguindo a curva de nível da vertente que certamente são
testemunhos de canais hidráulicos e se encontram na AID da duplicação do
Ramal Paraopeba, mas as possíveis catas e talhes abertos devem ser visitados
para serem melhor delimitados. Como se trata de uma região conhecida pela
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exploração aurífera desde o início de sua colonização no período histórico, há
boa possibilidade de se tratar de estruturas arqueológicas ligadas a este período
de ocupação deste território.

Figura 8.29. Canal hidráulico e possível mineração histórica. Fonte: Jacques & Lima, 2013:292.
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Em 2015 a Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda apresentou um Relatório Final de
Prospecção Arqueológica para o Alteamento da Barragem Casa de Pedra e da Barragem B5
(Figueiredo, 2015:45-49), onde faz o registro do sítio arqueológico Bom Jesus (Figura 8.30):
O Sítio Arqueológico Histórico Bom Jesus é um antigo local de exploração
mineral aurífera, atividade que ocorre na região desde o século XVIII. O sítio é
composto por canais de adução, áreas de desmonte de encostas e de locais de
apuração do sedimento. (...)
O conjunto de vestígios do S.A. Histórico Bom Jesus tem início no terço médio
de uma vertente de declividade média. Os vestígios encontram-se interrompidos
por uma estrada, em funcionamento, que o corta perpendicularmente, próximo e
a jusante do eixo da barragem Casa de Pedra. A porção do sítio, correspondente
ao local de captação de água para o processo de mineração histórica, já não
existe, devido, provavelmente, à construção das estruturas da barragem Casa de
Pedra.(...)
Foi possível observar que na parte mais alta os canais são mais largos quanto
mais próximos da captação de água, e vão afinando e se tornando mais
definidos conforme descem em direção ao que seria a bacia de
acumulação/mundéu deste sistema de mineração.(...)
Na parte mais baixa do terreno, está a maior concentração de segmentos de
canais, barrancos de erosão e desmonte, além de áreas de apuração de
sedimento para a obtenção do minério aurífero, conhecidas por mundéus, que
neste caso era formado por uma depressão escavada no terreno(...). Nos
mundéus, a lama acumulada decantava para que as partículas de ouro se
concentrassem no fundo naturalmente com a força da gravidade, e a obtenção
do mineral se dava através do escoamento do excesso de lama e da apuração
da mesma.(...)
Na rede de canais do S.A. Histórico Bom Jesus foi possível identificar arrimos
nas paredes internas de alguns segmentos para sustentação das mesmas (...).
Estes arrimos são construídos de blocos de rocha posicionados como um muro
de encontro às paredes internas. Em alguns pontos esses arrimos são formados
por grandes seixos de quartzo. Em outros setores, os canais são escavados
diretamente em rocha macia, em decomposição (...). Mas, na maioria das vezes,
os canais foram escavados no solo e não apresentam nenhum tipo de
escoramento (...).
Os canais estão direcionados para uma área plana e mais baixa no terreno onde
até hoje é possível observar um acúmulo de sedimento proveniente da estrada e
carregado através de alguns canais com água de chuva. Esta área serviu como
mundéu deste conjunto de estruturas (...).
Em um dos canais, foi identificada ainda uma pequena ponte de pedra
empilhada no leito de um dos segmentos. É possível que tenha sido construída
permitindo que a água passasse por ela ao mesmo tempo em que propiciasse
uma passagem sobre o canal por pessoas e/ou animais.
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Figura 8.30. Localização do Sítio Bom Jesus, próximo ao Fraile. Figueiredo, 2015:62.
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No portal de acesso ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do IPHAN, foram
encontrados apenas os registros dos Sítios Bom Jesus e Possível mineração histórica 5, porém
não foram encontrados registros para os sítios Maranhão II e IV.
No presente estudo, a equipe encontrou na área da Pilha Fraile 3 e 4 um complexo minerador
que tem ligação com os demais sítios arqueológicos históricos registrados anteriormente nessa
mesma região (abarcando os sítios Maranhão II e possível mineração histórica 5, registrados
pela SETE e Peruaçu Arqueologia, respectivamente).
Foram identificados 6 fragmentos de canais hidráulicos escavados no piso, contendo partes de
arrimo para estabilização de barranco (Canal Fraile 1, Canal Fraile 2, Canal Fraile-Carvão,
Canal Superior, Canal Maranhão II e Canal Inferior); duas barragens de água (Barragem
superior e inferior), sendo uma ainda ativa; uma possível pilha de rejeitos dentro do que seria
uma das barragens; 5 grupiaras ou talhos abertos de mineração (GRU Fraile, GRU Carvão,
GRU Acesso, GRU Maranhão II e GRU Maranhão I), alguns com redes de canais internos
arrimados/mundéu; dois fornos de carvão e um alicerce com restos de paredes de tijolos, do
século XX (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não encontrada.).

Figura 8.31. Estruturas históricas identificadas na atual fase de estudos e sítios arqueológicos
identificados anteriormente pela SETE (Bom Jesus e Maranhão II).

FORNOS DE CARVÃO – SÉCULO XX
No terço médio para superior da vertente, onde está o complexo minerador, direcionada de
norte para sul, e com vegetação secundária em avançado estado de regeneração, com
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formação de docel, foram evidenciados dois fornos de carvão com cerca de 3,4m de diâmetro,
cortados no barranco da vertente (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não encontrada.).
Ambos contam com três chaminés ou respiradouros, cada um, com 0,15m de largura por
1,25m de profundidade. Possuíam abóbodas feita em tijolo maciço, atualmente desmoronadas
para dentro da área de corte, além de um corredor de entrada, cada, com cerca de 4m de
extensão por 1m de largura, aproximadamente (Figura 8.32, Foto 8.54 a Foto 8.57).
Estão separados por aproximadamente 5 metros de distância um do outro
Forno 1: 23K 615155/7731784.
Forno 2: 23K 615159/7731789.

Figura 8.32. Esquema geral dos fornos de carvão.

Foto 8.54. Forno de carvão 1 escavado na

Foto 8.55. Entrada do forno 2. 23K
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vertente com chaminé lateral escavada. 23K
615155/7731784.

615159/7731789.

Foto 8.56. Forno de carvão 1, detalhe dos
tijolos maciços da abóboda colapsada ao
centro. 23K 615155/7731784.

Foto 8.57. Forno 2, detalhe do matacão usado para
colapsar a abóboda de tijolos maciços. 23K
615159/7731789.

Ha aproximadamente 450 metros a sudoeste dos fornos, fora do limite da área, foi observada
restos de uma estrutura edificada com tijolos maciços (Foto 8.58) que podem ter relação com
esses fornos, possivelmente algum tipo de galpão para armazenamento, em uma área com
diversas árvores frutíferas. Estima-se que a estrutura tinha 40m² (23K 614831/7731466).
Deveria haver uma residência no local, uma vez que foi observado ao longo do canal inferior,
diversas canalizações recentes (manilha de cimento, tubo de PVC, contenção de madeira, e
caixa d’água de amianto (Foto 8.59), procedentes da barragem inferior.

Foto 8.58. Restos de edificação com tijolos maciços,
fora da área de estudo, no fim do canal inferior. 23K
614831/7731466.

Foto 8.59. Canos de PVC e caixa de água
de amianto no local do canal inferior. 23K
615016/7731609.

COMPLEXO MINERADOR MARANHÃO – SÉCULO XVIII E XIX
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Segundo as pesquisas acadêmicas que tratam da mineração de ouro nos séculos XVIII e XIX,
a técnica de desmonte de encostas e apuração do sedimento se dava da seguinte forma
(Figura 8.33):
“A busca pelo ouro levou a que as encostas dos morros também fossem
exploradas. Este tipo de ocorrência era conhecido como grupiara, e correspondia
ao aluvião de antigos leitos de rios, quando os mesmos ainda cavavam o seu
curso em épocas remotas. A exploração das grupiaras se dava pelo desmonte
das camadas de terra superficiais até que fosse atingido o cascalho onde o ouro
encontrava-se depositado. O trabalho de desmonte era feito pela mão-de-obra
escrava, com uso de água, transportada para o local através de canais de
adução que, não raras vezes, percorriam grandes distâncias.” (GUIMARÃES et
ali, 2003 p.2).
“Nas explorações de talho aberto, melhor utilizadas em rochas de estrutura
friável, estas eram previamente desagregadas e amolecidas pela ação da água
e do trabalho escravo, e a lama aurífera assim formada era conduzida por meio
de canais até os mundéus, situados geralmente na vertente inferior do morro
explorado.” (GUIMARÃES et ali, 2003 p.3).

Figura 8.33. Esquema de exploração de talho aberto e verificação de sedimento em mundéus. Adaptado
de Guimarães et al., 2003.

“As escavações de talho aberto, à medida que se aprofundavam, tornavam-se
mais largas nas partes altas e iam se afunilando, ficando mais estreitas na parte
inferior. O formato afunilado destinava-se a evitar acidentes com os
desmoronamentos (...)” (REIS, 2007, p.121).
“O formato afunilado das escavações também tinha a função de facilitar que todo
o material precipitado e arrastado pela água fosse conduzido para um canal de
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recepção situado na parte inferior do morro onde se fazia a exploração.” (REIS,
2007, p.122)
Foram observadas duas áreas de captação de água para a execução do desmonte dos
barrancos. A primeira e principal delas, observada in situ, é um córrego sem nome localizado
na porção oeste da área pesquisada, que teria sua nascente a montante norte, cuja foz era o
rio Maranhão. Nela é possível observar diversos barramentos, antigos e outros mais recentes.
Dos antigos, dois foram considerados históricos por terem associação aos canais de adução
escavados no piso, sendo descritos adiante.
A segunda, observada pelas imagens aéreas, atualmente está descaracterizada pelas
atividades da barragem de rejeitos da CSN Mineração, encontrava-se fora dessa área, mais a
nordeste, e é sinalizada pelo canal superior que traria água até a GRU Fraile (Figura 8.31,
Erro! Fonte de referência não encontrada.).
BARRAGEM SUPERIOR E PILHA DE REJEITOS – 23K 614970/7732161
Foi identificada uma calha positiva de terra e arrimo de canga, com formato semicircular, até
onde se pode apurar (Foto 8.60, Figura 8.31, Figura 8.34, Erro! Fonte de referência não
encontrada.). Possui cerca de 60 cm de altura e conta com 100 metros de extensão,
localização na porção superior da vertente, quase no topo. Possivelmente era usada como
barramento de água (originada em nascente mais acima ou transportada por desvio do
córrego) formando um tanque de contenção de água não muito profundo.

Foto 8.60. Calha positiva arrimada da barragem superior.
23K 614978/7732126.

Figura 8.34. Esquema da barragem de
água.

Na face interna do semicírculo, distante alguns poucos metros, há uma grande quantidade de
calhaus e seixos de canga, quartzito e outros, depositados, possivelmente onde houve uma
lavagem ou uma pilha de rejeitos (Foto 8.61). É difícil fazer mais aferições, inclusive do
tamanho da área, já que está densamente coberta por samambaias (Foto 8.62).
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Foto 8.61. Calhau de canga e outras rochas no
local do FT-F078. 23K 615036/7732129.

Foto 8.62. Área densamente coberta por
samambaias impossibilitando a verificação do final
da barragem e ligação com os canais de adução.
23K 614974/7732178.

CANAIS DE ADUÇÃO FRAILE 1 E 2 – INÍCIO 23K 614957/7732151 - FIM 23K 615006/7732042
A partir da barragem de água, parte uma calha negativa, escavada no piso, com trechos
arrimados, que se divide no ponto 614964/7732112, e que levaria água para o desmonte do
talho GRU Fraile, aproximadamente 130 metros a sudeste do barramento (Foto 8.63, Figura
8.35). O Canal Fraile 2 tem cerca de 135 metros de extensão e o Canal Fraile 1 tem 116m a
partir do ponto de divisão (Final 23K 615047/7732038) (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência
não encontrada.).

Foto 8.63. Calha negativa escavada no piso, Canal Fraile 2. 23K
614959/7732117.

Figura 8.35. Esquema geral dos
canais de adução

Todos os canais observados em calha negativa, encontram-se bastante assoreados e cheios
de serapilheira (Foto 8.63). Os que se encontram menos assoreados têm em média 60cm de
profundidade, 48 cm de largura no topo e 18cm de largura na base.
CANAL SUPERIOR – INÍCIO 23K 615565/7732185 – FINAL 23K 615103/7731967
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Uma calha negativa foi observada a partir de estrada interna da mineradora até a GRU Fraile,
havendo diversas interrupções devido a erosão e a corte de acesso (Foto 8.64 a Foto 8.69).
Supõe-se que traria água da drenagem que ficava no ponto 23K 615634/7732332, cerca de
173m a nordeste do ponto inicial verificado até o desmonte do barranco da GRU Fraile. O
Canal Superior apresentou formato sinuoso (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não
encontrada.) e subidas e descidas pelas curvas de nível de forma a regular a velocidade de
transporte da água, ao longo de 640 metros.

Foto 8.64. Final do Canal Superior na barranca
da GRU Fraile. 23K 615109/7731957

Foto 8.65. Arrimo lateral e inferior observado no
local de corte do acesso existente. 23K
615132/7731943.

Foto 8.66. Continuidade do canal com arrimo.
23K 615163/7731937.

Foto 8.67. Continuidade do canal sem arrimo.
23K 615248/7731976.

Foto 8.68. Erosão que interrompe
o canal superior. 23K

Foto 8.69. Final do Canal Superior ao lado da Estrada de
manutenção da CSN Mineração. 23K 615565/7732185.
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615258/7732022.

CANAL FRAILE-CARVÃO – INÍCIO 23K 615035/7731955 – FINAL 23K 615190/7731755
Calha negativa observada a partir de ponto arrimado dentro da GRU Fraile, possivelmente do
escoamento de Mundéu, até se desfazer em uma erosão, próximo a GRU Carvão, com 278
metros de extensão (Foto 8.70). Apresentou uma sinuosidade (Figura 8.31, Erro! Fonte de
referência não encontrada.) que pouco respeita as curvas de nível, o que geraria um
descontrole do fluxo de água que, com o abandono, transformou o canal em processo erosivo
no terreno. Ao lado desse canal foram registrados os dois fornos de carvão.
Infere-se que a calha levaria água, provavelmente com sedimento, para verificação no Mundéu
que depois se transformou em talho, chamada GRU Carvão, e/ou levando água para o
desmonte do talho da GRU Maranhão II (cuja continuidade de canal se perdeu pelo abandono
da área).

Foto 8.70. Desemboque da GRU Fraile e início do canal Fraile-Carvão (tracejado). 23K 615097/7731950.

CANAL MARANHÃO II – INÍCIO 23K 615308/7731717 – FINAL 23K 615376/7731733
Calha negativa sem ligação com origem hídrica, que transportava água para o desmonte do
talho GRU Maranhão II (Foto 8.71). Foi possível apurar 75 metros de comprimento,
praticamente sem sinuosidades e com declividade que respeita as curvas do terreno (Figura
8.31, Erro! Fonte de referência não encontrada.).
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Foto 8.71. Medição do canal Maranhão II. 23K 615326/7731714

BARRAGEM E CANAL INFERIOR – INÍCIO 23K 615047/7731717 – FINAL 23K 614801/7731499
O pequeno córrego sem nome localizado na porção oeste da área apresenta uma série de
vestígios de barramentos que, devido à falta de manutenção, acabaram colapsando (Foto 8.72
a Foto 8.78). O último desses barramentos e que ainda está ativo, apesar de bastante
assoreado, apresenta o empilhamento de pedras original, em formato semicircular com
abertura para a jusante, com cerca de 1,8m de altura e 3 metros de comprimento. Na margem
direita, a cerca de 0,5 metro do alinhamento de pedras, tem início o canal inferior que
apresenta reativações diversas, inclusive com interferências mais recentes, de manilha de
concreto e tubos de PVC, além de ser cortado por acesso e barragem recente, na altura do FTF60, contendo erosões nos trechos de barranco mais estreitos.
Essa calha negativa escavada no solo, apresenta pouca sinuosidade e declividade, com cerca
de 402 metros de extensão, e não foi possível identificar arrimo nem a desembocadura do
canal. Supõe-se que esse canal levaria água para uma residência.

Foto 8.72. Barragem e início do canal inferior. 23K
615047/7731717.
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Foto 8.73. Cano de PVC na continuidade do canal em área
erodida. 23K 615041/7731707.

Foto 8.75. Detalhe do canal inferior escavado direto
no piso. 23K 614984/7731568

Foto 8.77. Vegetação que encobre o canal
inferior, vista jusante. 23K 615012/7731594.

Foto 8.74. Arrimo de barramento do
córrego. 23K 615047/7731717.

Foto 8.76. Medição realizada na profundidade
do canal inferior. 23K 614984/7731568.

Foto 8.78. Descontinuidade do canal inferior na
área cortada por acesso e barragem nova, vista
montante. 23K 615012/7731594.
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Quase no final desse canal, foram registrados alicerce e paredes de tijolos de uma edificação
do século XX (citado acima), possivelmente associada com os fornos de carvão (descritos
anteriormente).
GRU FRAILE – 23K 615050/7731971
Talho aberto de mineração de ouro, ou grupiara, possivelmente século XVIII, atualmente
erodida por ação da água nos anos de abandono (Foto 8.79 a Foto 8.82). Estima-se que tenha
12.100m² de área, com ao menos 7 metros de profundidade. Encontra-se implantada no terço
superior da vertente, na porção noroeste da área de estudo (Figura 8.31, Erro! Fonte de
referência não encontrada.).
Durante a delimitação, foi possível percorrer quase todo o limite externo, sendo que somente a
porção oeste não foi percorrida. Foram observados nesses limites, vários marcos geodésicos
de topografia.
No interior da grupiara, na porção sul, percebe-se remanescentes de arrimo de canal
escavado, provavelmente para o transporte de sedimento ao mundéu (esse não foi identificado,
sendo possível estar posicionado mais abaixo na drenagem, que não pode ser acessada nesse
momento). Na desembocadura desse canal, onde se observam seixos depositados, encontrase o início do canal Fraile-Carvão, caracterizado anteriormente.

Foto 8.79. Vegetação interna da grupiara, em
área de canal interno. 23K 615087/7731962

Foto 8.80. Cascalheira do desmonte do barranco
no interior da grupiara. 23K 615087/7731962.
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Foto 8.81. Canal arrimado no interior da grupiara.
23K 615087/7731962.

Foto 8.82. Marco Geodésico no topo norte da
Grupiara Fraile. 23K 615071/7732033.

GRU CARVÃO – 23K 615224/7731716
Pequeno talho aberto de mineração/grupiara ou possível mundéu do desmonte da GRU Fraile,
implantado no terço médio da vertente (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não
encontrada.), apresenta barrancos erodidos por uma área de 977 m², com uma profundidade
estimada em pouco mais de 2m (Foto 8.83 e Foto 8.84). Dista 256 metros a sudeste da GRU
Fraile e 30 metros a noroeste da GRU Maranhão II. Não foi identificada desembocadura de
escoamento, nem de canal de adução, que podem estar soterrados por sedimentos e
serapilheira

Foto 8.83. Vegetação interna da grupiara,
pesquisador está sobre erosão interna. 23K
615203/7731727

Foto 8.84. Barranco no interior da grupiara. 23K
615246/7731731.

GRU ACESSO – 23K 615175/7731662
Pequeno talho aberto de mineração/grupiara ou possível mundéu do desmonte da GRU Fraile,
implantada no terço médio da vertente (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não
encontrada.), apresenta barrancos erodidos por uma área de 1.240 m², com uma profundidade
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estimada em pouco mais de 2m. Dista 32 metros a sudoeste da GRU Fraile-Carvão e 37
metros a oeste da GRU Maranhão II.
Foi identificada desembocadura de escoamento, porém não se identificou o de canal de
adução, que pode estar soterrado por sedimentos e serapilheira. Margeia esse talho, um
acesso que ligava duas áreas habitacionais e onde a grupiara despejaria o rejeito.
Tanto a GRU Acesso como a GRU Fraile-Carvão podem ser de período mais recente do que a
GRU Fraile ou mesmo que as demais grupiaras investigadas.
GRU MARANHÃO I – 23K 615925/7731677
Grande talho aberto de mineração de ouro, ou grupiara, possivelmente século XVIII,
atualmente erodida por ação da água nos anos de abandono (Foto 8.85). Estima-se que tenha
45.900m² de área, com ao menos 7 metros de profundidade. Encontra-se implantada no terço
médio da vertente leste (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não encontrada.), na porção
leste da área de estudo, com formato alongado no sentido leste-oeste. Infere-se que haviam ao
menos três canais internos, sendo que a desembocadura se daria, possivelmente na drenagem
central da área, onde atualmente há uma pequena represa.
Está localizada a 242 metros a leste da GRU Maranhão II, 212 metros a sudoeste da barragem
de rejeitos Casa de Pedra da CSN Mineração e 241 metros do sítio arqueológico Bom Jesus
(Figueiredo, 2015).
É referida no relatório da Peruaçu Arqueologia compondo a “possível mineração histórica 5”
(Jacques e Lima, 2013). Essa área não foi percorrida internamente.

Foto 8.85. GRU Maranhão I vista do topo em direção ao rio Maranhão (sul). 23K 616005/7731810.

GRU MARANHÃO II – 23K 615308/7731651
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Grande talho aberto de mineração de ouro, ou grupiara, possivelmente século XVIII,
atualmente erodida por ação da água nos anos de abandono. Estima-se que tenha 38.000m²
de área, com ao menos 9 metros de profundidade. Encontra-se implantada no terço médioinferior da vertente (Figura 8.31, Erro! Fonte de referência não encontrada.), na porção
centro-sul da área de estudo, com formato alongado no sentido nordeste-sudoeste. Infere-se
que haviam duas desembocaduras, uma na porção nordeste da área, que deveria ser abrigar
os mundéus compartilhados com a GRU Maranhão I, e outra mais ao sul, que levaria direto ao
rio Maranhão.
Não foi possível fazer o percorrimento interno dessa grupiara (Foto 8.86 e Foto 8.87), porém os
relatos da SETE (Moreira, 2010) informam canais internos e amontoados de cascalho, ao
registrar o sítio arqueológico Maranhão II, considerado na época de média relevância:
Área de mineração de ouro de grandes dimensões que se desenvolve desde as
proximidades de uma represa até a estrada de ferro, é constituída por diversos
canais de adução que se cruzam formando amontados de cascalho e sedimento,
além de pequenos barramentos. A estrada de ferro destruiu parte de um canal de
adução que seguia até o rio Maranhão. (ALONSO, Márcio. Ficha CNSA,
17/02/2009, apud Moreira, 2010)

Foto 8.86. Beira do talho aberto GRU Maranhão II
em sua porção nordeste. 23K 615193/7731596.

Foto 8.87. Barranco no interior da grupiara,
porção central. 23K 615171/7731590.

As atividades de prospecção arqueológica na área Fraile 3 e 4 visaram a identificação e
delimitação de vestígios arqueológicos existentes de forma a balizar ações futuras antes que a
área seja impactada pelas atividades pretendidas pela CSN Mineração. Desse modo não foram
exaustivamente levantadas todas as estruturas históricas existentes em cada uma das
estruturas que compõe o Complexo Minerador do Maranhão, de alta relevância para a história
local e nacional, cuja antiguidade estimada remonta ao século XVIII devendo se estender até
meados do XIX. Além desses vestígios, foram observados vestígios de habitação e/ou
exploração carvoeira, e acesso, cujas datas são estimadas para meados a fins do século XX,
inseridos na mesma área do complexo, porém de baixa relevância.
Assim, na impossibilidade de preservação in situ destas estruturas, sugere-se que seja
executado um levantamento exaustivo de todas as estruturas, contando com descrições
detalhadas, limpeza da área mais densamente vegetada, escavações, fotografias de todo o
processo e mapeamento topográfico pormenorizado, com as devidas indicações de
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canalizações internas, pilhas de rejeitos, etc. de forma a resgatar o máximo de informações a
respeito desse sítio arqueológico histórico.
A Ficha CNSA atualiza o sítio cadastrado anteriormente como Possível Mineração Histórica 5
(CNSA:MG02491), que estava erroneamente locado em Belo Vale, mas fica no município de
Congonhas encontra-se no Anexo 45. Uma vez que a arqueóloga que cadastrou o sítio não
teve acesso a ele, já que estava vinculado ao Projeto de Duplicação do Ramal Ferroviário
Paraopeba, sendo realizado levantamento via imagem aérea, os dados do CNSA ficaram
incompletos, sendo aqui preenchidos.
8.1.8

Planta de Itabirito

Incluímos aqui a prospecção da área da Planta de Itabirito, já realizada e relatada no Relatório
Parcial 1, sendo que não foi identificado nenhum potencial arqueológico para o local
investigado (Kipnis, 2019).
A área denominada de Planta de Itabirito, contemplando 8,91 hectares, é contígua à planta
industrial da mineração (Figura 8.1). Corresponde a uma área intensamente antropizada que,
devido aos anos de abandono foi recoberta por vegetação secundária (Foto 8.88 e Foto 8.89).
Em seu perfil de elevação na extensão máxima, de NO para SE, apresenta um desnível de 100
metros de altura.

PARA A PROSPECÇÃO DESSA ÁREA, FOI ESTABELECIDO UMA MALHA REGULAR COM TRANSECTS
CAMINHAMENTO DE 40M DE DISTÂNCIA, COM FUROS-TESTE INTERCALADOS,
TOTALIZANDO 56 FUROS-TESTE (FIGURA 8.36, ANEXO 38. MAPA DA ÁREA DA PLANTA
DE ITABIRITO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.

ANEXO 39. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 40. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 41. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA DA PLANTA DE ITABIRITO.
ANEXO 42. MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA_V2.
Anexo 43).
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Figura 8.36. Detalhe da área da Planta de Itabirito com a malha de projeção de furos-teste.

Foto 8.88. Mata secundária em avançado estágio
de regeneração na planta Itabirito. UTM 23K
612360/7735220.

Foto 8.89. Campo sujo em área antropizada,
vertente inclinada da planta Itabirito. UTM 23K
612140/7735100.

Devido ao terreno muito acidentado (Figura 8.37, Anexo 44) na área da Planta de Itabirito,
somente 4 furos-teste (Figura 8.38, Anexo 45) puderam ser realizados, apresentando
sedimento areno-argiloso seco, pouco compacto, de coloração bruno-escuro, atingindo
profundidades entre 15cm e 80cm (Foto 8.90 a Foto 8.93, Erro! Fonte de referência não
encontrada.). Os demais furos-teste incidiram em área de rocha, de vertente muito íngreme ou
em área muito antropizada (Kipnis, 2019).
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Figura 8.37. Declividade na área da Planta de Itabirito.

Figura 8.38. Furos-teste executados na área da Planta de Itabirito.
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Foto 8.90. Furo-teste F24 executado e sedimento
retirado. UTM 23K 612360/7735140.

Foto 8.91. Detalhe do Furo-teste F28 executado e
sedimento retirado. UTM 23K 612380/7735020.

Foto 8.92. Furo-teste F34 executado sobre área
de rocha aos 15cm e sedimento retirado. UTM
23K 612400/7734980.

Foto 8.93. Detalhe do Furo-teste F36 executado e
sedimento retirado. UTM 23K 612400/7735140.

Toda a área onde foram locados os furos-teste foi percorrida, sendo registrado por fotografias o
entorno que impossibilitou a escavação nos pontos, bem como os pontos que puderam ser
escavados.
Em nenhum dos locais vistoriados, seja por vistoria de superfície, seja por escavação com
cavadeira articulada, houve indicativo de presença de vestígios arqueológicos.
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9

TREINAMENTO PATRIMONIAL

Nesta etapa de trabalhos estava prevista atividades com líderes, gestores e técnicos, visando:
enfatizar a importância de conhecer e preservar os bens culturais locais e regionais, além de
estimular atitudes de proteção ao patrimônio cultural, aí incluído o arqueológico, aferindo esses
conhecimento e atitudes efetivamente presentes no corpo técnico e administrativo; informar os
participantes sobre a legislação de proteção dos bens culturais, tanto de nível federal quanto
estadual, bem como acerca dos conceitos e das práticas relativos ao patrimônio cultural.
Desse modo, foi efetuada palestra sobre patrimônio cultural e arqueologia nas dependências
da Mina Casa de Pedra da CSN Mineração, sala Magnesita, na Área 39. Participaram da
atividade, funcionários e lideranças do setor de meio ambiente, engenharia e saúde e
segurança somando um total de sete participantes, todos assinaram uma lista de presença
(Foto 9.1 a Foto 9.4, Anexo 43).
A palestra abordou os conceitos de patrimônio cultural, material e imaterial, arqueologia, as leis
de proteção ao patrimônio arqueológico e as etapas de estudo dentro do contexto do
licenciamento ambiental, conforme apresentado no Anexo 44.

Foto 9.1. Apresentação de palestra de
comunicação patrimonial. Fonte: Acervo
Scientia.

Foto 9.2. Participantes da palestra de
comunicação patrimonial. Fonte: Acervo
Scientia.

Foto 9.3. Participantes da palestra de
comunicação patrimonial. Fonte: Acervo
Scientia.

Foto 9.4. Participantes da palestra de
comunicação patrimonial. Fonte: Acervo
Scientia.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos de prospecção sistemática nas áreas de expansão de atividades mineradoras da
Mina Casa de Pedra da CSN Mineração foram bastante comprometidos, no sentido de
escavação de furos-testes, devido às características dessa parte da Serra da Moeda, onde
afloram rochas de diversas formações em campos rupestres extensos, além da intensidade de
declividade bastante acentuada das áreas pesquisada. Além disso, as atividades minerárias
que vem ocorrendo há mais de 50 anos, alteraram cursos de água e implantaram vegetação
exótica que acabaram por dificultar parte da identificação visual da paisagem.
Contudo, foi possível observar diversos vestígios da ocupação colonial do espaço, ligados a
formação histórica da região, em especial os desmontes de barranco para garimpo de ouro,
aqui chamados Grupiaras, com associação a canais de adução de água com e sem arrimo,
represamentos de cursos de água e pilhas de depósito de canga, observados na área da Pilha
Fraile 3 e 4, atribuídos às atividades de mineração do século XVIII. A continuidade minerária
histórica ficou representada nas galerias observadas na área do Batateiro, atribuídas à
mineração do século XIX. Finalmente, já no século XX, observaram-se fornos de produção de
carvão e a reativação de antigos canais de adução para encanamento de água para
abastecimento residencial, na área baixa da pilha Fraile 3 e 4, já saindo da área de
prospecção.
Na impossibilidade de preservação in situ do complexo de Mineração no Batateiro, identificado
na área Batateiro 4A, e do complexo Maranhão, identificado na área Pilha Fraile 3 e 4, será
necessário proceder com o resgate das estruturas históricas aqui relatadas antes que a área
seja explorada pela mineradora.
As cavidades PDR0052, PDR0094 e PDR0066, avaliadas na área 2 do Mascate, não
apresentaram quaisquer indícios de ocupação humana pretérita.
Doravante a identificação dessas atividades históricas, nenhum outro vestígio de cultura
material associados a um passado mais remoto foi encontrado, bem como as camadas
estratigráficas não demonstraram quaisquer alterações antrópicas atribuíveis a atividades
humanas pretéritas, para as áreas prospectadas Batateiro 4A e 4B, Lavra A, Lavra do
Engenho, Mascate, Pilha do Sirênio e Pilha Fraile 3 e 4.
Com os resultados obtidos nesta pesquisa, discutidos acima, foi possível rever o Mapa de
Sensibilidade Arqueológica. A topografia na área do empreendimento é a variável mais
importante, a qual estrutural a ocupação pretérita. Por ser uma área com relevo
predominantemente acentuado (e.g., ondulado a montanhoso) associado a afloramento
rochoso, o potencial para ter ocorrido ocupações do período pré-colonial e posterior
preservação in situ de vestígios associados à potenciais ocupações da área é de baixo a nulo
(Figura 10.1, Anexo 42). Nas áreas de relevo acentuado, onde os processos erosivos são mais
intensos, o potencial de preservação de vestígios arqueológicos que por ventura foram
depositados no passado é muito pequeno; já nas áreas de relevo plano e suave o potencial
para preservação é maior por serem áreas de deposição ou de baixo fator erosivo.

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da Mina Casa de Pedra nos municípios de
Congonhas e Belo Vale, MG – Relatório Final

166

As ocupações pré-coloniais tem seu maior potencial de ocorrência nas áreas de relevo ou
suave. No entanto, o fato de não terem sido identificados vestígios do período pré-colonial na
área da pesquisa indica que o potencial destas áreas seja médio (Figura 10.1, Anexo 42).
Futuras pesquisas na área da Mina Casa de Pedra deverão gerar novos dados para testar e
reformular, se necessário, o Mapa de Sensibilidade Arqueológica (Figura 10.1, Anexo 42),
principalmente devido ao fato de que as pesquisas sistemáticas realizadas até o momento
foram sobretudo nas áreas com relevo mais acidentado uma vez que é onde ocorrem às áreas
de cava da mineração.

Figura 10.1. Mapa de Sensibilidade Arqueológica.

No que se refere às estruturas históricas associadas a atividade mineradora do período colonial
e republicano, todas ocorrem em superfície e em relevos diversos; uma vez que tais estruturas
têm por vezes o objetivo transpor as dificuldades imposta pelo relevo, com por exemplo, canais
e aquedutos.
Por fim, o Treinamento Patrimonial executado com líderes e gestores de diversas áreas teve
resultado bastante positivo, abrindo caminhos para atividades com demais funcionários do
empreendimento e moradores locais, dentro de uma perspectiva de médio a longo prazo.
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13 ANEXOS
ANEXO 1. MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS PRÉ-COLONIAIS NOS MUNICÍPIOS DE
CONGONHAS, JECEABA E BELO VALE.
ANEXO 2. MAPA DA LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS E ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS HISTÓRICAS NOS
MUNICÍPIOS DE CONGONHAS, JECEABA E BELO VALE.
ANEXO 3. MAPA DOS ACESSOS PERCORRIDOS NA ÁREA DE ESTUDO.
ANEXO 4. MAPA COM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS GEO.
ANEXO 5. PLANILHA COM CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS GEO.
ANEXO 6. MAPA COM LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS AMOSTRAIS.
ANEXO 7. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NAS ÁREAS AMOSTRAIS.
ANEXO 8. MAPA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DE ESTUDO.
ANEXO 9. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA DE ESTUDO.
ANEXO 10. MAPA COM LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS IDENTIFICADAS NA ÁREA DE
ESTUDO.
ANEXO 11. MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA.
ANEXO 12. MAPA DE SENSIBILIDADE ARQUEOLÓGICA E LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS
ARQUEOLÓGICAS IDENTIFICAS NA ÁREA DE ESTUDO.
ANEXO 13. MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DA MINA CASA DE PEDRA E ÁREAS PESQUISADAS.
ANEXO 14. MAPA DA ÁREA BATATEIROS 4A E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 15. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA BATATEIROS 4A.
ANEXO 16. MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS AVERIGUADAS E IDENTIFICADAS NA ÁREA
BATATEIRO 4A.
ANEXO 17. MAPA INDICANDO LOCALIZAÇÃO DO COMPLEXO MINERADOR NA ÁREA BATATEIROS 4A.
ANEXO 18. MAPA DA ÁREA BATATEIROS 4B E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 19. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA BATATEIROS 4B.
ANEXO 20. MAPA DA ÁREA 2 - MASCATE E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 21. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 22. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA 2 – MASCATE.
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ANEXO 23. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 24. LOCALIZAÇÃO DAS CAVIDADES NATURAIS NA ÁREA 2 – MASCATE.
ANEXO 25. MAPA DA ÁREA LAVRA A E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 26. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA LAVRA A.
ANEXO 27. MAPA DA ÁREA LAVRA DO ENGENHO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 28. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA LAVRA DO ENGENHO.
ANEXO 29. MAPA DA ÁREA PILHA SIRÊNIO E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE.
ANEXO 30. FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA SIRÊNIO.
ANEXO 31. MAPA DE DECLIVIDADE NA ÁREA PILHA SIRÊNIO.
ANEXO 32. PLANILHA DE FUROS-TESTE REALIZADOS NA ÁREA PILHA SIRÊNIO.
ANEXO 33. MAPA DA ÁREA PILHA FRAILE 3 E 4 E PROJEÇÃO DA MALHA DE FUROS-TESTE
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AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
1 - ANÁLISE INTEGRADA
A análise do cenário ambiental das áreas de influência do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile
– Fases 03 e 04, compreendida como a percepção entre os processos relacionados aos meios físico, biótico e
socioeconômico, contemplando as interações existentes entre estes, é uma tarefa primordial para a
identificação, avaliação e proposição de medidas mitigadoras voltadas para minimizar os impactos
ambientais advindos deste empreendimento.
A região onde está inserido o empreendimento compreende o município de Congonhas, o qual é
historicamente reconhecido por sua vocação minerária, iniciada em séculos passados, durante período de
grandes explorações de minas de ouro e pedras preciosas.
Com o desenvolvimento dos núcleos em torno da atividade mineral, as cidades se tornaram a principal forma
de ocupação espacial do território. O desenvolvimento de aglomerados rurais e urbanos ocorreu, então,
paralelamente ao aquecimento econômico provocado pela implementação de siderúrgicas e mineradoras na
região, como a CSN Mineração, que está no território desde a década de 1940, tendo sido privatizada na
década de 1990. Assim, esse contexto consolidou os munícipios em questão como de vocação para a
exploração mineral.
Alguns aglomerados rurais e bairros urbanos do município de Congonhas se desenvolveram e cresceram
paralelamente ao aquecimento econômico provocado pela implementação da rápida escala de produção da
CSN na região, acarretando mudanças não só na cidade de Congonhas, como também em municípios
vizinhos. Muitos moradores desses locais se tornaram funcionários da mineração e de suas empreiteiras que
atraíram também famílias vindas de outros estados, em busca de oportunidades de trabalho, fixando
moradia nos bairros periféricos e em aglomerados rurais próximos à mineração.
A indústria é caracterizada como uma atividade de bastante expressão econômica. O município de
Congonhas é responsável por quase dois terços do Valor Adicionado Bruto – VAB, que é a contribuição do
produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor bruto da
produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades. No período entre 2010 e 2015
registraram participação de até 67%. O desempenho do setor industrial é de vital importância para a
manutenção de empregos indiretos no setor de serviços e no comércio, que juntos correspondem por 34,15%
dos empregos formais do município de Congonhas.
A atividade da indústria e a atividade de extração mineral no município de Congonhas é que mais contribuem
ao valor adicionado do PIB, mas por outro lado, é o setor menos expressivo em relação a ocupação da mão
de obra formal e informal quando comparado ao valor de sua produção.
A caracterização climatológica da área de estudo é apresentada a partir das observações de elementos
meteorológicos aferidos em estações de monitoramento localizadas em pontos considerados
representativos para a região do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
A classificação climática de Köppen-Geiger é o sistema de classificação global dos tipos climáticos mais
utilizados em estudos desta natureza. De acordo com mapa da classificação climática de Köppen-Geiger para
o Brasil (Alvares et al., 2013) e do zoneamento climático do estado de Minas Gerais (SÁ JÚNIOR, 2009), a
extensão da área de estudo permite que nela se reflita a presença apenas de um tipo climático: o Cwb. O
grupo climático “C” corresponde aos locais onde a temperatura média do mês mais frio do ano deverá oscilar
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entre -3 °C e 18 °C. O subgrupo “w”, por sua vez, tem como princípio apresentar inverno seco, com
precipitação média inferior a 60 mm em pelo menos um dos meses desta estação. Por fim, o subgrupo “b”
apresenta verão moderadamente quente com a temperatura média do mês mais quente inferior a 22 °C,
valendo de que durante pelo menos quatro meses a temperatura média será superior a 10 °C.
Os componentes meteorológicos são diretamente envolvidos com a qualidade do ar de uma determinada
região, potencializando ou amenizando efeitos advindos de atividades antrópicas.
A Área de Estudo do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 está inserida no bioma
da Mata Atlântica. Em termos do enquadramento fitogeográfico, o “Manual Técnico de Classificação da
Vegetação Brasileira”, classifica os remanescentes florestais desta região como sendo de Floresta Estacional
Semidecidual - FESD (IBGE, 2012). Seguindo ainda esta classificação, os fragmentos estudados podem ser
classificados quanto à unidade fisionômica como FESD Montana por estarem localizados em cotas
altimétricas que variam de 500 a 1.500 m.
No que se refere à conservação de biomas e fitofisionomias é importante mencionar que Mata Atlântica e
Cerrado são considerados hotspots da biodiversidade e estão sob intensa ameaça pela degradação antrópica
(Tabarelli et al., 2005; Klink & Machado, 2005; Viana & Lombardi, 2007).

2 - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
O Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 está inserido em um contexto no qual
já são realizadas atividades minerárias e, a maior parte das estruturas já possui Licença de Operação - LO. Na
Mina Casa de Pedra já são realizadas atividades de lavra, beneficiamento e embarque de minério de ferro,
compreendendo, portanto, diversas estruturas operacionais - cavas a céu aberto, pilhas de disposição de
estéril e rejeitos, plantas de beneficiamento, entre outras estruturas de apoio operacional e administrativas.
As principais atividades geradoras de impactos ambientais presentes no licenciamento correspondem a:
•
•
•

Construção, operação e desmobilização dos canteiros de obras;
Ampliação e adequações de acessos existentes e operação deles;
Alimentação das pilhas de rejeito;

As fases de implantação e operação usualmente se sobrepõem, tendo em vista que o avanço da frente de
lavra e consequente aumento da disposição de rejeitos na nova pilha requer a constante terraplenagem do
terreno, a abertura de novas frentes de intervenção e construção ou deslocamento de estruturas de apoio,
atividades normalmente atribuídas à implantação. No caso do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04, essa característica será reforçada pelo fato do projeto corresponder à Ampliação de
um empreendimento em operação há muitas décadas.
Outra questão pertinente é que os impactos listados possuem efeito cumulativo aos impactos já inerentes a
Mina Casa de Pedra, tendo em vista que o empreendimento em análise corresponde a uma Ampliação do
empreendimento de extração mineral.
A metodologia para a avaliação de impactos ambientais baseia-se nos conceitos de aspecto e impacto
ambiental definidos na ABNT NBR ISO 14001:2015, quais sejam:
•

Aspecto Ambiental: componente gerado pelas atividades, produtos ou serviços de uma
organização que pode interagir com o meio ambiente.
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•

Impacto Ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa (negativa) ou benéfica
(positiva), que resulte no todo ou em parte dos efeitos ambientais da organização.

Foi realizada para as distintas etapas do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04
(planejamento, implantação, operação e fechamento), considerando os critérios estabelecidos na Resolução
CONAMA 01/86.
É importante destacar que além dos Programas apresentados nesta AIA e no PCA, a CSN possui diversos
documentos internos que implementam protocolos de procedimentos que atuam como mitigadores de
impactos ambientais, como o "Manual de manutenção dos equipamentos de Mina" que estabelece
condições necessárias para o bom funcionamento de seus equipamentos evitando vazamentos de óleos,
emissões atmosféricas desnecessárias, dentre outros, e o “Plano de Trânsito Interno” que estabelece limites
máximo de velocidade nas vias de circulação interna, procedimentos de sinalização, etc.

2.1 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
A qualificação dos impactos é efetuada para dimensioná-los a partir de atributos (parâmetros) estabelecidos
em função do contexto em que estão inseridos, considerando o fator ambiental e as operações as quais se
referem. O objetivo desta qualificação é padronizar a análise e a classificação, por meio da base comum
fator/impacto, considerando-se as fases de ocorrência (planejamento, implantação, operação e desativação)
e as seguintes características e atributos, cuja aplicação do modelo de AIA proposto considera que:
A MAGNITUDE de um impacto mensura o grau de alteração ambiental, considerando como parâmetros para
sua aferição a abrangência, a temporalidade e a duração do impacto.
•

Natureza: está associado a natureza do impacto, avaliando se suas características são benéficas ou
prejudiciais ao meio ambiente.;

•

Localização espacial (Abrangência): este parâmetro indica se o impacto ambiental é limitado ao local,
ao entorno, ou à região de inserção do empreendimento proposto, conforme a espacialidade de sua
área de interferência, de forma a avaliar a área de alcance de um efeito ambiental;

•

Temporalidade: está associado ao tempo que o impacto levará para se desenvolver após a ação
geradora: imediato, médio ou longo prazo.

•

Duração: a duração de um impacto indica o tempo de persistência do efeito ambiental, classificando
o impacto em temporário, cíclico ou permanente.

A IMPORTÂNCIA de um impacto, em relação ao contexto ambiental analisado, é obtida por meio dos
parâmetros de incidência, probabilidade de ocorrência, reversibilidade, cumulatividade, sinergismo e

mitigabilidade.
•

Incidência: Indica se o impacto ambiental é direto/primário (gerado diretamente por uma ação do
empreendimento) ou indireto/secundário (gerado a partir de outros impactos ou de interações de
caráter sinérgico).

•

Ocorrência: os impactos ambientais potenciais associados às situações de risco devem ser avaliados
segundo sua probabilidade de ocorrência, indicando a possibilidade que um efeito ambiental
(benéfico ou adverso) tem de se desenvolver em decorrência de uma ação geradora: certa, provável
ou improvável.
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•

Reversibilidade: se relaciona com a possibilidade de se evitar ou reparar o dano ambiental causado
pelo impacto e refere-se à possibilidade de retorno das condições ambientais à situação original,
quando aplicadas as medidas e programas de controle de minimização de impactos, classificando o
impacto em reversível ou irreversível.

•

Cumulatividade: avalia o somatório dos efeitos ambientais das ações correlatas ou distintas dentro
de um mesmo contexto espacial ao longo do tempo. A avaliação do potencial de acumulação é
classificada como cumulativa e não cumulativa.

•

Sinergismo: avalia o potencial de multiplicação dos efeitos ambientais, a partir de prováveis
interações dentro de uma cadeia de impactos, onde o impacto pode ser classificado em sinérgico e
não sinérgico.

•

Mitigabilidade: representa quanto o impacto pode ser mitigado (no caso de impacto negativo) ou
otimizado (no caso de impacto positivo) com as medidas mitigadoras/otimizadoras,
respectivamente, ou por meio de planos e programas ambientais.

A SIGNIFICÂNCIA de um impacto consiste na combinação dos resultados de magnitude e importância, a fim
de sintetizar a sua relevância para o ambiente e empreendimento proposto.
•

Magnitude: refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao
universo desse fator. O grau de alteração ambiental provocado pelo impacto (magnitude do impacto)
pode ser classificado em baixo, médio ou alto.

•

Importância: refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental sobre diferentes fatores
ambientais, estando relacionada, estritamente, com a relevância da perda ambiental.

2.1.1 - Definição da magnitude do impacto
A magnitude do impacto, no modelo ora proposto, é resultado da soma dos valores absolutos atribuídos aos
parâmetros relacionados a seguir. Iniciando pela natureza do impacto podendo ser positiva ou negativo e o
restante dos parâmetros possuem a mesma importância no modelo final, o peso total de cada uma de suas
classes somadas dá 10 (dez). Quando algum dos parâmetros não foi aplicável ao impacto, atribuiu-se valor 0
(zero).
2.1.2 - Natureza do efeito
O tipo de efeito classifica o impacto quanto à sua natureza, avaliando se suas características são benéficas
ou prejudiciais ao meio ambiente. O impacto pode ser classificado como:
•
•

Positivo: quando o efeito ambiental tem caráter benéfico; e
Negativo: quando o efeito ambiental tem caráter adverso ou prejudicial ao meio ambiente.

Tanto para o efeito positivo quanto para o negativo foram atribuídos pesos 1 (um), pois a relevância dos dois
em relação ao efeito ambiental é a mesma. Dessa forma, este parâmetro não influirá diretamente sobre a
significância do impacto, mas não pode ser desconsiderado na análise qualitativa, por isso não foi retirado
do modelo. O Quadro 1 mostra os pesos atribuídos ao tipo de efeito do impacto.
Quadro 1: Pesos atribuídos a natureza do impacto.

Natureza do impacto

Peso

Positivo
Negativo

+1
+1
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Localização Espacial / Abrangência
A abrangência avalia a área de alcance de um impacto ambiental. Sua classificação se dá conforme os critérios
de delimitação da área de estudo do estudo, conforme apresentado a seguir:
•
•
•

Local: quando limitado à área provável a ser diretamente afetada (ADA);
Entorno: quando limitado ao entorno da área provável a ser diretamente afetada (ADA); e
Regional: quando relacionado à Área de Estudo (AE).

O peso da abrangência do impacto está associado às áreas de estudo do mesmo, sendo que quanto maior a
abrangência maior será o seu peso. O Quadro 2 mostra os pesos atribuídos à abrangência do impacto.
Quadro 2: Pesos atribuídos a abrangência do impacto.

Abrangência

Peso

Local
Entorno
Regional

+1
+3
+6

Temporalidade
A temporalidade de um impacto avalia o tempo em que o efeito ambiental de uma determinada ação se
desenvolverá, sendo classificada em:
•
•
•

Imediato: quando se desenvolve em um prazo imediato, direto ao início da ação geradora;
Médio prazo: quando se desenvolve em um prazo de um a três anos após o início da ação geradora;
Longo prazo: quando o seu desenvolvimento leva mais de três anos após o início da ação geradora.

O peso da temporalidade do impacto está associado ao tempo que ele levará para se desenvolver após a
ação geradora, sendo que quanto maior for o tempo para o seu desencadeamento menor será o seu peso.
Esse critério parte da premissa que quanto maior o tempo entre a previsão do impacto e a sua ocorrência,
maior será o tempo para a implementação de medidas para prevenção e mitigação do efeito. O Quadro 3
mostra os pesos atribuídos à temporalidade do impacto.
Quadro 3: Pesos atribuídos a temporalidade do impacto.

Temporalidade

Peso

Imediato
Médio Prazo
Longo Prazo

+6
+3
+1

Duração
A duração de um impacto indica o tempo de persistência do efeito ambiental causado por ele, podendo ser
classificada em:
•
•
•

Temporária: quando a alteração possui caráter transitório, associada a uma fase específica do
empreendimento;
Cíclica: quando a alteração está relacionada a fatores climáticos (sazonalidade) e pode ocorrer em
diferentes fases ou períodos do empreendimento; e
Permanente: quando a alteração é definitiva e permanece durante toda a vida útil do
empreendimento, ou mesmo a transcende.
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O peso da duração do impacto está relacionado ao tempo de permanência do efeito ambiental, sendo que
quanto maior a sua duração maior será o seu peso. O Quadro 4 mostra os pesos atribuídos à duração do
impacto.
Quadro 4: Pesos atribuídos a duração do impacto.

Duração

Peso

Temporário
Cíclica
Permanente

+1
+3
+6

Resultado da magnitude
Considerando a avaliação dos três parâmetros (natureza, abrangência, temporalidade e duração) com três
faixas de classificação em uma distribuição simétrica, chegou-se a um total de 27 possibilidades, com a
pontuação variando entre no mínimo 03 e no máximo 18, por meio da soma simples dos valores obtidos em
cada variável.
Com base nesse modelo, o grau de alteração ambiental provocado pelo impacto (magnitude do impacto) foi
classificado em Baixo, Médio ou Alto, considerando a escala de classificação apresentada no Quadro 5.
Quadro 5: Magnitude do impacto.

Magnitude

Peso

Baixa
Média
Alta

4-7
8 -13
14 - 19

2.1.3 - Definição da importância do impacto
A importância do impacto, no modelo ora proposto, é resultado da soma dos valores absolutos atribuídos
aos parâmetros relacionados a seguir. Da mesma forma que a Magnitude, os parâmetros para a Importância
também possuem a mesma relevância dentro do modelo, logo, o peso total para cada uma de suas classes
somadas também resulta em 10 (dez). Quando algum dos parâmetros não foi aplicável ao impacto, atribuiuse valor 0 (zero).
Incidência
A forma de desenvolvimento de um impacto está relacionada à origem do mesmo, sendo classificada em:
•
•

Direta ou Primária: quando o impacto resulta diretamente das atividades do empreendimento.
Indireta ou Secundária: quando o impacto resulta de impactos indiretos ou da interação de um ou
mais impactos, através dos processos de cumulatividade e sinergia.

Dessa forma, o impacto primário, gerado diretamente por uma ação do empreendimento, possui peso
superior em relação a um impacto secundário, gerado a partir de outros impactos ou de interações de caráter
sinérgico. O Quadro 6 mostra os pesos atribuídos à incidência do impacto.
Quadro 6: Incidência do impacto.

Incidência

Peso

Direta
Indireta

+6
+4
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Probabilidade de ocorrência
A probabilidade de ocorrência de um impacto avalia o grau de certeza de que o efeito dele apareça ou não.
Portanto, a probabilidade de ocorrência indica, com base no diagnóstico ambiental da área de estudo e nas
características do empreendimento, a possibilidade que um efeito ambiental (positivo ou negativo) tem de
se desenvolver, em decorrência das atividades de implantação e operação do empreendimento. A
probabilidade de ocorrência do impacto é classificada em:
•
•
•

Certa: quando não há dúvida acerca da ocorrência do impacto;
Provável: quando as chances de um impacto se desenvolver forem altas; e
Improvável: quando não há chances de um impacto se desenvolver.

Nesse sentido, quanto maior a probabilidade de desenvolvimento do impacto, maior será o seu peso. O
Quadro 7 mostra os pesos atribuídos à probabilidade de ocorrência do impacto.
Quadro 7: Pesos atribuídos a probabilidade de ocorrência do impacto.

Probabilidade de ocorrência

Peso

Certa
Provável
Improvável

+6
+3
+1

Reversibilidade
A reversibilidade de um impacto se relaciona com a possibilidade de se evitar ou reparar o dano ambiental
causado por ele, sendo classificada em:
•
•

Reversível: quando o impacto pode ser evitado ou quando o dano ambiental pode ser reparado e o
componente ambiental afetado retorna às condições originais, uma vez cessada a ação geradora do
impacto; e
Irreversível: quando o impacto não pode ser evitado ou reparado e, independentemente de ações
de mitigação, os efeitos negativos permanecem e o componente ambiental afetado não retorna às
condições originais, uma vez cessada a ação geradora do impacto.

Dessa forma, os efeitos ambientais de um impacto reversível serão menos expressivos do que aqueles
causados por um impacto irreversível, o qual recebe um peso maior, conforme Quadro 8.
Quadro 8: Pesos atribuídos a reversibilidade do impacto.

Reversibilidade

Peso

Reversível
Irreversível

+4
+6

Cumulatividade
A cumulatividade avalia o potencial de acumulação dos efeitos ambientais gerados pelas ações de
implantação e operação do empreendimento. Em outras palavras, a cumulatividade tem como objetivo
avaliar o somatório dos efeitos ambientais das ações correlatas ou distintas dentro de um mesmo contexto
espacial ao longo do tempo. A avaliação do potencial de acumulação do impacto deverá ser realizada de
forma qualitativa, sendo classificada como:
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•
•

Cumulativa: quando os efeitos de um impacto forem oriundos de duas ou mais atividades, o que
pode aumentar a abrangência do impacto; e
Não cumulativa: quando os efeitos de um impacto forem derivados de apenas uma ação geradora,
sem somar com outras atividades do empreendimento em licenciamento ou outros em
implantação/operação.

Desse modo, o impacto com potencial de cumulatividade possui peso maior em relação àquele não
cumulativo. O Quadro 9 mostra os pesos atribuídos à cumulatividade. Caso o impacto seja caracterizado
como cumulativo, é muito importante que seja evidenciado na análise do impacto quais são as atividades do
empreendimento cujos efeitos se mostram cumulativos, resultando em um mesmo impacto.
Quadro 9: Pesos atribuídos a cumulatividade do impacto.

Cumulatividade

Peso

Não Cumulativa
Cumulativa

+4
+6

Sinergismo
O sinergismo avalia o potencial de multiplicação dos efeitos ambientais, a partir de prováveis interações
dentro de uma cadeia de impactos, podendo resultar em novos impactos ou mesmo atenuar ou potencializar
os efeitos de um impacto já existente. Um impacto pode ser classificado como:
•
•

Sinérgico: quando o impacto apresenta potencial de multiplicação dos efeitos ambientais (ou até
mesmo criação de novos impactos), a partir de prováveis interações dentro de uma cadeia de
impactos;
Não sinérgico: quando o impacto não apresenta potencial de multiplicação dos efeitos ambientais.

Desse modo, o critério de atribuição de peso leva em conta se o impacto é ou não sinérgico, sendo que o
impacto sinérgico possui peso superior àquele que não apresenta efeitos de sinergia. O Quadro 10 mostra os
pesos atribuídos ao sinergismo.
Quadro 10: Pesos atribuídos ao sinergismo do impacto.

Sinergismo

Peso

Não Sinérgico
Sinérgico

+4
+6

Caso o impacto seja caracterizado como sinérgico, é muito importante que seja evidenciado na análise do
impacto quais são os efeitos de multiplicação que configuram o sinergismo.
Mitigação/Otimização
A mitigabilidade diz respeito à possibilidade de se implantar medidas preventivas, de controle, correção ou
compensação para eliminação ou redução dos efeitos de um impacto ambiental negativo, sendo classificada
em:
•
•

Mitigável: quando os efeitos ambientais de um impacto negativo podem ser reduzidos, mediante a
adoção de medidas preventivas, de controle ou correção; e
Não mitigável: quando os efeitos ambientais de um impacto negativo não podem ser reduzidos.
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Por sua vez, a otimização consiste exatamente no oposto da mitigação, logo, refere-se à capacidade de se
implantar medidas que tornem possível a ampliação, extrapolação ou expansão dos efeitos causados por um
impacto ambiental positivo, sendo classificada em:
•
•

Otimizável: quando os efeitos ambientais de um impacto positivo podem ser ampliados mediante a
adoção de medidas otimizadoras; e
Não otimizável: quando os efeitos ambientais de um impacto positivo não podem ser ampliados.

Desse modo, o impacto mitigável possui peso inferior em relação àquele que não pode ser mitigado,
enquanto o impacto otimizável possui peso superior em relação àquele que não pode ser otimizado. Isso
constitui uma relação antagônica entre essas duas classificações, que é refletida no Quadro 11, através dos
pesos atribuídos a cada uma.
Quadro 11: Pesos atribuídos ao grau de mitigação do impacto.

Mitigação

Otimização

Peso

Mitigável
Não Mitigável

Não Otimizável
Otimizável

+4
+6

Resultado da importância
Tomando-se por base a avaliação dos parâmetros (incidência, probabilidade de ocorrência, reversibilidade,
cumulatividade, sinergismo e mitigação/otimização) com faixas de classificação considerando entre dois ou
três pesos, em uma distribuição simétrica, chegou-se a um total de 576 possibilidades, com a pontuação
variando entre o mínimo de 21 e o máximo de 36, por meio da soma simples dos valores obtidos em cada
variável.
Com base nesse modelo, a importância de um impacto pode ser classificada em baixa, média ou alta,
considerando-se a escala de classificação apresentada no Quadro 12
Quadro 12: Importância do impacto.

Importância

Peso

Baixa
Média
Alta

21 - 26
27 -32
33 - 36

2.1.4 - Definição da Significância do Impacto
Ao longo da avaliação de impacto ambiental, poderão ser identificados impactos de elevada importância,
mas de baixa magnitude, ou ainda variações do tipo. Portanto, após definir e avaliar todos os critérios até o
momento expostos, é importante que os mesmos resultem em uma estrutura que permita identificar se a
forma com que certo impacto se comporta é significativa ou não, do ponto de vista socioambiental. Ainda,
conforme Beanlands & Duinker (1983), “a questão da significância das perturbações antropogênicas no
ambiente natural constitui o próprio coração da avaliação de impacto ambiental. De qualquer ponto de vista,
técnico conceitual ou filosófico, o foco da avaliação de impacto em algum momento converge para um
julgamento da significância dos impactos previstos”.
Assim, forma-se a significância de um impacto ambiental, que tem como objetivo a hierarquização e o
suporte à decisão, com vista à implementação de ações preventivas, mitigadoras, de controle ou
compensatórias. Dessa forma, esse estudo propõe que os resultados de magnitude e importância resultem
no quão significativo o impacto é para o empreendimento e o meio em que irá se instalar.
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No Quadro 13 é apresentado como esses critérios interagem, gerando as seguintes classes de significância.
Quadro 13: Classes de significância dos impactos.

Importância
Alta
Média
Baixa

Magnitude
Alta

Média

Baixa

Significativo
Significativo
Marginal

Significativo
Marginal
Insignificante

Marginal
Insignificante
Insignificante

2.1.5 - Natureza das Medidas Mitigadoras ou Otimizadoras
Ainda que não componham a matriz de avaliação, as medidas mitigadoras serão avaliadas quanto à natureza,
grau e eficácia no intuito de garantir maior transparência na avaliação em curso. Neste contexto, a natureza
de uma medida pode ser classificada em:
•
•
•
•
•

Preventiva: quando ela se antecipa à ocorrência do impacto, ou seja, atua sobre a atividade
causadora do impacto de forma a reduzi-lo ou eliminá-lo antes do seu efeito (impacto) ocorrer;
De controle: são aquelas cuja ação não ocorre sobre o fator causador de impacto, ou seja, são
direcionadas para o impacto, de forma a controlá-lo e evitar ou minimizar o nível de alteração
ambiental;
De remediação: são aquelas relacionadas com riscos e acidentes ambientais. Por exemplo, um plano
de contingência para vazamentos de combustíveis;
Compensatória: são aquelas adotadas quando existe a possibilidade de compensação dos danos
causados pelo impacto de outra forma que a original; e
Potencializadora/Otimizadora: são aquelas aplicadas sobre impactos ambientais positivos, que
visam ampliar o efeito positivo do impacto.

2.1.6 - Grau de Mitigação/Otimização das Medidas
O grau de mitigação/otimização de uma medida pode ser classificado em:
•
•
•

Alto: quando a capacidade de mitigação ou otimização dos efeitos do impacto é elevada e
praticamente certa de ocorrer;
Médio: quando a capacidade de mitigação dos impactos negativos ou otimização dos impactos
positivos é moderada; e
Baixo: quando a capacidade de mitigação ou potencialização dos impactos é pequena.

2.1.7 - Eficácia da Recomendação
As medidas apresentadas possuem capacidades de intervenção diferentes, variando, assim, o grau de eficácia
das recomendações. Dessa forma, esse estudo considera os seguintes graus de eficácia:
•
•
•

Minimiza: voltado para impactos negativos, essa recomendação tem a capacidade de reduzir a
ocorrência do impacto identificado;
Maximiza: aplicado em impactos positivos, essa recomendação tem a capacidade de potencializar o
efeito desse impacto, buscando expandir a sua abrangência;
Neutraliza: indicado para impactos negativos, essa recomendação tem a capacidade de anular os
seus efeitos; e
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•

Compensa: para impactos negativos que não podem ser minimizados e/ou neutralizado, essa medida
busca formas de compensar os efeitos dos mesmos.

Abaixo é apresentado o Quadro 14 que apresenta os critérios para classificação de cada um dos impactos
ambientais.
Quadro 14: Critérios de classificação dos impactos ambientais.
CARACTERÍSTICA

CRITÉRIO
NATUREZA

LOCALIZAÇÃO ESPACIAL /
ABRANGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO
Positiva: alteração ambiental de caráter benéfico.
Negativa: alteração de caráter adverso.
Local: quando limitado à área provável a ser diretamente afetada
(ADA)
Entorno: quando limitado ao entorno da área provável a ser
diretamente afetada (ADA)

MAGNITUDE

Regional: quando relacionado à Área de Estudo (AE)

TEMPORALIDADE

DURAÇÃO

INCIDÊNCIA

Imediato: quando se desenvolve em um prazo imediato, direto ao
início da ação geradora
Médio Prazo: quando se desenvolve em um prazo de um a três anos
após o início da ação geradora
Longo Prazo: quando o seu desenvolvimento leva mais de três anos
após o início da ação geradora
Temporária: quando a alteração possui caráter transitório, associada a
uma fase específica do empreendimento
Permanente: quando a alteração é definitiva e permanece durante
toda a vida útil do empreendimento, ou mesmo a transcende cessada
a atividade que a desencadeou.
Cíclica: quando a alteração está relacionada a fatores climáticos
(sazonalidade) e pode ocorrer em diferentes fases ou períodos do
empreendimento
Direta ou Primária: quando o impacto resulta diretamente das
atividades do empreendimento
Indireta ou Secundária: quando o impacto resulta de impactos
indiretos ou da interação de um ou mais impactos, através dos
processos de cumulatividade e sinergia

IMPORTÂNCIA

Certa: quando não há dúvida acerca da ocorrência do impacto
PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA

Provável: quando as chances de um impacto se desenvolver forem
altas
Improvável: quando não a chances de um impacto se desenvolver

REVERSIBILIDADE

CUMULATIVIDADE
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Reversível: quando o impacto pode ser evitado ou quando o dano
ambiental pode ser reparado e o componente ambiental afetado
retorna às condições originais, uma vez cessada a ação geradora do
impacto
Irreversível: quando o impacto não pode ser evitado ou reparado e,
independentemente de ações de mitigação, os efeitos negativos
permanecem e o componente ambiental afetado não retorna às
condições originais, uma vez cessada a ação geradora do impacto
Cumulativa: quando os efeitos de um impacto forem oriundos de duas
ou mais atividades, o que pode aumentar a abrangência do impacto
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CARACTERÍSTICA

CRITÉRIO

CLASSIFICAÇÃO

Não cumulativa: quando os efeitos de um impacto forem derivados de
apenas uma ação geradora, sem somar com outras atividades do
empreendimento em licenciamento ou outros em
implantação/operação
Sinérgico: quando o impacto apresenta potencial de multiplicação dos
efeitos ambientais (ou até mesmo criação de novos impactos), a partir
de prováveis interações dentro de uma cadeia de impactos
SINERGISMO
Não sinérgico: quando o impacto não apresenta potencial de
multiplicação dos efeitos ambientais
Mitigável: quando os efeitos ambientais de um impacto negativo
podem ser reduzidos, mediante a adoção de medidas preventivas, de
controle ou correção
Não mitigável: quando os efeitos ambientais de um impacto negativo
não podem ser reduzidos
MITIGAÇÃO/OTIMIZAÇÃO
Otimizável: quando os efeitos ambientais de um impacto positivo
podem ser ampliados mediante a adoção de medidas otimizadoras
Não otimizável: quando os efeitos ambientais de um impacto positivo
não podem ser ampliados

2.2 - IMPACTOS DO MEIO FÍSICO
Registra-se que não foram identificados impactos para fase de planejamento deste empreendimento, tendo
em vista que os componentes que integram o meio físico guardam estreita relação com as intervenções
diretas no terreno, as quais, concentram-se na fase de implantação, operação e desativação do projeto.
Outra questão pertinente é que todos os impactos listados adiante possuem efeito cumulativo aos impactos
já inerentes ao Complexo Casa de Pedra, tendo em vista que o empreendimento em análise corresponde a
uma ampliação da porção do Fraile já em operação.
2.2.1 - Alteração da qualidade do ar
A possibilidade de ocorrerem alterações na qualidade do ar no período de implantação está atrelada a
atividade de supressão da vegetação que envolverá movimentação de biomassa vegetal (galhos, raízes,
folhas, etc.) e repique de madeira, além da movimentação de solo nas atividades de terraplenagem. Ainda
nesta fase, tem-se a expansão de acessos no interior da ADA, escavação de até oito metros do terreno para
implantação do sistema de drenagem e mobilização do canteiro de obras. Já para a fase de operação, o
destaque fica por conta da alimentação das pilhas de rejeito.
Logo, a implantação e operação do empreendimento prevê a movimentação de grande volume de material
inconsolidado. Na mesma linha de raciocínio, cita-se a circulação de veículos e maquinários de médio à
grande porte. Entende-se, portanto, que o material particulado representa o poluente predominante no
impacto de alteração da qualidade do ar do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e
04. Soma-se a este cenário, o fato de que as vias de acesso internas não são pavimentadas, o que permite a
ressuspensão e arraste do solo pelas rodas dos veículos.
Sabe-se que tráfego de veículos pesados, além de promover a ressuspensão de material particulado, está
diretamente vinculado à emissão de NOx, SOx, CO e CO2. Conforme elucidado no Volume 01, estima-se a
operação de pouco menos de 200 veículos pesados simultaneamente na ADA. Há de se destacar, contudo,
que a ressuspensão do material particulado neste projeto é mais representativa do que as emissões de gases
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de combustão. Estudos desenvolvidos por Almeida (1999) corroboram com esta análise, sendo que as
investigações conduzidas pelo autor relataram que 95% das emissões atmosféricas de empreendimentos
minerários de grande porte correspondem a PTS (Partículas Totais em Suspensão).
Assim, a implantação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 deverá
emitir poluentes atmosféricos essencialmente terrosos e inertes. Para a vegetação, quando depositado sobre
as folhas, o material particulado pode dificultar a realização da fotossíntese, as trocas gasosas e provocar
alterações na abertura e no fechamento estomático (SCHAUB et al., 2005; SILVA et al., 2005; JUNIOR,
RAIMUNDO & AMORIN, 2014), além de poder prejudicar o processo reprodutivo (polinização) se depositadas
sobre as flores (ADAM, 1993).
No que se refere à saúde humana, pode-se afirmar que a intensidade dos danos causados por uma partícula
varia com suas propriedades químicas e físicas, principalmente em função do seu diâmetro médio. Os efeitos
das partículas sobre a saúde concentram-se no aparelho respiratório e estão associados às suas
concentrações, as dimensões, ao tempo de exposição e à capacidade do próprio sistema em remover essas
partículas do ar inalado. O material particulado terroso dispõe de partículas de diâmetro grande (> 1000 nm),
característica que dificulta o acesso às porções inferiores do trato respiratório e atenua os respectivos
impactos à saúde humana. Os efeitos adversos da poeira terrosa frente à qualidade do ar estendem-se a
aspectos paisagísticos, estando associadas à corrosão de materiais e deposição de pó em superfícies, além
da visibilidade nas vias de tráfego próximas aos locais de intervenção. Em específico sobre o impacto
paisagístico, registra-se que o fluxo dos ventos não favorece a dispersão de poluentes sobre principais
núcleos residenciais da região, de certo que a área urbana do município de Congonhas está localizada a leste
da ADA, em sentido contrário aos ventos, que apresentam direção NE.
Sabe-se que a alteração da qualidade do ar na região de estudo será intensificada pela implantação e
operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, uma vez que este impacto
será desencadeado de forma cumulativa pelas atividades do empreendimento em questão, bem como pelas
atividades minerarias já em operação da Mina Casa de Pedra e de demais empreendimentos vizinhos de
mesma natureza.
Frente as atividades desenvolvidas pela CSN Mineração, cabe mencionar que as medições de PTS, MP10 e
MP2,5, realizadas na Área de Estudo no ano de 2020, não registraram ultrapassagens aos limites máximos
anuais recomendados pela legislação vigente sobre o tema1 (Ver caracterização da qualidade do ar no
diagnóstico do meio físico).
Com o exposto, o impacto de alteração da qualidade do ar é de natureza negativa para fase de implantação
e operação. O prazo de ocorrência é imediato e a abrangência é de entorno, de certo que os veículos
destinados ao empreendimento circulam no entorno da ADA e os efeitos cumulativos do particulado de
minério de ferro são perceptíveis no município de Congonhas. A duração é permanente, devendo ocorrer
por toda a vida útil do empreendimento, sendo pertinente destacar o provável agravamento no mês de
agosto, quando são esperadas a baixa incidência de chuvas e aumento da velocidade dos ventos.
A incidência é direta e a probabilidade é certa, não havendo dúvidas sobre de que o impacto será
desencadeado diretamente pelos aspectos construtivos e operacionais do empreendimento. Trata-se de um
impacto reversível, tendo em vista que, uma vez que seja cessada a alimentação das pilhas, as emissões de
poluentes atmosféricos também serão interrompidas, sendo que as concentrações de PTS e partículas
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inaláveis tendem a ser rapidamente reversíveis ao cenário sem a implantação do empreendimento. Como já
retratado neste documento, o impacto é cumulativo e sinérgico com as demais atividades executadas na
Mina Casa de Pedra e terceiros.
Tem-se um impacto mitigável por meio de aspersão de água e polímeros umectantes na superfície das vias
de acesso, bem como uma rotina de aplicação de polímeros seladores de superfície das pilhas. Tais medidas
de controle serão tratadas no âmbito do Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar e, uma vez que
sejam corretamente executadas, possuem eficácia de minimização com grau médio.
Quadro 15: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração da qualidade do ar.
Impacto

Etapa

Atividade

Aspecto

Controle

Mobilização; Geração e
intensificação do tráfego de
máquinas, equipamentos e
caminhões; Geração de
sedimentos; Geração e
intensificação de material
particulado atmosférico;
Emissão de gases de combustão.

PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DO
AR

Supressão da vegetação
Terraplenagem
Aberturas de acessos
internos existentes
Implantação e operação
do
sistema de drenagem
Implantação
Operação das áreas de
apoio
Uso dos acessos internos
para transporte de
equipamentos,
materiais, insumos e
mão de obra

Alteração da
qualidade do
ar

Operação

Uso dos acessos internos
para transporte de
equipamentos,
materiais, insumos e
mão de obra
Manutenção dos taludes
das pilhas de rejeito
Carga e transporte

2.2.2 - Alteração dos níveis de ruído ambiente
A possibilidade de ocorrerem alterações no cenário acústico no período de implantação e operação do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 está associada a movimentação de veículos
pesados e/ou maquinários envolvidos na supressão da vegetação, terraplenagem do terreno, construção do
sistema de drenagem, mobilização e operação do canteiro de obras na fase de implantação, assim como
alimentação das pilhas de rejeito na fase de operação. Assim, tem-se que movimentação de veículos pesados
e maquinário contribuirá para o aumento dos níveis de ruído na região.
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Por meio do conteúdo apresentado no Volume 01, contatou-se que o equipamento mais ruidoso previsto a
implantação e operação do empreendimento deverá emitir 111 dB na fonte2. Neste contexto, o Quadro 16
apresenta o nível sonoro previsto em função da distância das fontes de emissão sonora, aplicando-se a curva
de decaimento logarítmico3.
Quadro 16: Estimativa de emissão de ruído dos equipamentos e veículos utilizados na operação do
empreendimento.

Distância da Fonte (m)

Ruído (dB)

08
10
20
30
40
50
100
150
200
300
1500

111
109
103
099
097
95
89
85
83
79
65

2000
2500
3000
4000
5000

63
61
59
57
55

A partir dos dados apresentados no Quadro 16 e dos limites estabelecidos na legislação (ABNT NBR
10.151:2000), a qual considera 55 dB diurnos e 50 dB noturnos como nível máximo de ruído ambiente
admissível para o uso e ocupação predominantes na área de estudo (ver caracterização de ruído ambiental
no diagnóstico do meio físico), estima-se que até uma distância (linear) de aproximadamente cinco km, a
operação de máquinas e equipamentos do empreendimento poderá ser audível.
Destaca-se, entretanto, que o nível de ruído em uma determinada região é atenuado por diversos fatores
que afetam a propagação sonora, tais como o tipo e a geometria da fonte (pontual ou linear, por exemplo),
condições meteorológicas (vento e variações da temperatura), tipo e contorno do terreno (absorção sonora
da superfície e reflexões), obstruções (edificações, barreiras, vegetação, etc.) e distância do receptor à fonte.
Desta forma, o raio de cinco km representa uma área de interferência conservadora, sendo a máxima
distância em que poderá haver alteração na pressão sonora para aquele local, uma vez que para o cálculo
não foram consideradas as variáveis de atenuação supracitadas.
Outra questão de suma importância está relacionada ao fato de que os ruídos que serão emitidos pelo
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 deverão somar-se, de forma cumulativa,
aos ruídos propagados por demais empreendimentos da região, bem como aqueles cuja fonte seja a própria
comunidade. Nesta linha de raciocínio, evidencia-se que, em todos os locais de medição de ruído ambiente
apresentados no diagnóstico ambiental deste EIA, foi registrado, ao menos, um evento de ultrapassagem aos
limites normativos. Os registros de campo relatam que os ruídos audíveis no período de medição

2
3

Valor de referência de Moto niveladora CAT 24M (Caterpillar, 2012c)
Derivada da fórmula de intensidade sonora apresentada na ABNT NBR 10151:2019.
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correspondem a interação entre circulação de veículos leves e pesados, motos, música em residências, fala
humana, latidos de cães e vocalização da fauna em geral, não sendo perceptível ruídos originados de
empreendimentos CSN Mineração já instalados. A degradação acústica prévia a instalação do
empreendimento é um aspecto que atenua a importância do presente impacto.
Em específico sobre a mensuração do presente impacto, sabe-se que níveis elevados de ruído podem
afugentar a fauna e mudar o padrão de comportamento dos animais, prejudicando, inclusive, o
comportamento reprodutivo, de forrageamento e, ainda, sujeitando-os a um risco maior de atropelamento.
Já em relação a população humana, ruídos, quando emitidos em alta intensidade e continuamente (período
de exposição), representam incomodo a comunidade, podendo acarretar distúrbios no sono, alteração no
comportamento, alterações na concentração e, em último caso, na capacidade auditiva do organismo.
Com o exposto, o impacto de alteração dos níveis de ruído ambiente é de natureza negativa para fase de
implantação e operação. A temporalidade é imediata e a abrangência é regional, de certo que as projeções
de ruído apresentadas neste item indicam que o ruído emitido pelo empreendimento poderá ser audível na
AE. A duração permanente, enquanto perdurar as atividades do empreendimento.
A incidência é direta e a probabilidade certa, sendo o ruído diretamente emitido pelos veículos e
equipamentos utilizados pela construção e operação do empreendimento. Trata-se de um impacto
reversível, tendo em vista que, uma vez que seja cessada a construção ou a alimentação das pilhas, a
propagação de ruído também será interrompida, sendo que o ruído ambiente da região tende a ser
imediatamente reversível ao cenário sem a implantação do empreendimento.
Cabe relembrar que se trata de um impacto cumulativo e sinérgico às demais atividades e aspectos gerados
em outros empreendimentos da região, bem como às fontes de propagação sonora da comunidade
(urbanas).
As medidas de mitigação da elevação de níveis de ruído possuirão caráter preventivo e, se necessário,
corretivo. Todos os veículos, máquinas e equipamentos deverão passar por manutenções regulares para
evitar a geração de ruídos elevados. Nas vias de acesso, deverão ser implantadas sinalização e restrição de
velocidade de tráfego, de forma a minimizar a geração de ruídos nestes locais.
Adicionalmente, deverá ser mantido o Programa de Monitoramento de Ruído, com atendimento à Resolução
CONAMA nº 001/90, que estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos por atividades industriais, e
que considera como aceitáveis os níveis de ruído previstos pela norma ABNT NBR 10.151:2020
Cita-se também o Programa de Comunicação Social que, por meio do canal de ouvidoria, deverá produzir
indicadores da efetividade das medidas mitigadoras aqui recomendadas. Uma vez registrada reclamação
relacionada aos ruídos produzidos pela implantação ou operação do empreendimento, deverá ser acionado
a equipe de meio ambiente da CSN para que seja verificado a ocorrência e aplicado as medidas
corretivas/mitigadoras necessárias pelas áreas geradoras. Considerando tais esforços, entende-se que as
medidas propostas poderão minimizar o presente impacto e possuem alto grau de eficácia.
Quadro 17: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração dos níveis de ruído ambiente.
Impacto
Alteração
dos
níveis de

Etapa

Atividade

Aspecto

Controle

Implantação

Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos
internos existentes e

Mobilização/Geração/intensificação
do tráfego de máquinas,
equipamentos e caminhões;
Geração de ruído

PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE RUÍDOS
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Impacto

Etapa

ruído
ambiente

Operação

Atividade
operação de uso de
acessos internos existentes
Implantação e operação do
sistema de drenagem
Operação das áreas de
apoio
Uso dos acessos internos
para transporte de
equipamentos, materiais,
insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos
para transporte de
equipamentos, materiais,
insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas
de rejeito
Carga e transporte

Aspecto

Controle
PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL

2.2.3 - Desenvolvimento ou intensificação de processos erosivos, movimentos de massa e processos de
assoreamento
Entende-se como processos morfodinâmicos o conjunto de transformações naturais e dinâmicas do relevo
(forma) na superfície terrestre, como erosões, assoreamentos e movimentos de massa. A erosão,
particularmente, é um agente modelador da superfície terrestre que se caracteriza pelos processos de
desprendimento, arraste e deposição das partículas do solo, causados pelas águas e pelos ventos (SILVA e
ALVAREZ, 2005; PINESE JUNIOR et al. 2008). Neste sentido, é válido enfatizar que os processos erosivos
correspondem aos eventos naturais do ciclo supérgeno da terra (erosão – transporte – sedimentação), muito
embora a magnitude dos processos esteja frequentemente relacionada às ações antrópicas.
Assim, as atividades inerentes à etapa de implantação e operação do empreendimento, tais como supressão
da vegetação, a circulação de veículos pesados e a execução de intervenções geométricas no terreno (corte),
representam os principais fatores desencadeadores ou potencializadores de processos erosivos e
movimentos de massa do projeto em questão, de certo que são responsáveis pela geração de sedimentos
pela desagregação do maciço, alteração do padrão de escoamento superficial, compactação do solo e
alteração da geometria do terreno, assim como pela exposição do solo aos agentes intempéricos, por meio
da remoção da camada de proteção (camada orgânica do solo/vegetação).
A persistência do processo erosivo em taludes desnudos naturais ou intervencionados pode levar à formação
de ravinas e voçorocas, que são consideradas formas erosivas evoluídas, com potencial para impactar o
empreendimento e áreas lindeiras. Os solos incipientes (rasos) presentes na área de estudo, entretanto,
dificultam a ocorrência de feições evoluídas. Cabe destacar que o aumento na intensidade pluviométrica,
cujos maiores valores são registrados entre os meses de novembro e março no Quadrilátero Ferrífero,
favorece a instalação e/ou intensificação de processos erosivos e movimentações de massa neste período.
Conforme já mencionado, o tráfego de veículos nas vias não pavimentadas, internas ao empreendimento,
são também responsáveis pela geração de sedimentos. Neste contexto, Reid e Dunne (1984) monitoraram
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taxas de escoamento superficial e produção de sedimentos em dez segmentos de estradas florestais,
submetidas a diferentes níveis de tráfego, durante um período de um ano, em uma bacia hidrográfica de 375
km² no estado de Washington (EUA). Os autores (op.cit) observaram que um segmento de estrada com
tráfego pesado (> 4 caminhões carregados de madeira por dia) produziu 130 vezes mais sedimentos que uma
estrada abandonada (FARIAS, 2016). Tal cenário é esperado nas vias de acesso do empreendimento, uma vez
que a água precipitada tende a ser escoada devido à diminuição dos níveis de infiltração do solo na pista de
rodagem, resultante da sua compactação, aumentando o potencial erosivo nestes locais. Como
consequência, os sólidos erodidos podem ser carreados para áreas de menor energia, atingindo áreas
úmidas, vegetação ciliar e cursos hídricos, oferecendo risco de assoreamento e eventuais alterações na
qualidade das águas (relacionados à turbidez).
Reforçam a probabilidade deste impacto, o fato de que os solos presentes nas áreas de intervenção do
empreendimento possuem índices altos de erodibilidade, bem como pelo fato de existirem cursos d’água no
interior da ADA e entorno imediato.
Para fase de implantação e operação, este impacto é considerado como de natureza negativa, pois afeta de
modo adverso os componentes solo, substrato geológico e, eventualmente, os recursos hídricos. O impacto
abrange o entorno da ADA, uma vez que a presença de cursos d’água na ADA favorecem o escoamento
pluvial para porções do terreno localizadas além dos limites de intervenção. O impacto será manifestado em
curto prazo, imediatamente após a ação geradora. Os efeitos são definidos como permanente, uma vez que
as alterações previstas poderão ocorrer enquanto perdurar as atividades do empreendimento.
A manifestação deste impacto é resultado, majoritariamente, de ações diretas da implantação ou operação
do empreendimento. O eventual assoreamento de cursos hídricos é tido como um efeito indireto deste
impacto, de forma que, para fins de majoração da importância, considera-se a forma primária de incidência
como a preponderante. Considerando a tipologia construtiva, as características pedológicas da área e a
existência de cursos d’água no interior da ADA para o qual o projeto de drenagem não indicou drenos de
fundo ou dispositivo de proteção, tem-se que a probabilidade de ocorrência é certa.
Muito embora parte dos terrenos intervencionados não retornem a sua condição original, a interrupção da
ação geradora do impacto, por meio da adoção de medidas de contenção e remediação, define-o como
mitigável. O Fato de haver um curso d’água no interior da ADA, ao norte do terreno (com fluxo direcionado
a barragem Casa de Pedra), para o qual o projeto construtivo não prevê sistema de drenagem (drenos) ou
dispositivos de proteção, faz com que este impacto seja classificado como irreversível, tendo em vista a
probabilidade eminente de assoreamento desta drenagem.
Visto que o impacto em questão pode ser gerado por mais de uma fonte, este é tido como cumulativo. O
eventual assoreamento dos cursos hídricos, em decorrência do carreamento de sedimentos, é sinérgico ao
impacto de alteração da drenagem superficial.
No que concerne as medidas de controle e mitigação, embora fenômenos erosivos e movimentações de
massa sejam de significativa complexidade, as medidas mitigadoras são de relativa simplicidade, uma vez
que envolvem a identificação de focos erosivos e áreas suscetíveis a movimentos de massa por meio de
inspeções in loco, ações previstas no escopo do Programa de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos e Carreamento de Sedimentos.
Subsequentemente às inspeções, tem-se a proposição de medidas preventivas e de contenção, definidas
conforme a tipologia e criticidade da feição, características geotécnicas do local e fatores condicionantes.
Outra medida fundamental para prevenção de processos erosivos é a instalação de dispositivos de drenagem,
que podem incluir sarjetas, canaletas, bueiros, galerias, descidas d’água e dissipadores, escolhidos conforme
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critérios técnicos do Plano Diretor de Drenagem. A implantação de sistemas de drenagem constitui
importante fator de proteção aos cursos hídricos próximos e no interior da ADA, prevenindo seu
assoreamento. As medidas aqui sugeridas são do tipo preventiva e de controle, possuem potencial de
mitigação e alta eficácia, quando corretamente executadas.
Quadro 18: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de desenvolvimento ou intensificação de
processos erosivos, movimento de massa e processos de assoreamento.
Impacto

Desenvolvimento
ou intensificação
de processos
erosivos,
movimento de
massa e
processos de
assoreamento.

Etapa

Implantação

Operação

Atividade
Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos internos
existentes
Implantação e operação do sistema de
drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e compactação
das bancadas de rejeito
Operação do sistema de drenagem

Aspecto

Geração de
áreas com solo
exposto;
Geração de
áreas com
vegetação
suprimida;
Geração de
sedimentos;
Geração de
interferências
físicas ao
escoamento
superficial

Controle

PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE PROCESSOS
EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS
DEGRADADAS
(PRAD).

Carga e transporte

2.2.4 - Alteração da qualidade ambiental das águas superficiais
A interferência sobre os recursos hídricos superficiais na etapa de implantação e operação do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 se dá indiretamente, como resultado de processos
erosivos acelerados ou de movimentos de massa não contidos, induzidos ou potencializados pelas atividades
construtivas. A supressão da vegetação e o revolvimento de solo para terraplenagem e nivelamento dos
terrenos são as principais ações responsáveis pela exposição do solo e consequente disponibilização de
sedimentos.
A abertura e/ou melhoria das vias de acesso, assim como o consequente aumento na circulação de veículos,
sobretudo os pesados, também poderão favorecer a produção e carreamento de sedimentos para as
drenagens contíguas. Capturados pelo escoamento superficial, os sedimentos tendem a se movimentar em
direção a níveis de menor energia, que são representados, fundamentalmente, pelos cursos hídricos (níveis
de base). Caso os sedimentos atinjam rios e córregos em taxas superiores àquelas de depuração do corpo
hídrico, estes podem ser incorporados pela carga de fundo e depósitos marginais, promovendo a formação
de bancos de areia e o consequente assoreamento dos cursos d’água. Uma das consequências do incremento
do volume de sedimentos é a diminuição da transparência do espelho d’água (turbidez), acarretando a menor
incidência luminosa, que pode se traduzir em impactos sobre a biota aquática.
Embora o potencial erosivo da chuva seja maior no período de mais elevada precipitação, que na área de
estudo se concentra entre novembro e março, a alteração da qualidade das águas superficiais poderá ser
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mais perceptível no período de estiagem, entre abril e setembro, quando o nível das águas decresce,
evidenciando o acúmulo de sedimentos. Durante o período de estiagem, o potencial poluidor é aumentado,
uma vez que há menos água disponível para diluir eventuais poluentes que atinjam os cursos hídricos.
No tocante às fragilidades do meio, que intensificam as preocupações com o impacto em tela, tem-se que
foram mapeados 08 cursos d’água na área de intervenção da Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do
Fraile, conforme exposto no diagnóstico de recursos hídricos superficiais do meio físico. Destas oito
drenagens, duas encontram-se canalizadas e cinco serão canalizadas pelo projeto em pauta. Tem-se uma
drenagem remanescente, denominada drenagem nº 08 pelo diagnóstico do meio físico, para qual o Projeto
de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile não prevê a canalização ou instalação de dispositivo de drenagem
específico. Este curso d’água drena em direção a barragem Casa de Pedra e está posicionado em meio ao
local projetado para as pilhas de secagem do projeto, ou seja, trata-se de um local de alta vulnerabilidade.
A alteração da qualidade das águas superficiais possui sinergismo com o impacto de alteração da qualidade
ambiental dos solos, tendo em vista que as alterações da qualidade do solo, quando não mitigadas, podem
ser lixiviados e carreadas até as drenagens próximas. Neste contexto, as análises descritas para o impacto
sobre a alteração da qualidade ambiental dos solos também se aplicam ao impacto em tela. Frente ao
exposto, tem-se que a alteração da qualidade das águas é um impacto negativo, pois acarreta efeitos
adversos sobre os recursos hídricos e biota aquática, considerando padrões físico-químicos. A abrangência
restringe-se a microbacias interceptadas pelo empreendimento (Regional). Em caso de exposição a um
agente poluidor, o impacto ocorrerá em curto prazo, logo após a exposição à ação geradora; muito embora
os efeitos decorrentes do processo de assoreamento se deem a médio ou longo prazo. As alterações previstas
serão cíclicas, uma vez que estão fortemente associadas à presença de chuva, em função da lixiviação de
poluentes e carreamento de sólidos às drenagens, bem como intensificação do potencial poluidor no período
de estiagem.
Este impacto decorre da intensificação ou não contenção de processos erosivos, ou, ainda, de eventuais
episódios de contaminação, de forma que pode ser classificado como de ocorrência indireta. Contudo, a
existência de uma drenagem no interior da ADA, nas imediações das áreas de secagem do projeto, para qual
o projeto de drenagem não especificou dispositivos de proteção ou canalização, torna possível o seu
assoreamento por ações diretas do empreendimento. O Impacto foi considerável como provável,
considerando que as ações desencadeadoras são indiretas ou atreladas a desvios operacionais.
É considerado mitigável, caso sejam aplicadas medidas de controle e mitigação relacionadas aos impactos
primários. Foi classificada como reversível, considerando a adoção de medidas corretivas apropriadas.
O impacto é cumulativo, visto que pode derivar de ações diversas durante a implantação e operação do
empreendimento em questão e de terceiros, quais sejam: terraplenagem, abertura das vias de acesso, entre
outros. Quanto ao sinergismo, as alterações na qualidade das águas podem impactar hábitats aquáticos,
criando condições inadequadas para a biota ali instalada.
As medidas preventivas e de controle propostas para atenuação da disponibilização de sedimentos são,
essencialmente, aquelas indicadas no âmbito do Programa de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos e Carreamento de Sedimentos, que propõe o monitoramento e contenção da fonte primária de
geração de sedimentos. Portanto, as ações propostas na descrição do impacto Instalação e/ou aceleração de
processos morfodinâmicos também se aplicam ao impacto em tela.
No que tange ao acúmulo de sedimentos em cursos hídricos, é importante ressalvar que processos de
desassoreamento somente devem ser conduzidos como último recurso, mediante elaboração de projeto
específico e de posse das devidas autorizações ambientais.
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Quadro 19: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração da qualidade das águas
superficiais.
Impacto

Etapa

Implantação

Alteração da
qualidade das
águas
superficiais.

Operação

Atividade
Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos internos
existentes
Implantação e operação do sistema de
drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e compactação
das bancadas de rejeito
Operação do sistema de drenagem

Aspecto

Geração de áreas
com solo
exposto;
Geração de
sedimentos;
Geração de áreas
com vegetação
suprimida;
Geração de solo
compactado;
Geração de
sedimentos;
Geração de
interferências
físicas ao
escoamento
superficial.

Carga e transporte

Controle
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE PROCESSOS
EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS;
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS;
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS
DEGRADADAS
(PRAD).

2.2.5 - Alteração da qualidade ambiental do solo e das águas subterrâneas
As atividades antrópicas podem representar um agente de degradação da qualidade ambiental dos solos, à
medida que, sem observância das devidas precauções, promovem a inserção de substâncias contaminantes
ou elevam a concentração de compostos naturais a um nível crítico para a conservação do ecossistema e a
manutenção da qualidade estabelecida pela legislação vigente.
Para o impacto em tela, na etapa de implantação, as estruturas de apoio como oficinas mecânicas, central
de triagem de resíduos sólidos, estação de tratamento de efluentes e refeitórios, previstos para os dois
canteiros de obras do projeto, correspondem às áreas de maior vulnerabilidade a alteração da qualidade dos
solos no escopo deste EIA.
Posto isto, na ADA espera-se uma concentração de veículos e maquinários, passíveis de vazamento de óleos,
graxas e solventes. Em específico para fase de implantação, tem-se o abastecimento, na frente de serviço,
de motosserras utilizadas na supressão da vegetação. Assim, desvios na utilização dos veículos e
equipamentos, tais como vazamentos e gotejamento de tubulações, podem permitir o contato de efluentes
inorgânicos com porções não impermeabilizadas do terreno.
As preocupações associadas aos locais onde se prevê manuseio de óleos, graxas e solventes está associada
ao fato de que tais compostos possuem elevados teores de hidrocarbonetos e metais pesados, como o
cádmio, chumbo e níquel (SILVEIRA et al., 2006). Sabe-se que os metais pesados são elementos
bioacumulativos e tóxicos a partir de um limite de segurança, causando danos à vida humana e animal.
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Cabe destaque ao fato de que as frentes de intervenção representam locais cuja camadas superficiais do
terreno foram removidas, eliminando-se total ou parcialmente, portanto, as camadas de depuração do solo
e facilitando o acesso de percolados às águas subterrâneas.
Frente ao exposto, considera-se o impacto como de natureza negativa, pois afeta de modo adverso os
componentes solo. A abrangência do impacto é considerada local, uma vez que todas as áreas vulneráveis
se posicionam no interior da ADA. Espera-se que o impacto, caso desencadeado, seja perceptível em curto
prazo (imediato), se manifestando rapidamente após a ação geradora. A temporalidade do impacto é
variável conforme a concentração, volume e tempo de exposição do composto poluidor sobre o solo e,
eventualmente, água subterrânea. Neste sentido, tendo em vista que todas as ações geradoras foram
classificadas como incidentes de desvios, entende-se que o impacto é temporário, de certo que não
conformidades no cotidiano de implantação e operação do empreendimento tendem a ser facilmente
mapeáveis pela série de ações de controle e monitoramento usualmente empregadas em sua gestão. Sabese ainda, com base no histórico de empreendimentos semelhantes, que eventos de maior monta, como
vazamentos de efluentes oleosos possuem baixa probabilidade de ocorrência.
Com relação aos parâmetros de medição da importância deste impacto, tem-se como preponderante a forma
direta de incidência, ou seja, resultado de ações diretas da implantação e operação do empreendimento. A
eventual contaminação das águas subterrâneas se dá apenas indiretamente, uma vez que os contaminantes
necessitam perpassar a camada de solo para atingir o nível freático. Considerando a tipologia das atividades
construtivas, tem-se como provável a ocorrência de alteração pontual da qualidade dos solos.
Cientes de que as possíveis ocorrências correspondem a incidentes, espera-se um volume e tempo de
exposição da substância poluidora sobre o solo que torne o evento reversível e mitigável a partir da aplicação
das medidas de remediação propostas adiante. Desta forma, tem-se, ainda, que o impacto é passível de
mitigação.
O impacto é classificado como sinérgico, visto que a possível alteração de contaminação do solo poderá,
quando não controlado/remediado, promover a alteração da qualidade das águas subterrâneas.
No que concerne as medidas de mitigação, as possíveis ações geradoras relacionadas a vazamentos e demais
incidentes em veículos e maquinários poderão ser mitigadas com ações preventivas de verificação periódica
das condições operacionais destes patrimônios. Considera-se ainda medidas corretivas com a utilização de
kit de mitigação ambiental, contendo caixa sinalizada, pá ou enxada, sacos plásticos e serragem. Caso sejam
identificados vazamentos de efluentes, a equipe de meio ambiente deverá ser imediatamente acionada,
devendo, quando aplicável, cessar/isolar a fonte de contaminação, aplicar serragem sobre o solo
contaminado e realizar a raspagem para posterior destinação do resíduo resultante, conforme diretrizes do
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Portanto, as medidas aqui sugeridas são do tipo preventiva e corretiva, possuem potencial de mitigação e
correção, bem como alta eficácia, quando corretamente executadas.
Quadro 20: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração da qualidade ambiental do solo
e das águas subterrâneas.
Impacto

Etapa

Atividade

Alteração da
qualidade

Implantação

Supressão da vegetação
Terraplenagem
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Impacto

Etapa

ambiental do
solo e das águas
subterrâneas

Atividade
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos internos
existentes
Implantação e operação do sistema de
drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Geração de resíduos e efluentes
Operação do sistema de drenagem

Operação
Carga e transporte

Aspecto

Geração de áreas
com solo
exposto;
Geração de
sedimentos;
Geração de áreas
com vegetação
suprimida;
Geração de solo
compactado;
Geração de
sedimentos;
Geração de
interferências
físicas ao
escoamento
superficial.

Controle
MONITORAMENTO
DE PROCESSOS
EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS;
PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS;
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS
DEGRADADAS
(PRAD).

2.2.6 - Alteração da drenagem superficial do terreno
Conforme apresentado no diagnóstico do meio físico, a Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 possui oito talvegues de drenagens, dos quais seis
possuem algum tipo de intervenção antrópica pretérita, a exemplo de canalizações, tamponamento e
retificações (Quadro 21).
A área projetada para as pilhas de rejeito interceptará uma área de drenagem de 112,8 ha e pouco menos
de 3,0 km de talvegue, tornando necessário a canalização e tamponamento dos cursos d’água ali presentes
como medida de garantir a coexistência entre as drenagens e o empreendimento, bem como mitigar um
eventual soterramento que a operação do projeto causaria sobre os cursos d’água na ausência dos canais
subterrâneos.
Para a regularização das intervenções hídricas, concomitantemente serão formalizados os processos de
Outorga, acompanhado de relatórios técnicos e demais documentos para canalização das cinco drenagens
presentes na área da pilha. O citado relatório sinaliza que - somadas - as drenagens presentes no local
atingiriam a vazão máxima de 0,5m³/s e confluiriam para o trecho baixo do rio Maranhão.
Ainda que seja garantido a canalização das cinco drenagens, tem-se que, com a implantação do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, o aporte de água no sistema de drenagem pela
precipitação direta sobre o terreno, bem como as perdas por evaporação e arraste, serão alteradas. No
cenário de operação, a água precipitada percolará os taludes e será captada pelos drenos de bancada, sendo
imediatamente direcionadas aos diques de contenção e sumps do projeto.
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Os diques e sumps correspondem a estruturas dimensionadas para conter os sedimentos que serão
naturalmente carreados pelo escoamento da água da chuva dentre as bancadas e demais áreas em solo
exposto do projeto. Após a decantação, a água retida nos diques e sumps retornará ao rio Maranhão.
Quadro 21: Cursos d’água interceptados pela ADA da Fase 03 e 04 da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile.
Extensão total do curso Extensão intercepta
Legenda
Nome
d’água
pela ADA
Tributário sem nome da margem direita do rio
01
0,41 km
0,11 km
Maranhão
Tributário sem nome da margem direita do rio
02
2,43 km
1,15 km
Maranhão
Tributário sem nome da margem direita do rio
03
1,31 km
1,08 km
Maranhão
Tributário sem nome da margem direita do rio
04
1,55 km
1,47 km
Maranhão
Tributário sem nome da margem direita do rio
05
0,21 km
0,21 km
Maranhão
Tributário sem nome da margem direita do rio
06
0,52 km
0,47 km
Maranhão
07
Curso d’água descaracterizado
0,60 km
0,41 km
08
Curso d’água descaracterizado
0,65 km
0,53 km

Ainda que se tenha clareza quanto as medidas de controle para evitar o carreamento de sólidos às drenagens
local, é certo, embora não mensurado, que a contribuição hídrica do terreno ao rio Maranhão diminuirá. Esta
afirmação está pautada nas seguintes considerações:
•
•
•

Tamponamento das drenagens pré-existente, inviabilizando a recarga de superfície;
Aumento da área de exposição para infiltração por meio da construção de taludes, no entanto, tais
taludes serão compactados pelo intenso uso de máquinas de grande porte e receberão aspersão de
polímeros que poderão dificultar a infiltração;
A infiltração que vier a ocorrer será captada por um sistema de canaletas internas e, posteriormente,
interceptada por barramentos (diques e sumps), aumentando o tempo de retenção desta água no
sistema a evaporação, de modo que, na etapa de operação do empreendimento, a vazão de
contribuição desta parcela da bacia ao rio Maranhão será menor.

Registra-se ainda a existência de um curso d’água no interior da ADA, ao norte do terreno (com fluxo
direcionado a barragem Casa de Pedra), localizado em local para onde o Projeto de Ampliação da Pilha de
Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 prevê a instalação de uma área de secagem e estruturas operacionais. O
citado projeto não prevê a canalização desta drenagem específica, tornando-a vulnerável ao assoreamento,
caso não sejam adotadas medidas de controle de erosão no seu entorno.
Frente ao exposto, considera-se o impacto como de natureza negativa, pois afeta de modo adverso os
componentes hidrológico. A abrangência do impacto é considerada regional, uma vez que se espera
impactos nas sub-bacias interceptadas pelo projeto (Área de Estudo). Espera-se que o impacto, caso
desencadeado, seja perceptível em longo prazo, com decaimento gradativo das vazões. A temporalidade do
impacto é permanente. Tem-se, portanto, um impacto de alta magnitude.
Com relação aos parâmetros de medição da importância, a forma de incidência é direta, ou seja, resultado
de ações diretas da implantação e operação do empreendimento. Considerando o sistema de drenagem
descrito na caracterização do empreendimento deste EIA, tem-se como certa a ocorrência de alteração
hidrológica do terreno pleiteado ao empreendimento.
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Considerando a canalização e tamponamento dos talvegues pré-existente, assim como o fato de que o
Fechamento da Mina provavelmente manterá os taludes de rejeito que ali forem dispostos, classifica-se este
impacto como irreversível. A instalação dos canais subterrâneos (drenos de fundo) e do sistema de drenagem
das bancadas visa mitigar o impacto, permitindo que escoamento remanescente atinja o destino desenhado
antes da implantação do projeto, qual seja: o rio maranhão.
O impacto é classificado como cumulativo com as demais canalizações pré-existentes na Fase 02 do Fraile e
sinérgico ao impacto de intervenção em áreas protegidas. Por se tratar de um impacto inevitável à natureza
do projeto, a medida sugerida é do tipo compensatórias previstas no Programa de Compensação Ambiental.
Quadro 22: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração da drenagem superficial do
terreno.
Impacto

Etapa

Implantação

Alteração da
drenagem
superficial do
terreno.

Operação

Atividade
Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos internos
existentes
Implantação e operação do sistema de
drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e compactação
das bancadas de rejeito
Operação do sistema de drenagem
Carga e transporte

Aspecto
Remoção de
substrato
rochoso;
Geração de áreas
com solo
exposto;
Geração de
sedimentos;
Geração de áreas
com vegetação
suprimida;
Geração de solo
compactado;
Geração de
sedimentos;
Geração de
interferências
físicas ao
escoamento
superficial.

Controle
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE PROCESSOS
EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS;
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS;
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS
DEGRADADAS
(PRAD).

2.3 - IMPACTOS DO MEIO BIÓTICO
Durante a fase de planejamento do empreendimento não há impactos relevantes sobre o meio biótico. O
trânsito de pessoas das equipes técnicas que realizam atividades na área é muito pequeno e irrelevante para
provocar impactos nas comunidades da fauna da ADA e AE do empreendimento, onde já ocorrem diversos
impactos ambientais advindos de outras atividades da própria Mina Casa de Pedra e outras atividades
próximas.
2.3.1 - Alteração ou Perda de Hábitat
A perda de hábitat é uma significativa causa de extinção e/ou da ameaça à extinção das espécies da biota.
De forma estrita, hábitat é onde um organismo vive, podendo ser um tronco de árvore (para plantas epífitas),
um lago, parte de uma floresta e até mesmo um jardim (para os insetos que ali vivem).
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A "alteração ou perda de habitat" pode potencializar outros impactos, a saber: com a diminuição ou perda
de habitat indivíduos de fauna são afugentados uma vez que, indivíduos da flora são geralmente perdidos,
embora as espécies possam estar presentes na paisagem como um todo. A perda de habitat é caracterizada
não só pela remoção ou supressão direta dele, mas, indiretamente pela perda de condições bióticas e/ou
abióticas que não mais permitam a utilização do ambiente pelos organismos ali estabelecidos. Dessa forma,
o impacto em análise potencializa também a "alteração das comunidades da biota".
O impacto em análise também apresenta sinergia com o impacto da “perda de indivíduos da biota” da
seguinte forma: ocorrendo simultaneamente à perda de indivíduos, a “alteração ou perda de hábitats”
potencializa a “alteração das comunidades da biota”, visto que, espécies oportunistas e invasoras poderão
se beneficiar com a alteração do habitat e se somado a este fator, a eliminação de indivíduos com os quais
competiriam, pode potencializar uma transformação na estrutura daquela comunidade, resultando em uma
diminuição de sua complexidade.
Durante a etapa de implantação do “Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04", as
atividades geradoras de "alteração ou perda de hábitats" são aquelas relacionadas a: 1) Supressão de
vegetação; 2) Ampliação e adequações de acessos existentes; 3) Implantação e operação do sistema de
drenagem.
A supressão da vegetação é o principal aspecto que ocasiona perda de habitat. Esta perda ocorre pela
supressão direta de indivíduos da vegetação para a fauna terrestre que a utiliza como abrigo e fonte de
recursos.
Cabe ressaltar que a supressão será realizada nas bordas dos fragmentos de mata ou campo que se
encontram localizados nas margens das áreas de uso antrópico/mineração, conforme apresentado no mapa
de uso do solo do diagnóstico ambiental. Considerando que não ocorrerá a fragmentação de ecossistemas
propriamente dita, ou seja, divisão de um fragmento em dois ou mais, optou-se por tratar o impacto causado
pela supressão como alteração de habitat.
A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Projeto Pilha do Fraile Fases 03 e 04 tem 358,076 ha. O somatório
em área com ocupação antrópica perfaz 152,11 ha, o que corresponde a 41,48% da ADA. Dentro desse total
de uso e ocupação antrópico, 131,36 ha não possui cobertura vegetal alguma, sendo ocupadas por acessos,
estruturas da mineração e cavas. O restante do uso e ocupação antrópicos refere-se a áreas com cobertura
vegetal, sendo 0,06 ha relativos à Silvicultura, 2,95 ha relativos a áreas revegetadas e 17,74 ha de pastagem
com árvores isoladas.
Os restantes 57,52% da ADA possuem cobertura vegetal natural, sendo que 45,73 ha (12,77% da ADA) se
referem à Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial. A cobertura de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na ADA corresponde a 97,57ha perfazendo 27,25% da
mesma. A cobertura de Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração na ADA
corresponde a 11,29 ha perfazendo 3,15% da mesma. O Cerrado Sentido Restrito corresponde a 51,38 ha
(14,35%) da ADA.
No que se refere às APPs de cursos d’água e nascentes, as quais foram computadas em conjunto, foi mapeada
a demanda por intervenção em 25,116 ha, o que corresponde a 7,07% da ADA. As intervenções pretendidas
em APP na ADA vão incidir nas classes de uso e ocupação cobertas por vegetação natural. As intervenções
em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração ocorrerão em 4,738 ha (1,32% da
ADA), em Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração ocorrerão em 11,811ha (3,30%
da ADA), enquanto em Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração ocorrerão em
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2,112 ha (0,59% da ADA). Ressalta-se que o mapeamento utilizando modelos digitais de elevação não
detectou outros tipos de APP na ADA do projeto Pilha do Fraile Fases 03 e 04.
Considerando o exposto e a existência de uma matriz vegetacional circundante, pode-se inferir que,
provavelmente, esta será capaz de abrigar grande parte da fauna afugentada, sendo que o impacto
“alteração ou perda de habitat” deverá afetar de forma negativa e em maior escala aquelas espécies com
baixa capacidade de locomoção e fuga como no caso da herpetofauna, espécies de hábitos arborícolas; além
de espécies que dependem de grandes áreas de vida para sua sobrevivência como alguns mamíferos de
médio e grande porte e, especialmente, aquelas espécies com hábitos mais restritos dependentes de campos
rupestres.
Perturbações ambientais causadas por mineração são ameaças potenciais a existência de espécies
bentônicas (MOL; OUTBOTER, 2004; VIEIRA et al., 2015). Os solos expostos, bem como sedimentos sem
contenção, possibilitam o aumento da erosão e maior carreamento de sólidos para os cursos d’água,
aumentando a turbidez da água, a deposição de sedimentos e, consequentemente, homogeneizando
hábitats e recursos importantes para espécies dependentes do substrato, tal como os Loricarídeos
ameaçados registrados no estudo de caracterização da ictiofauna. Estes impactos alteram a disponibilidade
e a qualidade dos hábitats impossibilitando a existência de espécies de peixes mais sensíveis. A partir daí
toda a estrutura da cadeia trófica para cima (controle bottom-up) vai sendo alterada.
A partir do impacto de supressão haverá modificação dos habitats de várias espécies de aves, incluindo
intervenção em área de preservação permanente, geração de solo exposto, geração de excedente de solo,
geração de sedimentos, geração de resíduos e efluentes, intervenção em fluxo hídrico superficial,
intervenção na morfologia do terreno e alteração do padrão de escoamento superficial.
Na ADA e na AE do empreendimento, estes impactos poderão afetar a população de Scytalopus iraiensis
(macuquinho-da-várzea), espécie ameaçada de extinção dependente de ambientes brejosos (BORNSCHEIN
et al., 1998; VASCONCELOS et al., 2008; DIAS; MAURÍCIO, 2018; KRABBE; SCHULENBERG, 2020).
A Alteração ou Perda de Hábitat afetará a herpetofauna tanto no hábitat terrestre quanto aquático, visto
que algumas espécies de anfíbios (especialmente as que possuem girinos aquáticos) dependem diretamente
de corpos d’água.
A Alteração ou Perda de Hábitat ocorrerá numa área que extrapolará o entorno imediato dos sítios onde se
darão as intervenções (ADA), especialmente quando consideradas as alterações dos habitats aquáticos
devido ao carreamento de sedimentos para os riachos da AE. A Alteração ou Perda de Hábitat afetará a
vegetação nativa e riachos, nos quais se chama atenção para a possível ocorrência da perereca,
Bokermannohyla gr. circumdata que possui problemas taxonômicos e pode estar ameaçada de extinção, da
perereca-verde Aplastodiscus cavicola que é classificada na categoria Quase Ameaçada (IUCN, 2021) e da
rãzinha Ischnocnema izecksohni na categoria Dados Insuficientes (IUCN, 2021).
No Brasil, a maioria dos mamíferos são de pequeno porte, de hábitos conspícuos e geralmente vivem
camuflados entre a vegetação. Alguns grupos apresentam o uso habitual de ocos de árvores, estrato vegetal
superior (dossel), tocas no solo, além de uma ampla variedade de hábitos alimentares. Diante disso, a perda
de habitat acarreta a perda de abrigos e áreas de alimentação, além de tornar os mamíferos mais visíveis.
Este deslocamento da mastofauna pode ocasionar o incremento do número de atropelamentos de
mamíferos silvestres. A perda de habitats que certamente acompanharão a instalação do empreendimento
de forma permanente caracteriza-se como impactos negativos sobre a mastofauna, mesmo para a
comunidade de pequenos mamíferos que teve uma riqueza observada de baixa expressividade. Porém, o
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aumento no fluxo de veículos e de pessoas, decorrente da implantação da pilha, poderão influenciar na
intensidade dos impactos e da degradação ambiental dos arredores.
Os médios e grandes mamíferos utilizam extensas áreas de vida e sofrem com as constantes reduções e
alterações de hábitats, resultantes do crescimento urbano, exploração minerária, agropecuária, etc., ao
longo de vários anos. Outro fator a ser considerado é a diminuição da qualidade ambiental para as espécies
herbívoras, pois o acúmulo de material particulado em folhas e frutos, principal fonte de alimento destas
espécies, pode impactar suas populações.
Para os mamíferos voadores, áreas riparias tais como matas ciliares e floresta de galeria são pontos de
agregação de morcegos de todas as guildas alimentares, em especial insetívoros aéreos, uma vez que estes
locais concentram grande quantidade e diversidade de insetos (Dias-Silva et al., 2018; Hintze et al., 2016).
Deste modo é esperado uma diminuição na abundância e diversidade de insetos disponíveis para
alimentação do grupo em questão, e por consequência alteração em áreas de preservação permanente
(APP).
Diversas atividades na fase de implantação podem levar à geração de resíduos e efluentes, o que pode
impactar populações de mosquitos da família Culicidae, especialmente aquelas de comportamento
cosmopolita. A ocorrência de tal impacto, bem como sua magnitude e abrangência, será dependente do tipo
de resíduo e efluente gerado e da forma como os mesmos serão manejados. Sabe-se que resíduos sólidos
associados às atividades e/ou presença humana, como é o caso de embalagens, produtos descartáveis e
outros tipos de inservíveis, podem acumular água, servindo como criadouro artificial para diversas espécies
de Culicidae já registradas na área. É o caso das espécies de Aedes registradas nos diagnósticos local e
regional, com destaque para o Aedes aegypti, registrado apenas no diagnóstico regional, e Aedes albopictus,
registrado em ambos os estudos (JÚNIOR et al., 2005; LOPES, 1999). No caso de efluentes líquidos,
novamente é possível que o manejo inadequado, ou mesmo a falta de manejo, produza acúmulos de água a
nível do solo, uma situação altamente favorável à proliferação de diversas espécies de Culex, dentre as quais
se destaca o Culex quinquefasciatus, registrado apenas no diagnóstico regional.
A alteração do padrão de escoamento superficial pode levar à formação de acúmulos de água, remansos,
charcos ou alagadiços a nível do solo, o que pode ser uma situação particularmente favorável à proliferação
de algumas espécies de Culicidae. O gênero Anopheles, representado por 7 espécies no diagnóstico local, e
Culex, representado por 11 espécies no diagnóstico local, consistem nos principais favorecidos por esta
condição. Além disso, caso as condições de alagamento permitam a proliferação de plantas aquáticas
flutuantes, especialmente dos gêneros Eichornia e Pistia, é possível que as espécies de Coquillettidia (4 spp.
no diagnóstico local) e Mansonia (1 spp. no diagnóstico regional) sejam favorecidas, pois o seu processo de
reprodução envolve o desenvolvimento das larvas associadas ao aerênquima destas plantas.
A geração de solo exposto implica na prévia eliminação de hábitats (vegetação) de espécies de Culicidae e
Phlebotominae de hábitos silvestres levando, em última instância, à eliminação/extinção local de espécies
destes grupos. É o caso do Sabethes cyaneus, da família Culicidae, registrado exclusivamente no diagnóstico
regional, e das espécies de Brumptomyia, Evandromyia tupynambai, Migonemyia migonei e Pintomyia
misionensis, da subfamília Phlebotominae, registradas no diagnóstico local. Por outro lado, este impacto
pode favorecer algumas espécies adaptadas a ambientes alterados, como é o caso do Aedes scapularis
(CARVALHO et al., 2014; MEDEIROS-SOUZA 2013; RAMOS, 2009; GOMES et al., 2007; TAIPE-LAGOS & NATAL,
2003; FORATTINI, 1989) e Aedes fluviatilis (CARVALHO et al., 2014; SANCHES-RIBAS et al., 2012; RAMOS,
2009). Desta forma, a geração de solos expostos provavelmente levará, por um lado, ao deslocamento ou
extinção local de espécies silvestres, além de favorecer a expansão de espécies adaptadas a ambientes
modificados.
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Durante a etapa de implantação do empreendimento a magnitude foi considerada como alta uma vez que
impacto foi avaliado como sendo de natureza negativa, com abrangência no entorno visto que afeta não
somente a área diretamente afetada mas também o entorno através de dispersão de resíduos, particulados,
efluentes e outros; de temporalidade imediata pois a supressão e o trânsito de máquinas afeta o ambiente
no exato momento do início dos trabalhos e de duração permanente visto que os ambientes afetados nunca
voltarão a ter as mesmas características que possuíam antes do impacto gerado.
A importância do impacto também foi considerada como alta visto que o impacto foi considerado como de
incidência direta uma vez que os impactos gerados são executados diretamente na área afetada, a
probabilidade de ocorrência foi considerada como certa visto que pela própria característica da supressão
de vegetação e as outras atividades não há como impedir a perda de habitat. A reversibilidade foi considerada
como irreversível visto que a área não voltará a ter as mesmas características de antes. O impacto também
foi considerado cumulativo e sinérgico uma vez que se associa a outras condições que incidem sobre a área
e que afetam a comunidade e os ambientes de forma integrada. E por fim o impacto é considerado como
não mitigável pois não há como reduzir o que será causado pelo corte de árvores, terraplanagem, alteração
da qualidade das águas e outras características associadas.
Sendo assim e considerando-se especialmente a supressão das áreas naturais em conjunto com a existência
de espécies dependentes de micro hábitats existentes na área, bem como a existência de espécies sensíveis
a alterações ambientais e ameaçadas de extinção que têm como motivo de suas ameaças, sobretudo, a perda
e redução de seus hábitats, o impacto nesta fase do empreendimento foi considerado como SIGNIFICANTE
com alta magnitude e alta importância.
Na etapa de operação do empreendimento o impacto ora avaliado será menos significativo pois, conforme
apresentado, a supressão de vegetação ocorrerá apenas na fase de implantação do Projeto, sendo a atividade
de maior relevância para compor o impacto “alteração ou perda de hábitat”.
As atividades inerentes ao processo de operação do empreendimento, de forma geral estão relacionadas à
geração de ruídos e vibração, de material particulado, de sedimentos, efluentes líquidos etc. Este cenário
contribui para o impacto em análise na medida em que os hábitats, ainda que não sejam “perdidos”, são
alterados. É possível que ocorra, de médio a longo prazo, uma alteração de habitat considerando,
principalmente, o efeito de borda nos fragmentos florestais localizados no entorno do empreendimento.
Ainda que considerando o cenário instalado após a implantação, no qual a vegetação foi suprimida e,
considerando ainda que trata-se de ampliação em uma área que já se encontra antropizada, há de se destacar
a necessidade de um efetivo Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento
de Sedimentos para mitigar a alteração da qualidade dos hábitats, sobretudo os hábitats aquáticos situados
na AE, onde ocorrem a rãzinha classificada como Dados Insuficientes Ischnocnema izecksohni, a perereca
Quase Ameaçada Aplastodiscus cavicola e a perereca Bokermannohyla gr. circumdata que possui problemas
taxonômicos e pode estar ameaçada de extinção.
Nesta fase do empreendimento o impacto foi considerado MARGINAL, com média magnitude e média
importância. Na fase de operação o impacto é negativo, de localização local, temporalidade de médio prazo
e duração permanente. Também é considerado de incidência direta, improvável, irreversível, cumulativo,
sinérgico e mitigável.
Durante a etapa de desativação do empreendimento deverá ser realizada a recuperação das áreas
degradadas. Considerando o contexto já instalado nesta etapa final, as obras necessárias para o
descomissionamento foram consideradas de menor relevância se comparadas à necessidade da reabilitação
das áreas, mas o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas também conta como um impacto na área.
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Assim, na etapa de desativação do empreendimento o impacto foi avaliado como sendo MARGINAL, com
média magnitude e média importância. Na fase de desativação o impacto é positivo, de localização no
entorno, temporalidade de longo prazo e duração permanente. Também é considerado de incidência direta,
provável, irreversível, cumulativo, sinérgico e mitigável.
O Quadro 23 a seguir apresenta as atividades e aspectos relacionados a cada impacto, bem como as medidas
de mitigação para este.
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Quadro 23: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração ou perda de hábitat.
IMPACTO

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO

CONTROLE
Mitigação / Compensação, Controle e Monitoramento

Supressão de
vegetação
Alteração ou
Perda de
Hábitat

Implantação

Ampliação e
adequações de
acessos existentes
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Exposição do solo
Geração de material
lenhoso
Geração de poluentes
atmosféricos (material
particulado)
Consumo de combustível
fóssil
Movimentação de
máquinas e veículos
Demanda por mão de obra
temporária
Geração de ruídos

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
/ PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO PARA EVENTUAL
RESGATE E AFUGENTAMENTO DA FAUNA / PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA /
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS / PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS

Geração de sedimentos
Intervenção em área de
preservação permanente
Geração de resíduos e
efluentes
Geração de sedimentos
Geração / intensificação do PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
/ PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO E
tráfego de máquinas,
equipamentos e caminhões CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
Geração / intensificação do DE PROCESSOS EROSIVOS E CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS
tráfego de máquinas,
equipamentos e caminhões
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IMPACTO

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO

CONTROLE
Mitigação / Compensação, Controle e Monitoramento

Geração / intensificação de
material particulado
atmosférico
Geração de interferências
Implantação e
físicas ao escoamento
operação do sistema
superficial
de drenagem
Geração de sedimentos
Operação do
sistema de
drenagem
Operação
Carga e transporte

Desativação

Recuperação de
Área Degradadas
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Geração de sedimentos
Geração de efluentes
líquidos
Emissão de material
particulado
Geração de Ruídos
Geração de vibrações
Intensificação do tráfego
nas vias internas de acesso
Geração de áreas
recuperadas

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
/ PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
DE PROCESSOS EROSIVOS E CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA /
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS

PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR / PROGRAMA DE
CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDOS / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)
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2.3.2 - Perda de Indivíduos da Biota
Nas etapas de planejamento e desativação, o impacto “Perda de Indivíduos da Biota” não foi considerado
significativo.
Na etapa de implantação do projeto a modificação do contexto atual da área de sua inserção compõe um
cenário onde a perda de indivíduos pode se dar de várias maneiras. A principal delas corresponde ao
momento de realização da supressão vegetal. Nesta etapa é prevista a perda da biota relacionada à
vegetação a ser suprimida e, embora animais com maior capacidade de deslocamento possam dispersar para
o entorno, parte da fauna associada, principalmente de menor capacidade de locomoção é perdida. Nesta
etapa ocorre também a remoção da cobertura pedológica, local de abrigo da fauna edáfica e da fauna de
hábito críptico ou fossorial. Estes animais geralmente são perdidos nesta fase do empreendimento. Além
disso, pode ocorrer o atropelamento de vertebrados durante a supressão. Como consequência destas
atividades, caso não se execute um programa que contemple medidas efetivas de controle de sedimentos,
poderá ocorrer, também, comprometimento de corpos hídricos levando a perdas de indivíduos da biota
aquática e da fauna associada.
Em menor escala, ainda durante a implantação do empreendimento atividades como a ampliação e
adequações de acessos existentes, a operação de uso de acessos internos existentes, a implantação e a
operação do sistema de drenagem, a operação das áreas de apoio, o uso dos acessos internos para transporte
de equipamentos, materiais, insumos e mão de obra também serão responsáveis pela geração de sedimentos
e de efluentes líquidos e, ainda, pela geração do tráfego rodoviário nos acessos internos. A geração dos
sedimentos e de efluentes líquidos poderá comprometer a qualidade das águas e, consequentemente, a
biota aquática e a fauna associada. A intensificação do tráfego rodoviário poderá ocasionar o aumento de
atropelamentos de indivíduos da fauna terrestre.
Em uma análise sob a perspectiva da conservação da biodiversidade, o impacto “Perda de Indivíduos da
Biota” afeta de forma mais relevante espécies sensíveis e de interesse conservacionista, especialmente
aquelas ameaçadas de extinção.
De acordo com o levantamento da flora realizado durante o diagnóstico ambiental, foram detectadas seis
espécies ameaçadas de extinção que serão suprimidas. Estas espécies são listadas aqui, onde demonstra-se
as justificativas para classificação de ameaça de acordo com os critérios avaliados pelo Centro Nacional de
Conservação da Flora (CNCFlora). O CNCFlora é referência nacional em geração, coordenação e difusão de
informações sobre biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de extinção. São elas:
Anthurium megapetiolatum – espécie rara e endêmica do estado de Minas Gerais. Ameaçada pelo declínio
contínuo e perda da qualidade do hábitat em decorrência de atividades agropecuárias e pela histórica
atividade. "Em perigo" (EN).
Cedrela fissilis – espécie com distribuição ampla por todo o país. A espécie tem histórico de exploração
madeireira que levou subpopulações a extinção. Além disso atualmente seu habitat está associado a áreas
de expansão urbana e terrenos degradados. “Vulnerável (VU)”.
Dalbergia nigra – espécie de alto valor econômico, considerada rara em floresta primária. Estudos apontam
para diminuição da diversidade genética da espécie. A extração de sua madeira no passado foi muito intensa
e estima-se que pelo menos 30% da população da espécie tenha sido perdida, o que pode levar a quadros
conservacionistas críticos e irreversíveis. “Vulnerável” (VU).
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Euplassa semicostata – encontrada de maneira disjunta nos Estados de Minas Gerais e Bahia, em altas
altitudes e com pequena área de ocupação. Suspeita-se que a população esteja severamente fragmentada.
Está sujeita a diversas ameaças, como a alta frequência do fogo e a mineração. "Em perigo" (EN).
Ocotea odorifera – muito explorada para a extração do óleo e pela sua madeira de boa qualidade. Sua
reprodução e dispersão são limitadas, o que se intensifica pela sua redução de habitat. "Em perigo" (EN).
Zeyheria tuberculosa – A espécie tem distribuição ampla ocorrendo inclusive fora dos domínios territoriais
brasileiros. Nos últimos 30 anos, a espécie sofreu um declínio populacional superior a 30%. “Vulnerável” (VU)
No que se refere às espécies ameaçadas de extinção, há de se considerar o conhecimento atual sobre as
populações de tais espécies, para as quais nitidamente se observam decréscimos populacionais ao longo do
histórico de uso e ocupação de seus habitats.
Além das espécies ameaçadas foram registradas 77 espécies endêmicas na ADA. Consideram-se os
endemismos para o estado de Minas Gerais, para os biomas (Mata Atlântica e Cerrado) e para as
fitofisionomias do Quadrilátero Ferrífero. Este alto número de espécies endêmicas está relacionado à grande
heterogeneidade ambiental que se apresenta no quadrilátero ferrífero. É importante mencionar que não se
conserva espécies isoladamente, especialmente em ambientes tropicais, sendo necessário para tal que se
conserve todo o contexto no qual estão inseridas tais espécies.
Considerando a Lei nº 20.308, de 27 de julho de 2012 do Estado de Minas Gerais (que alterou as Lei nº 10.883,
de 2 de outubro de 1992 e Lei nº 9.743, de 15 de dezembro de 1988) para classificação das espécies imunes
ao corte na área pretendida pelo empreendimento, foram registradas três espécies: Handroanthus albus,
Handroanthus ochraceus e Handroanthus serratifolius.
A imunização de corte por força de legislação apoia-se tanto em critérios conservacionistas quanto em
critérios estéticos. Nesse sentido é válido o esforço em se conservar tais espécies, sendo importante que, ao
se propor planos de conservação das mesmas, seja considerado o contexto ambiental em que estão inseridas,
de maneiras a se possibilitar toda a teia de relações tróficas às quais estão inseridas.
Considerando que os indivíduos destas espécies que se encontram na ADA serão suprimidos, não há medida
expressiva a ser implementada para mitigar o impacto visto que a perda destes indivíduos é inequívoca.
Sendo assim, será necessária a efetivação de ações de compensação, incluindo o plantio destas espécies nas
áreas de revegetação da empresa.
As aves que possuem territórios estabelecidos ou que utilizam as áreas de vegetação a serem suprimidas ou
modificadas deverão se deslocar para áreas adjacentes, sendo negativamente afetadas. O deslocamento de
alguns indivíduos para estas adjacências poderá desestabilizar territórios já existentes e ocasionar encontros
agonísticos, com a perda de indivíduos da avifauna que vivem na ADA ou em seu entorno imediato
(RODRIGUES, 2006).
Além disso, as atividades de transporte de pessoal e insumos poderão causar o atropelamento de exemplares
de diversas espécies da avifauna que porventura venham a cruzar as vias de acesso localizadas próximas ou
no interior da área do empreendimento.
Para a avifauna, o impacto “perda de indivíduos” poderá afetar de forma mais significativa uma espécie
registrada nos levantamentos de campo realizados na ADA/AE do empreendimento; Scytalopus iraiensis,
considerada “Em Perigo” de acordo com as listas nacional (MMA, 2014) e mundial (IUCN, 2021) de espécies
ameaçadas de extinção.
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Em relação à herpetofauna o impacto perda de Indivíduos ocorrerá principalmente a partir das atividades de
limpeza do terreno, supressão de vegetação e terraplenagem. Durante essas atividades a maioria dos
indivíduos morrem dessecados após a exposição do solo ou esmagados ou atropelados devido a
intensificação do tráfego de veículos e maquinários na área intervencionada. Isso ocorre especialmente com
os anfíbios, já que possuem baixa capacidade de dispersão e pele permeável, bastante susceptível à
dessecação. O impacto ocorrerá apenas na área suprimida ou em locais específicos onde haverá a
intensificação do tráfego de veículos e, portanto, não extrapola o entorno imediato do sítio onde se dará a
intervenção (ADA). Deve-se destacar que a Perda de Indivíduos afetará três espécies consideradas de grande
relevância para a conservação que ocorrem na ADA: a perereca Bokermannohyla gr. circumdata, que possui
problemas taxonômicos e pode estar ameaçada de extinção, a perereca-verde Aplastodiscus cavicola, que é
classificada na categoria Quase Ameaçada (IUCN, 2021) e a rãzinha Ischnocnema izecksohni que é classificada
na categoria Dados Insuficientes (IUCN, 2021).
Pequenos mamíferos terrestres, devido ao seu hábito furtivo, não são facilmente afugentados e, geralmente
se escondem em galerias subterrâneas ou buracos em troncos e árvores ao se sentirem ameaçados, sendo
diretamente afetados durante a supressão. No entanto não foram registradas espécies de mamíferos de
pequeno porte ameaçadas de extinção na AE.
A diminuição de ambientes naturais, o aumento no trânsito de maquinários, veículos e pessoas no local, faz
com que mamíferos de médio e grande porte necessitem se deslocar para áreas maiores para encontrar
recursos necessários à sua sobrevivência, aumentando a probabilidade de atropelamento. Destacam-se
ainda as espécies que necessitam de grandes áreas de vida e podem não encontrar recursos necessários para
sobrevivência por conta de competições intra e interespecíficas nas novas áreas ocupadas pelas espécies
afugentadas.
Neste grupo faunístico (mamíferos de médio e grande porte), o impacto “perda de indivíduos da biota”
poderá afetar de forma mais significativa as espécies Leopardus guttulus (gato-do-mato) classificada como
“Vulnerável” de acordo com as listas de espécies ameaçadas do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), do
Brasil (MMA, 2014) e mundial (IUCN, 2021), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará) classificada como
“Vulnerável” de acordo com as listas estadual (COPAM, 2010) e nacional (MMA, 2014), Leopardus pardalis
classificada como “Vulnerável” de acordo com a lista de espécies ameaçadas do estado de Minas Gerais
(COPAM, 2010) e da Puma concolor (onça-parda) classificada como “Vulnerável” de acordo com as listas
estadual (COPAM, 2010) e nacional (MMA, 2014). Estas espécies foram registradas por meio de dados
primários na ADA/AE do empreendimento.
Embora o projeto não contemple a contratação de mão de obra excedente, o que poderia acarretar o
aumento da pressão de caça sob as espécies da fauna consideradas xerimbabos e cinegéticas, ao serem
afugentadas, estas espécies ficam mais expostas à captura. O diagnóstico de avifauna na ADA/AE levantou
espécies de aves de valor cinegético e que são apreciadas pela população local como aves de cativeiro
(xerimbabos). Diversas espécies de mamíferos de médio e grande porte também são susceptíveis à pressão
de caça, seja para serem utilizadas na alimentação (como no caso dos tatus, por exemplo), seja por conflitos
com a comunidade (predadores de animais de criação, por exemplo). Neste sentido, a maioria dos felinos e
o lobo-guará merecem destaque, pois tanto o lobo-guará quanto muitos destes felinos estão ameaçados de
extinção e são as principais espécies de mamíferos envolvidas neste tipo de conflito por serem predadores
topo de cadeia.
Durante a etapa de implantação do empreendimento o impacto “Perda de Indivíduos da Biota” foi avaliado
como sendo de natureza negativa, de abrangência no entorno visto que a fauna possui deslocamento ativo
principalmente devido as atividades de supressão o que acarreta em atropelamentos e sobreposição de
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comunidades, possui temporalidade imediata uma vez que o impacto acontece a partir do início das
atividades de implantação e possui duração permanente visto que os indivíduos que vierem a óbito não
poderão ser recuperados.
Em relação a importância o impacto foi considerado como de incidência direta com probabilidade certa visto
que é impossível que todos os espécimes de fauna sejam salvos e visto que todos os espécimes de flora
suprimidos irão à óbito. O impacto é ainda considerado como irreversível pois os indivíduos que vierem a
óbito não poderão ser recuperados, cumulativo e sinérgico pois a retirada de indivíduos afeta o ecossistema
como um todo. Apesar disto tudo o impacto é considerado como mitigável uma vez que diversos espécimes
podem ser realocados ou resgatados através de programas específicos com este fim.
Considerando a importância biológica da área e a quantidade de espécies de fauna e flora encontradas o
impacto em questão foi considerado como como SIGNIFICANTE com alta magnitude e alta importância.
Na etapa de operação do empreendimento as atividades geradoras de sedimentos e efluentes líquidos, além
do tráfego rodoviário serão as principais atividades desencadeadoras da “Perda de Indivíduos da Biota”, seja
diretamente por atropelamentos, seja de forma indireta, por perda da qualidade ambiental. Neste sentido,
o cenário “industrializado” de forma geral com emissões de material particulado, de ruídos e vibrações etc.,
pode ocasionar perdas de indivíduos, especialmente daquelas espécies mais sensíveis a alterações
ambientais. No entanto, nesta fase do empreendimento, considerando que toda a vegetação já terá sido
suprimida durante a fase de implantação, o impacto será significativamente menor do que na fase de
implantação.
Assim como para o impacto descrito anteriormente esta fase do empreendimento o impacto foi considerado
MARGINAL, com média magnitude e média importância. Na fase de operação o impacto é negativo, de
localização local, temporalidade de médio prazo e duração permanente. Também é considerado de
incidência direta, improvável, irreversível, cumulativo, sinérgico e mitigável.
O Quadro 24 apresenta as atividades e aspectos relacionados a cada impacto, bem como as medidas de
mitigação para este.
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Quadro 24: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de perda de indivíduos da biota.
CONTROLE
IMPACTO

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO
Mitigação / Compensação, Controle e Monitoramento

Supressão de vegetação
Perda de
Indivíduos da
Biota

Implantação

Ampliação e adequações
de acessos existentes

CSN Mineração – Casa de Pedra
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04
BPI_CSN_EIAMB2_EIA_AIA_01

Exposição do solo
Geração de material
lenhoso
Geração de poluentes
atmosféricos (material
particulado)
Consumo de combustível
fóssil
Movimentação de
veículos e equipamentos
de grande porte
Demanda por mão de
obra temporária
Geração de ruídos
Geração de sedimentos
Intervenção em área de
preservação permanente
Geração de resíduos e
efluentes
Geração de sedimentos
Geração / intensificação
do tráfego de máquinas,
equipamentos e
caminhões

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA
VEGETAÇÃO / PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO
PARA EVENTUAL RESGATE E AFUGENTAMENTO DA FAUNA / PROGRAMA DE RESGATE
DE FLORA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS / PROGRAMA DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E CARREAMENTO DE SEDIMENTOS /
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA
VEGETAÇÃO / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE
CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E CARREAMENTO DE
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CONTROLE
IMPACTO

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO
Mitigação / Compensação, Controle e Monitoramento

Implantação e operação
do sistema de drenagem

Geração / intensificação
do tráfego de máquinas,
equipamentos e
caminhões
Geração / intensificação
de material particulado
atmosférico
Geração de interferências
físicas ao escoamento
superficial
Geração de sedimentos
Geração de sedimentos

Operação do sistema de
drenagem

Geração de efluentes
líquidos
Emissão de material
particulado
Geração de Ruídos

Operação
Carga e transporte
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Geração de vibrações
Intensificação do tráfego
nas vias internas de
acesso

SEDIMENTOS / PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL / PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA
VEGETAÇÃO / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE
CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA /
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA /
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS

PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR/ PROGRAMA
DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDOS / PROGRAMA DE MONITORAMENTO
DE FAUNA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA
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2.3.3 - Alteração das Comunidades da Biota
A "alteração das comunidades da biota" ocorre, principalmente, em decorrência de uma relação de sinergia
de todos os demais impactos do meio biótico, porém existem atividades previstas na fase de implantação
que são causadores deste impacto diretamente. Na fase de planejamento este impacto não foi considerado
significativo.
A supressão de vegetação, por exemplo, é a principal atividade geradora da “alteração das comunidades da
biota” na fase de implantação, visto que seu efeito se manifesta imediatamente na medida em que a flora é
suprimida na ADA e parte da fauna que não é perdida, é afugentada. Seus efeitos se manifestam, ainda,
reduzindo a área de vida, provocando aumento da competição por nichos nas áreas remanescentes e
alteração das relações inter e intraespecíficas (predação, competição, taxas de reprodução). Outro exemplo
é que para a flora de ambientes florestais, dependendo do tamanho e forma do fragmento remanescente,
pode ocorrer favorecimento do estabelecimento de espécies pioneiras em detrimento de espécies de sombra
(climácicas). As relações inter e intraespecíficas são processos naturais dos ecossistemas e tendem a
estabilizar o número de indivíduos da população (através da mortalidade e nascimentos), dependendo da
capacidade de suporte do ambiente e dependendo, também, das relações sociais que se estabelecem entre
as populações postas em contato.
Sabe-se, também, que níveis elevados de ruído e vibrações podem afugentar a fauna e mudar o padrão de
comportamento dos animais, prejudicando, inclusive, o comportamento reprodutivo, de forrageamento e,
ainda, sujeitando-os à exposição e risco maior de atropelamento.
A geração de ruídos também pode afetar a atividade e presença de morcegos (Berthinussen & Altringham,
2012; Bunkley et al., 2015). Este aspecto ambiental afeta a quiropterofauna, uma vez que uma das
características dos morcegos neotropicais é a emissão de chamados ultrassônicos para sua movimentação
no ambiente. Ruídos também podem impedir que os chamados acústicos sejam interpretados pelos
morcegos, tornando os ambientes inadequados ao estabelecimento de uma comunidade representativa da
quiropterofauna.
Em um recente estudo efetuado no Quadrilátero Ferrífero, Duarte et al., (2015) avaliaram o impacto dos
ruídos gerados pelo trânsito de máquinas de uma área de mineração de ferro sobre a biofonia de um
fragmento de vegetação nativa, encontrando resultados divergentes para áreas próximas e distantes do
ruído e sugerindo que estes impactos alterem comunidades, comportamentos e a capacidade de
comunicação das espécies animais. A geração de ruído e vibração apresenta, portanto, potencial para afetar
o comportamento e a distribuição local da fauna na área de estudo, principalmente espécies que apresentam
hábitos furtivos e utilizam a audição para forrageio. No entanto, a ADA e a AE já são bastante ruidosas e este
aspecto já deve ter alterado o comportamento e a distribuição local de várias espécies da fauna,
especialmente da avifauna, herpetofauna (anfíbios) e quiropterofauna.
O carreamento de parte dos sedimentos produzidos para os cursos d’água da AE promove modificações
físicas e químicas que influenciam a disponibilidade de alimento das larvas de anfíbios. A deposição de finos,
por exemplo, além de modificar a estrutura física dos microambientes aquáticos, promove o sufocamento
do perifíton que cresce sobre a superfície do substrato submerso, diminuindo a sua disponibilidade como
fonte de alimento para os girinos e para várias espécies da ictiofauna, levando à perda de indivíduos. Algumas
modificações estruturais (assoreamento) e da qualidade das águas podem afetar direta ou indiretamente
aspectos da história de vida de algumas espécies de anfíbios (e.g. taxas de desenvolvimento, crescimento,
sobrevivência etc.) de maneira a tornar os ambientes afetados desfavoráveis ao seu desenvolvimento e
reprodução.
CSN Mineração – Casa de Pedra
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04
BPI_CSN_EIAMB2_EIA_AIA_01

Página 47 de 142

As populações das espécies de primatas que demarcam território através da vocalização podem ser afetadas
por possíveis ruídos ou vibrações, dificultando a percepção de localização de cada grupo na paisagem.
Primatas conseguem vocalizar e serem ouvidos a uma distância de até cinco quilômetros. Esta forma de
comunicação é comum no gênero permitindo interação entre os grupos, seja para demarcação de território,
seja para acasalamento. O excesso de ruído gerado pelo empreendimento pode ser danoso à dinâmica
ambiental desta espécie. No entanto, ressalta-se que esta espécie foi registrada apenas na AII, não tendo
sido confirmado seu registro nos estudos da ADA e AE.
Sabe-se que diversas espécies de morcegos voam em diferentes altitudes dentro da aerosfera (Weier et al.,
2017) sendo que, em camadas com mais baixa altitude geralmente há uma maior concentração de material
particulados e maior diversidade de espécies de morcegos. Estes materiais particulados podem causar sérios
danos físicos aos morcegos, como acúmulo de material nos pulmões e interferência nos chamados de
ecolocalização. Este aspecto pode impactar principalmente os morcegos forrageadores de espaço aberto
uma vez que estes animais não contam com a cobertura vegetal para amenizar a presença de materiais
(Schnitzler & Kalko, 2001).
Na fase de implantação do empreendimento, o impacto em análise foi classificado como sendo
SIGNIFICATIVO de alta magnitude e alta importância pois, embora a área de estudo local seja caracterizada,
em sua maior parte, por ambientes alterados/antropizados, a existência de habitats críticos como os
fragmentos de mata atlântica e os campos rupestres, além da presença de espécies ameaçadas de extinção
e de topo de cadeia, apresentam um cenário que permite o estabelecimento de uma comunidade biológica
com uma complexidade ambiental que não pode ser considerada baixa ou irrelevante.
Durante esta etapa do empreendimento o impacto “Alteração das Comunidades da Biota” foi avaliado como
sendo de natureza negativa, de abrangência no entorno, temporalidade imediata e duração permanente. O
impacto também foi considerado como de incidência direta e de ocorrência certa. Além disto é considerado
como irreversível, cumulativo e sinérgico, no entanto é considerado como mitigável através de planos e
programas específicos.
Esse impacto não é significativo na fase de operação e fechamento do empreendimento visto que, embora
seja um impacto permanente que ocorrerá de imediato, o efeito gerador dele ocorrerá na fase de
implantação. Na etapa de operação as comunidades tendem a se estabilizar em um novo contexto após as
alterações decorrentes da alteração ou perda de habitats, afugentamento da fauna e perda de indivíduos.
Na etapa de fechamento, mesmo considerando a implementação do PRAD, não há de se considerar uma
alteração positiva significativa para as comunidades, tendo em vista o caráter de irreversibilidade da perda
de hábitats. No Quadro 25 apresenta as atividades e aspectos relacionados a cada impacto, bem como as
medidas de mitigação para este.
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Quadro 25: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração das comunidades da biota.
CONTROLE
IMPACTO

ETAPA

ATIVIDADE

Supressão
de
vegetação

Alteração das
Comunidades Implantação
da Biota
Ampliação e
adequações
de acessos
existentes

Implantação
e operação
do sistema

ASPECTO

Mitigação / Compensação, Controle e
Monitoramento
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL /
Exposição do solo
PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO /
Geração de material lenhoso
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS
Geração de poluentes atmosféricos (material particulado)
ATIVIDADES DE SUPRESSÃO PARA EVENTUAL
Consumo de combustível fóssil
RESGATE E AFUGENTAMENTO DA FAUNA /
PROGRAMA
DE RESGATE DE FLORA / PROGRAMA DE
Movimentação de veículos e equipamentos de grande porte
MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE
Demanda por mão de obra temporária
MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA
Geração de ruídos
AMEAÇADA / PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS / PROGRAMA DE CONTROLE E
Geração de sedimentos
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
Intervenção em área de preservação permanente
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS
Geração de resíduos e efluentes
SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL /
Geração de sedimentos
PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO /
Geração / intensificação do tráfego de máquinas, equipamentos e caminhões
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA /
Geração / intensificação do tráfego de máquinas, equipamentos e caminhões PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO
DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
Geração / intensificação de material particulado atmosférico
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS
PROGRAMA
DE
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL /
Geração de interferências físicas ao escoamento superficial
PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO /
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA /
Geração de sedimentos
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO
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CONTROLE
IMPACTO

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO

de
drenagem

Geração de sedimentos
Operação
do sistema
de
drenagem

Geração de efluentes líquidos

Emissão de material particulado
Carga e
transporte

Geração de Ruídos
Geração de vibrações
Intensificação do tráfego nas vias internas de acesso
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Mitigação / Compensação, Controle e
Monitoramento
DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS / PROGRAMA DE
CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS
SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR / PROGRAMA DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE RUÍDOS / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA

Página 50 de 142

2.4 - IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO
2.4.1 - Aumento de Expectativas na População Local
O impacto “aumento de expectativas na população local” é relevante na etapa do planejamento estratégico
do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04”. De acordo com o Diagnóstico Ambiental
do Meio Socioeconômico, considerando-se a migração no município de Congonhas, tem-se que este recebeu
grande contingente de pessoas em busca de oportunidades de trabalho, principalmente na mineração. Este
afluxo de pessoas e seus rebatimentos sobre a comunidade de entorno, promove a geração de expectativas
por parte da população.
Neste contexto, a execução de estudos técnicos, econômicos e ambientais durante a etapa de Planejamento
do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04" ocasionam o "aumento de expectativas
na população local". Apesar de, em geral, estes estudos não serem elaborados pela mão de obra local, a
movimentação de veículos e profissionais de empresas terceirizadas durante as etapas a eles relacionadas,
sobretudo às etapas de levantamento e outras que possivelmente incluam entrevistas e contato mais direto
com a comunidade, acaba por gerar expectativa na parcela da população mencionada anteriormente, pelo
fato de perceberem que novas atividades estão sendo realizadas na mineradora. Durante as etapas de
implantação, operação e desativação do empreendimento não foram identificadas atividades que causarão
este impacto de forma significativa. De acordo com a caracterização do empreendimento, estão previstas
novas contratações para a ampliação da pilha de rejeitos em número bem reduzido, de qualquer maneira,
de acordo com a percepção ambiental realizada, as comunidades localizadas no entorno já possuem
conhecimento sobre a possibilidade de ampliação do empreendimento e já foi identificado o surgimento de
expectativas relacionadas a este fato.
Para a execução de estudos técnicos, econômicos e ambientais, durante a etapa de planejamento estratégico
do empreendimento, o impacto, em termos de magnitude foi avaliado como sendo de natureza negativa.
Em termos de localização espacial, nota-se que este poderá ser verificado no seu entorno e em função do
prazo de manifestação da expectativa é classificado como sendo de efeito imediato. Por outro lado, a
elaboração de estudos complementares ocorre em um período considerado curto se comparado às demais
atividades da etapa de Planejamento. Dessa forma, pela transitoriedade da atividade, o impacto analisado
pode ser classificado como de duração temporária. Assim, sua caracterização geral é média magnitude.
No que diz respeito aos elementos que compõem a importância deste impacto, considera-se que as
expectativas geradas na população decorrem de atividades do empreendimento, o impacto é de incidência
direta e sua ocorrência é certa, uma vez que o estudo de percepção já apontou que os moradores
manifestaram expectativas relacionadas à geração de renda, empregos pelo empreendimento e impactos
ambientais, em função da ampliação do empreendimento.
O impacto foi avaliado como sendo reversível uma vez que é possível voltar aos seus padrões iniciais quando
finalizada sua ação geradora e não cumulativo. Também pode se dizer que o impacto é não sinérgico e
mitigável, considerando que a ação de controle a ser executada – Programa de Comunicação Social – tem a
capacidade de minimizar seus efeitos. A partir desta configuração, tem-se que o impacto possui média
importância, haja vista que as alterações são percebidas como negativas para a população e puderam ser
percebidas na forma como a comunidade, em geral, recebe as equipes responsáveis pelos estudos técnicos.
Para minimizar o impacto de geração de expectativas da comunidade em geral, será adotado o Programa de
Comunicação Social em um processo organizado de interlocução entre empreendedor e partes interessadas
intervenientes, partindo-se do pressuposto de que a comunicação é absolutamente fundamental para o
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esclarecimento e sensibilização da população. Um adequado processo de comunicação pode, por um lado
apresentar as características do empreendimento e seus impactos, e, por outro, apresentar os programas e
medidas tomadas pelo empreendedor para sua mitigação ou minimização. Este processo de informação
tende a fazer com que as pessoas adequem o nível de expectativa à realidade do evento. Isso é
particularmente importante no caso como o do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e
04, uma vez que esta não significará numa alteração significativa em relação à realidade implantada
atualmente. Desta maneira, se considerada a implementação do Programa de Comunicação Social tem-se
que este impacto pode ser consideravelmente minimizado, passando a baixa magnitude e baixa
importância.
Quadro 26: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de aumento de expectativas na população
local.
IMPACTO

Aumento de
expectativas na
população local

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO

CONTROLE
Mitigação /
Compensação, Controle
e Monitoramento

Planejamento

Execução de estudos
técnicos, econômico e
ambientais

Geração de
expectativas de
novos empregos
e negócios

PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.4.2 - Alteração da Arrecadação dos Municípios
A “alteração da arrecadação dos municípios” atingidos pela atividade minerária consiste em importante
impacto durante a etapa de implantação e, de maneira mais significativa, na de operação do “Projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04”.
Durante a fase de implantação do empreendimento, está previsto que aproximadamente 150 trabalhadores
serão mobilizados e haverá também contratação de empresas e fornecedores especializados. Nessa medida,
pode se prever um aumento da procura/aquisição por bens de consumo no mercado local e um consequente
incremento monetário na receita local.
Durante o período de operação do empreendimento prevê-se o aumento de arrecadação da CFEM. O
Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico indica que, no ano de 2018, o município de Congonhas
arrecadou R$ 172.654.414,44 com a CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais),
segundo dados do ANM.
Em função destas características, este impacto foi avaliado, em termos de magnitude, como sendo de
natureza positiva e SIGNIFICATIVA no que se refere aos aspectos relacionados à geração de renda e impostos
ao município, visto que a CFEM, receita originária da União, tende a crescer com os novos projetos na área
de mineração resultantes deste empreendimento, conforme informações obtidas na ocasião do
levantamento para o Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico e de abrangência regional – visto que
a arrecadação do CFEM está relacionada com o município como um todo, podendo ser aplicada em diversas
áreas. Tendo em vista que tenderá a ocorrer durante a fase de implantação e que, durante a operação do
empreendimento, se dará conforme a produção minerária anual, este impacto foi avaliado em termos de
temporalidade como de médio prazo e de duração cíclica, já que o impacto ocorre em intervalos de tempo
relacionado com o andamento do projeto. O resultado destas características nos permite dizer que este
impacto é de média magnitude.
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Em termos de importância, tem-se que o impacto é de incidência direta visto que a alteração decorre de
atividades do empreendimento e ocorrência certa. O impacto foi avaliado como sendo irreversível, em
função dos benefícios já alcançados por meio da utilização do CFEM. Foi também considerado como
cumulativo, tendo em vista os rebatimentos que o incremento da economia regional tem nas diversas áreas.
Por fim, o impacto foi considerado como não sinérgico e otimizável. A partir destes resultados, o impacto é
classificado como de alta importância, haja vista que as alterações do recurso influenciam em distintas
possibilidades de aplicação configurando em ganhos e/ou perdas na qualidade de vida da população.
Quadro 27: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de incremento da economia local.
CONTROLE
IMPACTO

Alteração da
Arrecadação dos
Municípios

ETAPA

Implantação

Operação

ATIVIDADE

Mobilização de Mão
de Obra/
Contratação de
serviços / Aquisição
de insumos
Arrecadação do
CFEM

ASPECTO

Mitigação /
Compensação,
Controle e
Monitoramento

Incremento
monetário na
receita local

Não previsto

Geração de renda

Não previsto

2.4.3 - Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito
De acordo com a caracterização do empreendimento, durante as fases de implantação e operação do
empreendimento estão previstas uma série de atividades que demandarão a movimentação de veículos e
equipamentos de grande porte. A partir desta constatação têm-se a possibilidade de aumento do risco de
acidentes de trânsito na área de entorno do empreendimento.
Tanto na etapa de implantação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04", quanto
na de operação todas as atividades a serem realizadas demandam a "movimentação de veículos e
equipamentos de grande porte".
Durante as duas etapas acima mencionadas, implantação e operação do empreendimento, fundamentandose na ausência de acréscimo na produção minerária, o impacto "aumento do risco de acidentes de trânsito”
foi avaliado como sendo de natureza negativa, de abrangência entorno, de temporalidade imediata e
duração permanente, uma vez que tende a cessar tão logo seja finalizada a ação geradora. O resultado destas
características nos permite dizer que este impacto é de alta magnitude.
Se considerados os aspectos relacionados com a importância deste impacto, tem-se que este é de incidência
direta e ocorrência certa. Além disso, o impacto foi avaliado como sendo reversível, visto que cessada a
causa responsável pelo impacto, a situação do meio alterado pode retornar ao equilíbrio, não cumulativo e
não sinérgico. É por fim, classificado como mitigável. A partir destes resultados, tem-se que o impacto é
classificado como de média importância.
O impacto em análise deve ser mitigado por meio de ações contempladas no Programa de Educação
Ambiental.
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Cita-se também o Programa de Comunicação Social que, deverá dar suporte às ações de educação ambiental
e promovendo campanhas de conscientização tanto da população dos municípios quanto a funcionários e
terceirizados para a importância de cuidados de direção defensiva.
Quadro 28: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de incremento da economia local.
CONTROLE
Mitigação /
IMPACTO
ETAPA
ATIVIDADE
ASPECTO
Compensação,
Controle e
Monitoramento
Implantação
Todas
PROGRAMA DE
Movimentação de
EDUCAÇÃO
Aumento do risco de
veículos e
AMBIENTAL/
acidentes de
equipamentos de
PROGRAMA DE
Operação
Todas
trânsito
grande porte
COMUNICAÇÃO
SOCIAL

2.4.4 - Alteração do Nível de Conforto da População Causado Pela Alteração da Qualidade do Ar
O impacto “alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade do ar” é
relevante nas etapas de implantação e de operação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile Fases 03 e 04”. Nas etapas de planejamento e de desativação do empreendimento não foram identificadas
atividades que causarão este impacto expressivamente.
De forma a contextualizar tal impacto, na pesquisa qualitativa desenvolvida pela equipe técnica nas
comunidades para a realização do Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico, foram abordados
assuntos ligados aos impactos sofridos pela comunidade vizinha à mineração. Os moradores informaram que
a qualidade do ar encontra-se já comprometida pela poeira de minério, com presença de material
particulado, o que tem causado desconforto.
Na etapa de implantação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04", as atividades
geradoras de "alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade do ar" são
aquelas associadas à: 1) Ampliação e adequações de acessos existentes e intensificação de uso de acessos
internos existentes; 2) Transporte de equipamentos, materiais, insumos e mão de obra. No que concerne à
etapa de implantação do empreendimento, as atividades que envolvem “emissão de material particulado”
podem acarretar desconforto para os moradores e usuários das comunidades próximas ao empreendimento.
Tal fato tende a ser amplificado quando associado às emissões de particulados na atmosfera provenientes
também de outras mineradoras localizadas na região e demais fontes, sendo elas, indústrias, siderúrgicas e
núcleos urbanos. Durante o levantamento para o diagnóstico, foi relatado com ênfase em diversas
comunidades o incômodo e os problemas de saúde decorrentes deste aspecto.
No decorrer da etapa de operação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04", as
atividades geradoras de "alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade
do ar" relacionadas à: 1) Perfuração e Desmonte; e 2) Carga e transporte, poderão em conjunto acarretar os
problemas relacionados às vias respiratórias e incômodos já mencionados em atividades anteriormente
analisadas.
Durante as duas etapas acima mencionadas, implantação e operação do empreendimento, o impacto
"alteração do nível de conforto da população causado pela alteração da qualidade do ar” foi avaliado como
sendo de natureza negativa, de abrangência entorno, e de temporalidade imediata duração permanente,
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uma vez que tende a cessar tão logo seja finalizada a ação geradora. O resultado destas características nos
permite dizer que este impacto é de alta magnitude.
Se considerados os aspectos relacionados com a importância deste impacto, tem-se que este é de incidência
direta e ocorrência certa. Além disso, o impacto foi avaliado como sendo reversível, visto que cessada a
causa responsável pelo impacto, a situação do meio alterado pode retornar ao equilíbrio. O impacto foi
considerado cumulativo tendo em vista que provém de distintas atividades tanto da etapa de implantação
quanto de operação, tais como adequação de acessos e transporte de equipamentos e não sinérgico. É por
fim, classificado como mitigável. A partir destes resultados, tem-se que o impacto é classificado como de
média importância.
O impacto em análise deve ser mitigado por meio de ações contempladas no Programa de Controle e
Monitoramento da Qualidade do Ar.
Cita-se também o Programa de Comunicação Social que, por meio do canal de ouvidoria, deverá produzir
indicadores da efetividade das medidas mitigadoras aqui recomendadas no Programa de Controle e
Monitoramento da Qualidade do Ar. Uma vez registradas reclamações relacionadas à poeira produzida pela
implantação ou operação do empreendimento, deverá ser acionado a equipe de meio ambiente da CSN para
que seja verificado a ocorrência e aplicado as medidas corretivas/mitigadoras necessárias pelas áreas
geradoras.
Quadro 29: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração do nível de conforto da
população causado pela alteração da qualidade do ar.
CONTROLE
IMPACTO

ETAPA

Implantação

ATIVIDADE

ASPECTO

Todas

Geração de
poluentes
atmosféricos
(material particulado)

Todas

Geração de
poluentes
atmosféricos
(material particulado)

Alteração do nível de
conforto da
população causado
pela alteração da
qualidade do ar
Operação

Mitigação /
Compensação,
Controle e
Monitoramento
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DO
AR
PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL
PROGRAMA DE
CONTROLE E
MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DO
AR
PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL

2.4.5 - Alteração do Nível de Conforto da População Causado pela Geração de Ruídos
O impacto “alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruído” não é considerado
relevante nas etapas de implantação e de operação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile CSN Mineração – Casa de Pedra
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Fases 03 e 04”, pois, as fontes estão significativamente distantes dos núcleos habitacionais mais próximos,
no qual estão os receptores sensíveis, consideram-se ainda a ausência de reclamações e registros de
medições que indiquem ultrapassagens aos limites. Nas demais etapas do empreendimento não foram
identificadas atividades que causarão este impacto expressivamente.
Na etapa de implantação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04", as atividades
geradoras de "alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos" são aquelas
associadas à: 1) Transporte de equipamentos, materiais, insumos e mão de obra. No decorrer da etapa de
operação do “Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04", as atividades geradoras de
"alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos" são aquelas relacionadas à: 1)
Transporte de equipamentos; 2) Perfuração e Desmonte; 3) Materiais, insumos e mão de obra.
Quanto ao impacto “alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos”, o aspecto
“geração de ruído” pode potencializar o desconforto da população que vive próxima ao empreendimento e
aos acessos ao mesmo.
Sob o ponto de vista da magnitude do impacto, durante as duas etapas acima mencionadas, implantação e
operação do empreendimento, e fundamentando-se na ausência de acréscimo na produção minerária, o
impacto "alteração do nível de conforto da população causado pela geração de ruídos” foi avaliado como
sendo de natureza negativa, localização espacial local, temporalidade imediata e duração permanente. A
partir destes resultados, tem-se que este impacto é de alta magnitude, considerando-se o contexto da região
na qual o empreendimento será implantado.
No que diz respeito à importância, o impacto foi avaliado como de incidência direta, ocorrência certa e
reversível, visto que cessada a causa responsável pelo impacto, a situação do meio alterado pode retornar
ao equilíbrio. Além disso, foi considerado não cumulativo e não sinérgico e mitigável. A partir destes
resultados, o impacto foi avaliado como de média importância.
Para mitigar este impacto está previsto o Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos. Cita-se também
o Programa de Comunicação Social que, por meio do canal de ouvidoria, deverá produzir indicadores da
efetividade das medidas mitigadoras aqui recomendadas no Programa de Controle e Monitoramento de
Ruídos. Uma vez registrada reclamação relacionada aos ruídos produzidos pela implantação ou operação do
empreendimento, deverá ser acionado a equipe de meio ambiente da CSN para que seja verificada a
ocorrência e aplicadas as medidas corretivas/mitigadoras necessárias pelas áreas geradoras.
Quadro 30: Relação de atividades e aspectos relacionados ao impacto de alteração do nível de conforto da
população causado pela geração de ruídos.
IMPACTO

Alteração do nível de
conforto da
população causado
pela geração de
ruídos

ETAPA

ATIVIDADE

ASPECTO

Implantação

Todas

Geração de
ruídos

Operação

Todas

Geração de
ruídos
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CONTROLE
Mitigação / Compensação, Controle e
Monitoramento
PROGRAMA DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE RUÍDOS
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE RUÍDOS
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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3 - MATRIZ DE IMPACTOS
O Quadro 31 a seguir apresenta a classificação dos impactos elencados nas etapas de mobilização,
implantação, operação e desmobilização do empreendimento e as medidas ambientais propostas para sua
mitigação, controle ou compensação.
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Quadro 31: Impactos Ambientais do projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO
Magnitude

Operação

Físico

Implantação
Alteração
dos níveis
de ruído
ambiente

Operação
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Probabilidade de ocorrência

Reversibilidade

Cumulatividade

Sinergismo

Mitigação/Otimização

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Supressão da vegetação;
Terraplenagem;
Aberturas de acessos internos
existentes;
Mobilização; Geração e
Implantação e operação do sistema
intensificação do tráfego de
de drenagem;
máquinas, equipamentos e
Operação das áreas de apoio;
caminhões; Geração de
Uso dos acessos internos para
sedimentos; Geração e
transporte de equipamentos,
intensificação de material
materiais, insumos e mão de obra
particulado atmosférico;
Uso dos acessos internos para
Emissão de gases de
transporte de equipamentos,
combustão
materiais, insumos e mão de obra;
Manutenção dos taludes das pilhas
de rejeito
Carga e transporte
Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos internos
existentes e operação de uso de
acessos internos existentes
Implantação e operação do sistema
de drenagem
Mobilização/Geração/inten
Operação das áreas de apoio
sificação do tráfego de
Uso dos acessos internos para
máquinas, equipamentos e
transporte de equipamentos,
caminhões;
materiais, insumos e mão de obra
Geração de ruído
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas de
rejeito
Carga e transporte

Incidência

Alteração
da
qualidade
do ar

ASPECTO

Duração

Implantação

ATIVIDADES

Temporalidade

ETAPA

Localização Espacial /
Abrangência

IMPACTO

Natureza

MEIO

Ações de Gestão

Importância

Negativa

Entorno

Imediato

Permanente

Direta

Certa

Reversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR

Negativa

Regional

Imediato

Permanente

Direta

Certa

Reversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
RUÍDOS / PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Alteração
da
qualidade
das águas
superficiais

Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de
obra

Operação

Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas de
rejeito
Operação do sistema de drenagem
Carga e transporte
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Geração de áreas com solo
exposto; Geração de áreas
com vegetação suprimida;
Geração de sedimentos;
Geração de interferências
físicas ao escoamento
superficial

Geração de áreas com solo
exposto;
Geração de sedimentos;
Geração de áreas com
vegetação suprimida;
Geração de solo
compactado; Geração de
sedimentos; Geração de
interferências físicas ao
escoamento superficial.

Negativa

Negativa

Entorno

Regional

Imediato

Imediato

Permanente

Cíclica

Direta

Certa

Provável

Irreversível

Irreversível

Cumulativo

Cumulativo

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

Incidência
Direta

Sinérgico

Sinérgico

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Implantação

Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos
internos existentes
Implantação e operação do sistema
de drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas de
rejeito
Operação do sistema de drenagem
Carga e transporte
Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos
internos existentes
Implantação e operação do sistema
de drenagem
Operação das áreas de apoio

ASPECTO

Mitigação/Otimização

Desenvolvi
mento ou
Implantação
intensificaç
ão de
processos
erosivos,
movimento
de massa e
processo
de
assoreame
nto
Operação

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

Mitigável

PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS DEGRADADAS
(PRAD

Mitigável

PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS /
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS /
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS (PRAD).
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Operação

Implantação
Alteração
da
drenagem
superficial
do terreno

Operação

Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos
internos existentes
Implantação e operação do sistema
de drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Geração de resíduos e efluentes
Operação do sistema de drenagem
Carga e transporte
Supressão da vegetação
Terraplenagem
Abertura de acessos existentes e
operação de uso de acessos
internos existentes
Implantação e operação do sistema
de drenagem
Operação das áreas de apoio
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Uso dos acessos internos para
transporte de equipamentos,
materiais, insumos e mão de obra
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas de
rejeito
Operação do sistema de drenagem
Carga e transporte
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Geração de áreas com solo
exposto;
Geração de sedimentos;
Geração de áreas com
vegetação suprimida;
Geração de solo
compactado; Geração de
sedimentos; Geração de
interferências físicas ao
escoamento superficial

Remoção de substrato
rochoso; Geração de áreas
com solo exposto;
Geração de sedimentos;
Geração de áreas com
vegetação suprimida;
Geração de solo
compactado; Geração de
sedimentos; Geração de
interferências físicas ao
escoamento superficial

Negativa

Negativa

Regional

Regional

Imediato

Longo
Prazo

Temporária

Permanente

Direta

Direta

Provável

Certa

Reversível

Irreversível

Não
Cumulativo

Cumulativo

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

Incidência

Duração

ASPECTO

Sinérgico

Sinérgico

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Implantação

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Mitigação/Otimização

Alteração
da
qualidade
ambiental
do solo e
águas
subterrâne
as

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

Mitigável

CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS /
PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS /
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS /
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS (PRAD).

Mitigável

PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS;
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS;
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS (PRAD).
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Exposição do solo
Geração de material lenhoso
Geração de poluentes atmosféricos
(material particulado)
Consumo de combustível fóssil
Movimentação de veículos e
equipamentos de grande porte
Demanda por mão de obra
temporária
Geração de ruídos
Geração de sedimentos
Intervenção em área de preservação
permanente
Implantação
Geração de resíduos e efluentes
Geração de sedimentos
Geração / intensificação do tráfego
de máquinas, equipamentos e
caminhões
Geração / intensificação do tráfego
de máquinas, equipamentos e
caminhões
Geração / intensificação de material
particulado atmosférico
Geração de interferências físicas ao
escoamento superficial
Geração de sedimentos
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Supressão de vegetação

Negativo

No
entorno

Imediato

Permanente

Direta

Certa

Irreversível

Cumulativo

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

Incidência

Duração

ASPECTO

Temporalidade

ATIVIDADES

Sinérgico

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Alteração
ou Perda
de Hábitat

ETAPA

Ações de Gestão

Importância

Mitigação/Otimização

Biótico

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

Não
Mitigável

PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES DE
SUPRESSÃO PARA
EVENTUAL RESGATE E
AFUGENTAMENTO DA
FAUNA / PROGRAMA DE
RESGATE DE FLORA /
PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PLANO DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS /
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS /
PLANO DE TRÂNSITO
INTERNO
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Ampliação e adequações de
acessos existentes

Implantação e operação do
sistema de drenagem

Geração de sedimentos

Operação

Geração de efluentes líquidos
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Operação do sistema de
drenagem

Negativo

Local

Médio
Prazo

Permanente

Direta

Improváv
el

Irreversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Emissão de material particulado
Geração de Ruídos
Geração de vibrações

Carga e transporte
Intensificação do tráfego nas vias
internas de acesso

Desativação

Perda de
Indivíduos
da Biota

Geração de áreas recuperadas

Exposição do solo
Geração de material lenhoso
Geração de poluentes atmosféricos
(material particulado)
Consumo de combustível fóssil
Movimentação de veículos e
equipamentos de grande porte
Demanda por mão de obra
temporária
Implantação
Geração de ruídos
Geração de sedimentos
Intervenção em área de preservação
permanente

Geração de resíduos e efluentes
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Recuperação de Área
Degradadas

Positivo

No
entorno

Longo
Prazo

Permanente

Direta

Certa

Irreversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

Supressão de vegetação

Negativo

No
entorno

Imediato

Permanente

Direta

Certa

Irreversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR/
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
RUÍDOS / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PLANO DE
TRÂNSITO INTERNO
PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS (PRAD)
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES DE
SUPRESSÃO PARA
EVENTUAL RESGATE E
AFUGENTAMENTO DA
FAUNA / PROGRAMA DE
RESGATE DE FLORA /
PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PLANO DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS /
PROGRAMA DE CONTROLE
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Geração de sedimentos
Geração / intensificação do tráfego
de máquinas, equipamentos e
caminhões
Geração / intensificação do tráfego
de máquinas, equipamentos e
caminhões
Ampliação e adequações de
acessos existentes
Geração / intensificação de material
particulado atmosférico

Geração de interferências físicas ao
escoamento superficial

Geração de sedimentos
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Implantação e operação do
sistema de drenagem

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS /
PLANO DE TRÂNSITO
INTERNO
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
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CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Geração de sedimentos

Geração de efluentes líquidos

Operação do sistema de
drenagem

Operação

Negativo

Local

Emissão de material particulado
Geração de Ruídos
Geração de vibrações

Médio
Prazo

Permanente

Direta

Improváv
el

Irreversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

Carga e transporte
Intensificação do tráfego nas vias
internas de acesso

Exposição do solo
Geração de material lenhoso
Geração de poluentes atmosféricos
(material particulado)
Consumo de combustível fóssil
Alteração
Movimentação de veículos e
das
Implantação
equipamentos de grande porte
Comunidad
Demanda por mão de obra
es da Biota
temporária
Geração de ruídos
Geração de sedimentos
Intervenção em área de preservação
permanente
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Supressão de vegetação

Negativo

No
entorno

Imediato

Permanente

Direta

Certa

Irreversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR/
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
RUÍDOS / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PLANO DE
TRÂNSITO INTERNO
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES DE
SUPRESSÃO PARA
EVENTUAL RESGATE E
AFUGENTAMENTO DA
FAUNA / PROGRAMA DE
RESGATE DE FLORA /
PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
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Geração de resíduos e efluentes

Geração de sedimentos
Geração / intensificação do tráfego
de máquinas, equipamentos e
caminhões
Geração / intensificação do tráfego
de máquinas, equipamentos e
caminhões
Ampliação e adequações de
acessos existentes
Geração / intensificação de material
particulado atmosférico

Geração de interferências físicas ao
escoamento superficial

Geração de sedimentos

CSN Mineração – Casa de Pedra
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04
BPI_CSN_EIAMB2_EIA_AIA_01

Implantação e operação do
sistema de drenagem

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PLANO DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS /
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS /
PLANO DE TRÂNSITO
INTERNO
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PLANO DE COMPENSAÇÃO
/ PROGRAMA DE
SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
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AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
PROCESSOS EROSIVOS E
CARREAMENTO DE
SEDIMENTOS / PROGRAMA
DE MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PROGRAMA
DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DE
ÁGUAS SUPERFICIAIS
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR/
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
RUÍDOS / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DE
FAUNA / PROGRAMA DE
MONITORAMENTO E
CONSERVAÇÃO DA FAUNA
AMEAÇADA / PLANO DE
TRÂNSITO INTERNO

Geração de sedimentos

Geração de efluentes líquidos

Operação do sistema de
drenagem

Emissão de material particulado
Geração de Ruídos
Geração de vibrações

Carga e transporte
Intensificação do tráfego nas vias
internas de acesso

Aumento
de
SOCIOECO Expectativa Planejament
NÔMICO
s na
o
População
Local

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

Execução de estudos técnicos,
econômico e ambientais
Aquisição/negociação de terras
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Geração de expectativas de
novos empregos e negócios

Negativo

No
entorno

Imediato

Temporário

Direta

Certa

Reversível

Não
Cumulativo

Não
Sinérgico

Mitigável

PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
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Operação

Alteração
do Nível de
Conforto
da
População
Causado
Pela
Alteração
da
Qualidade
do Ar

Arrecadação do CFEM
Mobilização e operação do canteiro
de obras
Limpeza do terreno e supressão de
vegetação
Abertura de acessos internos e
faixas de serviço
Canalização de cursos d’águas
Implantação
existentes no terreno
Terraplenagem do terreno
Implantação do sistema de
drenagem definitivo
Descomissionamento do canteiro de
Obras
Recuperação de passivos ambientais
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas de
Operação
rejeito
Limpeza e manutenção do sistema
de drenagem
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Cumulatividade

Sinergismo

Mitigação/Otimização

Positivo

Regional

Médio
Prazo

Permanente

Direta

Certa

Reversível

Cumulativo

Não
Sinérgico

Otimizáve
l

Emissão de material
particulado
Negativo

No
entorno

Imediato

Permanente

Direta

Certa

Reversível

Cumulativo

Sinérgico

Mitigável

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Reversibilidade

Mobilização de Mão de Obra/
Contratação de serviços / Aquisição
de insumos

Pagamentos de tributos ao
poder público
Incremento monetário na
receita local
Aumento da
procura/aquisição por bens
de consumo no mercado
local
Demanda por mão de obra
temporária
Aumento da
procura/utilização de
equipamentos públicos
locais
Contratação de empresas e
fornecedores
especializados
Incremento monetário na
receita local
Arrecadação do CFEM

Probabilidade de ocorrência

Incremento
da
economia
regional
Implantação

Aquisição/negociação de terras

ASPECTO

Incidência

Planejament
o

ATIVIDADES

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Ações de Gestão

Importância

Natureza

Magnitude

PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL e
PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DO AR

Emissão de material
particulado
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Direta

Certa

Negativo

No
entorno

Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Permanente

Mitigação/Otimização

Imediato

Sinergismo

No
entorno

Não
Sinérgico

Mitigável

PORGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Mitigável

PROGRAMA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO DE
RUÍDOS PROGRAMA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cumulatividade

Negativo

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

Manutenção dos taludes das pilhas
de rejeito
Mobilização e operação do canteiro
de obras
Limpeza do terreno e supressão de
vegetação
Abertura de acessos internos e
faixas de serviço
Canalização de cursos d’águas
Implantação
existentes no terreno
Terraplenagem do terreno
Aumento
Implantação do sistema de
do risco de
drenagem definitivo
acidentes
Descomissionamento do canteiro de
de trânsito
Obras
Recuperação de passivos ambientais
Alimentação das pilhas e
compactação das bancadas de
rejeito
Operação
Limpeza e manutenção do sistema
de drenagem
Manutenção dos taludes das pilhas
de rejeito
Mobilização e operação do canteiro
de obras
Limpeza do terreno e supressão de
vegetação
Abertura
de
acessos internos e
Alteração
faixas
de serviço
do Nível de
Canalização de cursos d’águas
Conforto Implantação
existentes no terreno
da
Terraplenagem do terreno
População
Causado
Implantação do sistema de
pela
drenagem definitivo
Geração de
Descomissionamento do canteiro de
Ruídos
Obras
Recuperação de passivos ambientais
Alimentação das pilhas e
Operação
compactação das bancadas de
rejeito

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Ações de Gestão

Importância

Natureza

Magnitude

Reversível

Cumulativo

Cumulativo

Não
Sinérgico

Movimentação de veículos
e equipamentos de grande
porte

Movimentação de veículos
e equipamentos de grande
porte

Geração de ruídos
Imediato

Permanente

Direta

Certa

Reversível

Geração de ruídos
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Mitigação / Compensação,
Controle e Monitoramento

Mitigação/Otimização

Sinergismo

Cumulatividade

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

ASPECTO

Incidência

ATIVIDADES

Ações de Gestão

Importância

Duração

ETAPA

Temporalidade

IMPACTO

Localização Espacial /
Abrangência

MEIO

Natureza

Magnitude

Limpeza e manutenção do sistema
de drenagem
Manutenção dos taludes das pilhas
de rejeito
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4 - ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A avaliação de impactos sobre a área de estudo definida permitiu a identificação das distintas áreas de
influência do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, de acordo com o apresentado
a seguir.

4.1 - ADA – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
A ADA é a área que suporta diretamente as interferências do empreendimento em suas fases de implantação
e operação, sendo, portanto, diretamente impactada. Compreende os limites da ampliação do Projeto
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, assim como as áreas destinadas as estruturas de
apoio para a logística de implantação e operação da lavra e pilha, tais como canteiro de obras e acessos.
Neste caso específico, considera-se que todas as áreas do empreendimento estão localizadas em área já de
propriedade da CSN, não havendo, portanto, necessidade de descrição de impacto do ponto de vista da
socioeconômica.

4.2 - AID - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
4.2.1 - Meio Físico
Para delimitação da área de influência do Meio Físico foram consideradas as diretrizes da resolução CONOMA
01/1986, onde considera em seu artigo seu artigo 5º que “o estudo de impacto ambiental, além de atender
à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente,
obedecerá às seguintes diretrizes gerais: [...] III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos
os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.
O uso de bacias hidrográficas como delimitação espacial de impactos ambientais do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 é correto legalmente e também pelas características do
empreendimento, tendo em vista que este acarretará interferências adversas nos componentes hidrológicos
regionais, conforme detalhado no capítulo na avaliação de impactos no meio físico.
Ressalta-se que a lei 9.433/1997 estabelece bacias hidrográficas como unidade físico/territorial voltada ao
planejamento ambiental, como ocorre no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraopeba
(COBRAPE, 2018). Cita-se ainda que os divisores de água que delimitam as bacias hidrográficas atuam como
barreiras físicas para dissipação de diversos impactos sobre o meio físico.
A AID delimitada para o meio físico corresponde ao baixo curso das sub-bacias hidrográficas do Córrego Casa
de Pedra, do baixo e médio curso dos Afluentes Direito do Rio Maranhão até a primeira bifurcação fluvial e
o baixo curso da sub-bacia do Córrego Maria José, ambas interceptada diretamente pelo empreendimento e
afluentes diretos do Rio Maranhão.
As mencionadas sub-bacias foram delimitadas pela equipe da Biocev, através de técnicas de
geoprocessamento dentro de software de Sistema de Informação geografia (SIG), com uso do mapeamento
hidrográfico ottocodificado da bacia do rio São Francisco na escala de 1:50.000 (IGAM, 2010) e imagens de
radar do Projeto TOPODATA com resolução de 30 m (INPE, 2008).
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4.2.2 - Meio Biótico
Para a delimitação da área de influência direta do meio biótico foram considerados aspectos como a
topografia, tipologias vegetais e hidrografia, o uso do solo, no qual estão as principais barreiras antrópicas
para a biota, e fragmentos de vegetação nativa existentes. Além disto a comunidade da fauna encontrada na
área diretamente afetada e nos estudos secundários também foi levada em consideração nesta delimitação.
Deste modo considera-se como área de influência direta todos os fragmentos florestais e áreas naturais com
outras tipologias, como campos rupestres e cerrado, incluindo as áreas de proteção da Mina Casa de Pedra
e o Parque da Cachoeira em um raio de 7 km no entorno da ADA.
4.2.3 - Meio Socioeconômico
A AID do Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 foi estabelecida com base no alcance
dos potenciais impactos diretos a serem causados pelo empreendimento. Para a delimitação da abrangência
da AID levou-se em conta, a quantidade de mão de obra prevista para a implantação do empreendimento,
assim como outros aspectos que podem causar incômodos as comunidades e bairros vizinhos.
Desse modo, foi considerado o município de inserção do empreendimento: Congonhas e as comunidades e
bairros localizados no entorno do empreendimento, uma vez que estão sujeitas a impactos diretos. Desta
forma, foram consideradas as comunidades rurais Esmeril e Santa Quitéria, além dos bairros: Casa de Pedra,
Eldorado, Gualter Monteiro, Lucas Teixeira Monteiro de Castro, Primavera, Cristo Rei, Dom Oscar e Lagoa
Comprida. Essas localidades estarão expostas a maior circulação de pessoas estranhas e todos os incômodos
advindos dessas atividades de ampliação da referida pilha de rejeitos, tal como demonstrado na avaliação
de impactos realizada.

4.3 - AII - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
4.3.1 - Meio Físico
Para delimitação da AII do Meio Físico foi considerado as diretrizes da resolução CONOMA 01/1986, sendo
que para AII utilizou-se um nível de detalhamento menor e compatível a uma análise a nível regional. Esta
ação está alinhada à proposta metodológica do Termo de Referência (TR) – SISEMA, de janeiro de 2021, que
trata a AII como área real ou potencialmente sujeita aos impactos indiretos do empreendimento.
Desta forma, AII parte do pressuposto de uma área de análise a nível regional. Nesta linha de raciocínio, a AII
do Meio Físico do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 compreende a totalidade
das sub-bacias que compõem a unidade morfológica na qual o terreno projetado para as ampliações está
localizado, a saber: duas sem toponímia, as sub-bacias dos afluentes de primeira ordem do rio Maranhão,
córrego Casa de Pedra, córrego Maria José, córrego Bichento e córrego da Cruz, sendo estes limites
compatíveis a Área de Estudo do Meio Físico.
4.3.2 - Meio Biótico
Considerando o porte do empreendimento a ser implantado, o fato de que a Mina Casa de Pedra e
consequentemente o empreendimento em questão se encontram inseridos dentro das áreas definidas como
zonas de amortecimento da Reservada Biosfera da Mata Atlântica e da Serra do Espinhaço, como prioritárias
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para a conservação da Biodiversidade em Minas Gerais na categoria especial e também próximas a algumas
unidades de conservação e que durante os estudos de caracterização do meio biótico foram encontradas
diversas espécies de interesse conservacionista, a área de influência indireta do empreendimento deve ser
considerada como todas as áreas naturais, em quaisquer tipologias, em um raio de 15 km da ADA do
empreendimento.
4.3.3 - Meio Socioeconômico
A Área de Influência Indireta compreende o município em que os impactos incidirão de forma indireta ou
que sofrerá consequências dos impactos diretos ocorridos na AID, devido a serem contínuos, terem alta
magnitude e cumulatividade. Assim, avalia-se que o município de Congonhas é susceptível às interferências
do empreendimento em seu território, acessos e interação com a AID.
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Figura 1: Área de influência do meio socioeconômico para o projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 2: Área de influência do meio biótico para o projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
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Figura 3: Área de influência do meio físico para o projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04.
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5 - PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL
Com o intuito de minimizar os impactos gerados pelo empreendimento, foram elaborados 13 programas
ambientais, sendo eles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Supressão da Vegetação;
Programa de Compensação Ambiental;
Programa de Resgate de Flora;
Programa de Acompanhamento das Atividades de Supressão para Eventual Resgate e
Afugentamento da Fauna;
Programa de Monitoramento da Fauna;
Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar;
Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos;
Programa de Controle e Monitoramento de Águas Superficiais;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Comunicação Social.
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD);

5.1 - PROGRAMA DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
5.1.1 - Introdução e Justificativa
A Área Diretamente Afetada (ADA) pelo Projeto Pilha do Fraile Fases 03 e 04 tem 358,076 ha. O somatório
em área com ocupação antrópica perfaz 152,11ha, o que corresponde a 41,48% da ADA. Dentro desse total
de uso e ocupação antrópico, 131,36 ha não possui cobertura vegetal alguma, sendo ocupadas por acessos,
estruturas da mineração e cavas. O restante do uso e ocupação antrópico refere-se a áreas com cobertura
vegetal, sendo 0,06ha relativos à Silvicultura, 2,95 ha relativos a áreas revegetadas e 17,74ha de pastagem
com árvores isoladas.
Os restantes 57,52% da ADA possuem cobertura vegetal natural, sendo que 45,73 ha (12,77% da ADA) se
referem à Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial. A cobertura de Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio de regeneração na ADA corresponde a 97,57ha perfazendo 27,25% da
mesma. A cobertura de Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração na ADA
corresponde a 11,29 ha perfazendo 3,15% da mesma. O Cerrado Sentido Restrito corresponde a 51,38 ha
(14,35%) da ADA.
No que se refere às APPs de cursos d’água e nascentes, as quais foram computadas em conjunto, foi mapeada
a demanda por intervenção em 25,116 ha, o que corresponde a 7,07% da ADA. As intervenções pretendidas
em APP na ADA vão incidir nas classes de uso e ocupação cobertas por vegetação natural. As intervenções
em Floresta Estacional Semidecidual em estágio avançado de regeneração ocorrerão em 4,738 ha (1,32% da
ADA), em Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio de regeneração ocorrerão em 11,811ha (3,30%
da ADA), enquanto em Floresta Estacional Semidecidual em estágio inicial de regeneração ocorrerão em
2,112 ha (0,59% da ADA). Ressalta-se que o mapeamento utilizando modelos digitais de elevação não
detectou outros tipos de APP na ADA do projeto Pilha do Fraile Fases 03 e 04.
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A supressão da vegetação causa um impacto direto sobre a flora local. Para que a supressão possa ser
realizada de forma a minimizar os danos a serem causados ao meio ambiente e prezando pela segurança dos
trabalhadores envolvidos na atividade, é necessário planejar e executar a atividade utilizando técnicas
adequadas e atendendo à legislação pertinente. Além disso, o produto madeireiro proveniente da exploração
constitui recurso de valor econômico que deve ter sua qualidade assegurada por meio de utilização de
técnicas adequadas de corte, processamento primário e transporte do material suprimido.
5.1.2 - Objetivos
O presente Programa tem como objetivo apresentar orientações sobre os procedimentos a serem adotados
para a execução da atividade de supressão da vegetação necessária à implantação do empreendimento. São
considerados objetivos específicos:
•
•
•

Estabelecer diretrizes e bases para as atividades de supressão da cobertura vegetal;
Diminuir perdas e maximizar o aproveitamento do material vegetal a ser suprimido;
Garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos nas operações de supressão dos diferentes tipos
de vegetação.

5.1.3 - Metodologia
A metodologia do Programa de Supressão da Vegetação deverá contemplar todas as etapas do processo de
forma a assegurar que sejam alcançados os objetivos definidos.
As ações a serem executadas e detalhadas no PCA são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinamento dos funcionários envolvidos nas ações de supressão;
Demarcação das áreas autorizadas para supressão;
Marcação do material lenhoso nobre e marcação de árvores de interesse;
Sentido da supressão;
Supressão da vegetação arbustiva ou de sub-bosque;
Derrubada;
Traçamento e desgalhamento;
Destoca;
Transporte primário;
Estocagem;
Empilhamento;
Transporte final;
Retirada e deposição de material orgânico.

5.1.4 - Equipe
Para execução do Programa sugere-se que a equipe seja constituída por um profissional habilitado de nível
superior, um técnico florestal e um técnico em segurança do trabalho para supervisionar as atividades de
campo, em cada frente de supressão. Além destes, a equipe completa poderá contar com:
•

Uma equipe de supressão, composta por no mínimo dois operadores de motosserra e um auxiliar de
campo;
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•
•

Uma equipe de arraste, carregamento/descarregamento composta no mínimo por um tratorista e
um auxiliar;
Uma equipe para montagem das pilhas de toras, composta no mínimo por um tratorista com grua e
um auxiliar.

5.1.5 - Cronograma
O Programa de Supressão da Vegetação seguirá o cronograma exposto abaixo (Quadro 32).
Quadro 32: Cronograma do Programa de Supressão da Vegetação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Fraile – Fases 03 e 04.
Atividades

1

2

3

4

5

Meses
6

7

8

9

10

11

Aquisição de materiais e
contratação de equipe técnica
Supressão Vegetal
Relatórios internos
Relatório final

5.2 - PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
5.2.1 - Introdução
Os tipos de interferências que serão causadas no Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases
03 e 04 exigem um plano para a compensação ambiental. A compensação ambiental é uma forma legal para
que os impactos causados pelos empreendimentos (utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva, potencialmente poluidores ou que podem causar degradação ambiental) sejam minimizados. Para o
caso em questão serão necessárias as compensações por Intervenção em Mata Atlântica, por
Empreendimento Minerário, pela Lei Ambiental do SNUC, por corte de Espécies Ameaçadas e Imunes de
corte e por Intervenção em APP. A seguir mais detalhes de cada tipo de compensação exigida.
5.2.2 - Objetivos
Este programa tem como objetivos gerais:
•
•
•
•
•
•
•

Apresentar a compensação em decorrência do corte e da supressão de vegetação do Bioma Mata
Atlântica na área de implantação do empreendimento (Compensação por intervenção em Mata
Atlântica);
Apresentar a compensação florestal de empreendimento minerário;
Apresentar a compensação pela Lei ambiental do SNUC;
Apresentar a compensação pelo corte de espécies ameaçadas de extinção;
Apresentar a compensação por intervenção em APP;
Apresentar a compensação de espécies imunes de corte;
Descrever as compensações conforme legislação vigente.
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5.2.3 - Metodologia
Compensação por intervenção em Mata Atlântica
Os procedimentos metodológicos para o cumprimento da compensação levarão em consideração com o
disposto no Art. 32 da Lei nº 11.428/2006 e no Art. 26 do Decreto nº 6.660/2008. Serão seguidas ainda todas
as disposições do Decreto nº 47.749 de 11 de novembro de 2019, Portaria IEF nº 30/2015 e a Instrução de
Serviço SISEMA nº 02/2017, que dispõem sobre os procedimentos administrativos a serem realizados para
fixação, análise e deliberação de compensação pelo corte e supressão de vegetação primária ou secundária
em estágio médio ou avançado de regeneração no Bioma Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais.
A proposta será elaborada na forma de Projeto Executivo de Compensação Florestal, destacando‐se que a
escolha e/ou definição da(s) medida(s) compensatória(s) por parte do empreendedor serão embasadas no
conhecimento e observância dos critérios estabelecidos pela legislação em vigor.
Compensação florestal de empreendimento minerário
Os procedimentos metodológicos serão baseados nas diretrizes da Portaria IEF nº 27 de 7 de abril de 2017,
a qual estabelece os procedimentos para o cumprimento da medida compensatória a que se refere o Art. 75
da Lei Estadual nº 20.922/2013.
Art. 75. O empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação nativa fica condicionado
à adoção, pelo empreendedor, de medida compensatória florestal que inclua a regularização fundiária
e a implantação de Unidade de Conservação de Proteção Integral, independentemente das demais
compensações previstas em lei.
§ 1º A área utilizada como medida compensatória nos termos do caput não será inferior àquela que
tiver vegetação nativa suprimida pelo empreendimento para extração do bem mineral, construção de
estradas, construções diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades.
§ 2º O empreendimento minerário em processo de regularização ambiental ou já regularizado que ainda
não tenha cumprido, até a data de publicação desta Lei, a medida compensatória instituída pelo art. 36
da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, continuará sujeito ao cumprimento das obrigações
estabelecidas no artigo citado.

A proposta será elaborada na forma de Projeto Executivo, de acordo com o Anexo II da referida Portaria‐
“Termo de Referência para Elaboração de Projeto Executivo de Compensação Florestal do Art. 75 da Lei
Estadual nº 20.922/2013”.
Destaca‐se que a escolha e/ou definição da(s) medida(s) compensatória(s) por parte do empreendedor serão
embasadas no conhecimento e observância dos critérios estabelecidos pela legislação em vigor.
Compensação ambiental pela Lei do SNUC
Será aplicada a metodologia estabelecida no Decreto Estadual nº 45.629/2011 que estabelece metodologia
de gradação de impactos ambientais e procedimentos para fixação e aplicação da compensação ambiental.
A CSN Mineração adotará as medidas compensatórias cabíveis e estabelecidas ao empreendimento.
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Compensação pelo corte de espécies ameaçadas de extinção
Os procedimentos metodológicos para o cumprimento da compensação levarão em consideração com o
disposto no Art. 73 do Decreto nº 47.749 de 11 de novembro de 2019 da Lei nº 11.428/2006 e no Art. 26 do
Decreto nº 6.660/2008.
Art. 73 – A autorização de que trata o art. 26 dependerá da aprovação de proposta de compensação na
razão de dez a vinte e cinco mudas da espécie suprimida para cada exemplar autorizado, conforme
determinação do órgão ambiental.
§ 1º – A compensação prevista no caput se dará mediante o plantio de mudas da espécie suprimida em
APP, em Reserva Legal ou em corredores de vegetação para estabelecer conectividade a outro
fragmento vegetacional, priorizando-se a recuperação de áreas ao redor de nascentes, das faixas
ciliares, de área próxima à Reserva Legal e a interligação de fragmentos vegetacionais remanescentes,
na área do empreendimento ou em outras áreas de ocorrência natural.
§ 2º – A definição da proporção prevista no caput levará em consideração o grau de ameaça atribuído
à espécie e demais critérios técnicos aplicáveis.
§ 3º – Na inviabilidade de execução da compensação na forma do § 1º será admitida a recuperação de
áreas degradadas em plantio composto por espécies nativas típicas da região, preferencialmente do
grupo de espécies que foi suprimido, em sua densidade populacional de ocorrência natural, na razão de
vinte e cinco mudas por exemplar autorizado, em área correspondente ao espaçamento definido em
projeto aprovado pelo órgão ambiental, nas áreas estabelecidas no § 1º.
§ 4º – A compensação estabelecida neste artigo não se aplica às espécies objeto de proteção especial,
cuja norma de proteção defina compensação específica.

Compensação por Intervenção em APP
Os procedimentos metodológicos para o cumprimento da compensação levarão em consideração com o
disposto no Art. 75, Art. 76 e Art. 77 do Decreto nº 47.749 de 11 de novembro de 2019, da Lei nº 11.428/2006
e no Art. 5º da Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006.
Art. 75 – O cumprimento da compensação definida no art. 5º da Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de
2006, por intervenção ambiental em APP, deverá ocorrer em uma das seguintes formas:
I – Recuperação de APP na mesma sub-bacia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do
empreendimento ou nas cabeceiras dos rios;
II – Recuperação de área degradada no interior de Unidade de Conservação de domínio público Federal, Estadual
ou Municipal, localizada no Estado;
III – Implantação ou revitalização de área verde urbana, prioritariamente na mesma sub-bacia hidrográfica,
demonstrado o ganho ambiental no projeto de recuperação ou revitalização da área;
IV – Destinação ao Poder Público de área no interior de Unidade de Conservação de domínio público, pendente
de regularização fundiária, desde que localizada na mesma bacia hidrográfica de rio federal, no Estado de Minas
Gerais e, sempre que possível, na mesma sub-bacia hidrográfica.
§ 1º – As medidas compensatórias a que se referem os incisos I, II e III deste artigo poderão ser executadas,
inclusive, em propriedade ou posse de terceiros.
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§ 2º – Estão dispensadas da compensação por intervenção em APP as intervenções para atividades
eventuais ou de baixo impacto ambiental sujeitas a Simples Declaração.
Art. 76 – A proposta de compensação ambiental por intervenção em APP prevista nos incisos I e II do art. 75
deverá ser obrigatoriamente instruída com:
I – Projeto Técnico de Reconstituição da Flora elaborado por profissional habilitado com ART, conforme termo
de referência a ser disponibilizado no sítio do IEF;
II – Declaração de ciência e aceite do proprietário ou posseiro, acompanhada de documentação comprobatória
da propriedade ou posse do imóvel, nos casos de compensação em propriedade de terceiros.
Art. 77 – A competência para análise da compensação por intervenção em APP é do órgão responsável pela
análise do processo de intervenção ambiental.
Parágrafo único – Quando a proposta de compensação indicar regularização fundiária ou recuperação de área
em Unidade de Conservação, sua análise deverá incluir o órgão gestor da mesma.

Compensação de Espécies Imunes de Corte
A implantação do empreendimento demandará a supressão de indivíduos classificados como imunes de
corte (Quadro 33)
Quadro 33: Parâmetros Fitossociológicos e estimativa de ocorrência de indivíduos das Espécies Imunes de corte
amostradas na área pretendida pelo projeto Pilha do Fraile Fases 03 e 04.
ESPÉCIE

Ff

N

DA

QAO

QEI

Handroanthus albus

FESD MÉDIO

1

3,448

97,57

336

Handroanthus ochraceus

CERRADO SENTIDO RESTRITO

2

33,333

45,259

1508

Handroanthus serratifolius

FESD AVANÇADO

1

10

11,29

113

Handroanthus serratifolius

PAST. ÁRV. ISOLADAS

8

0,451

17,745

8

Handroanthus ochraceus

PAST. ÁRV. ISOLADAS

8

0,451

17,745

8

Legenda: N = número de indivíduos amostrados; DA = Densidade Absoluta; Ff = Fitofisionomias; QAO = Quantitativo das
Áreas de Ocorrência; QEI = Quantitativo Estimado de Indivíduos (QEI = QAO x DA).

Assim, de acordo com o Art. 3º (Lei nº 20.308, de 27 de julho de 2012 do Estado de Minas Gerais), a
compensação do Ipê-Amarelo poderá incorrer nas seguintes formas:
§ 1º Como condição para a emissão de autorização para a supressão do ipê-amarelo, os órgãos e as
entidades a que se referem os incisos do caput deste artigo exigirão formalmente do empreendedor o
plantio de uma a cinco mudas catalogadas e identificadas do ipê-amarelo por árvore a ser suprimida, com
base em parecer técnico fundamentado, consideradas as características de clima e de solo e a frequência
natural da espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento.
§ 2º O empreendedor responsável pela supressão do ipê-amarelo nos termos do inciso I do caput deste
artigo poderá optar, alternativamente à exigência prevista no § 1º, pelo recolhimento de 100 Ufemgs
(cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por árvore a ser suprimida, à Conta Recursos Especiais
a Aplicar de que trata o art. 50 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.
§ 3º Caberá ao responsável pela supressão do ipê-amarelo, com o acompanhamento de profissional
legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se refere o § 1º e, pelo prazo mínimo de cinco anos, o
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monitoramento do seu desenvolvimento e o plantio de novas mudas para substituir aquelas que não se
desenvolverem.
§ 4º O plantio a que se refere o § 1º será efetuado na mesma sub-bacia hidrográfica em que se localiza o
empreendimento, em sistema de enriquecimento florestal ou de recuperação de áreas antropizadas,
incluindo áreas de reserva legal e preservação permanente, ou como recuperação de áreas no interior de
unidades de conservação de domínio público, conforme critérios definidos pelo órgão ambiental estadual
competente.
§ 5º Em área de ocorrência de mata atlântica, a supressão do ipê-amarelo observará o disposto na Lei
Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.”.

5.2.4 - Equipe técnica
As compensações previstas em lei são de inteira responsabilidade da CSN Mineração. As equipes técnicas
serão dimensionadas conforme a necessidade específica de cada projeto.
5.2.5 - Cronograma
Durante o processo de licenciamento serão formalizadas as propostas de compensação de Mata Atlântica,
espécies ameaçadas, imunes de corte e áreas de preservação permanente (APPs). Já a compensação
Minerária e SNUC será condicionada após emissão da licença.

5.3 - PROGRAMA DE RESGATE DE FLORA
5.3.1 - Introdução
A supressão de trechos de vegetação nativa na ADA está condicionada à implantação do empreendimento
na área. No caso do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, ocorrerá supressão
em Floresta Estacional Semidecidual em estágios inicial, médio e avançado, além da supressão de cerrado
strito senso. O diagnóstico ambiental de flora levantou espécies ameaçadas, raras e imunes de corte na ADA
do empreendimento para as quais deverá ser voltada atenção especial durante o resgate de flora.
Tal ação do empreendimento acarretará na redução de áreas cobertas por vegetação nativa que se desdobra
na redução de populações e da variabilidade genética de espécies da flora local. Nesse sentido, ocorrerá
redução da biodiversidade, que se expressa na redução de populações, variabilidade genética, espécies e
processos ecológicos e evolutivos que mantêm essa diversidade. Destaca-se também a perda de informação
biológica da flora nativa, o que inclui desde o registro taxonômico até os processos e interações supracitados,
dos quais muitos ainda são pouco estudados.
A demanda por supressão da vegetação associada ao bioma Mata Atlântica se desdobra na redução das
populações de espécies vegetais ameaçadas, protegidas por leis e endêmicas do referido bioma. Portanto,
resgatar e reintroduzir germoplasma autóctone, além de trazer mitigação à perda da biodiversidade vegetal,
possibilita a geração de maior conhecimento sobre a biologia de várias espécies. Tal conhecimento sobre a
biologia de espécies vegetais aplicados em técnicas de cultivo e reintrodução é importante para atender às
demandas por recuperação de áreas degradadas por mineração e de compensação ambiental, especialmente
as florestais.
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5.3.2 - Objetivos
O Programa de Resgate de Flora tem por objetivo apresentar as ações de resgate de germoplasma autóctone,
o qual inclui exemplares na forma de plântulas, epífitas e sementes. Tal resgate desdobra-se na produção de
mudas, as quais são importantes insumos vivos para plantios de enriquecimento em áreas a serem
reabilitadas.
As ações propostas pelo referido programa têm em vista minimizar o impacto relativo à redução de
populações de espécies associadas aos ambientes afetados, colaborando para a mitigar a perda de sua
variabilidade genética. Também se aplica à obtenção de um melhor conhecimento sobre o resgate e
propagação para diferentes espécies da flora local.
Sendo assim, os seus objetivos específicos são:
•
•
•
•

Promover a conservação do patrimônio genético da flora local;
Ampliar o conhecimento prático sobre resgate e propagação de variadas espécies da flora local;
Aplicar os conhecimentos obtidos em ações de reabilitação de áreas degradadas;
Colaborar com o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ‐ PRAD e Projetos de Compensação
Ambiental do empreendimento, a partir do fornecimento de insumos vivos (germoplasma)
autóctones.

5.3.3 - Metodologia e operacionalização
O planejamento preliminar do Programa de Resgate de Flora é de fundamental importância para seu sucesso.
O germoplasma vegetal coletado poderá ser destinado para o uso imediato ou serem preservados para uso
futuro. A execução do referido programa demandará a utilização de viveiro para a produção vegetal. A CSN
Mineração possui, atualmente, um convênio com o viveiro da Prefeitura de Belo Vale que recebe o
germoplasma (plântulas, sementes, mudas etc.). Parte deste material é doado para o município e, parte é
devolvido à CSN Mineração para ser reaproveitado no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
Na ocasião de disponibilidade de áreas de recuperação ambiental, incluindo as áreas de compensação
ambiental, concomitante com as programações de supressão e resgate de flora, o germoplasma coletado
(material vegetativo) poderá ser transportado em sacos de ráfia até uma base de campo provisória, onde
será realizado o beneficiamento, triagem, identificação das espécies, realização de registros fotográficos e
anotações nas fichas de campo, para execução da translocação e plantio imediato nas áreas de recuperação
ambiental desde que a época do ano seja favorável para o plantio das espécies coletadas. Ficará a critério
do especialista que acompanhará o Programa a decisão de enviar o material para o viveiro ou para plantio
imediato.
Na ausência de programações de recuperação ambiental no período em que ocorrer o resgate de flora, ou
no caso da sazonalidade não favorecer a viabilidade do plantio, o material coletado (vegetativo e
reprodutivo) deverá ser transportado para o viveiro de mudas para beneficiamento, armazenamento,
produção de mudas e aclimatação para uso futuro.
A coleta e transporte do germoplasma serão realizados de posse da autorização emitida pelo órgão
ambiental competente.
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Seleção das Espécies Vegetais Passíveis de Resgate
Em princípio, todas as espécies da flora são importantes para o resgate de germoplasma. No entanto, um
conjunto de espécies, aqui denominado de espécies-alvo, será priorizado para o resgate no Programa de
Salvamento de Germoplasma Vegetal.
Serão consideradas prioritárias para compor o grupo de espécies-alvo no salvamento de germoplasma, as
espécies da flora com as seguintes características:
•
•
•
•
•

Espécies endêmicas;
Espécies raras;
Espécies constantes de lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção;
Espécies de interesse socioeconômico e de pesquisa;
Espécies com potencial para serem utilizadas nos Programas de Recuperação Ambiental e
Compensação Ambiental.
Coleta de Sementes Florestais e Frutos

Na atividade de vistoria prévia a equipe responsável deverá percorrer as áreas programadas para supressão
da vegetação para realizar a coleta em matrizes férteis, na forma de frutos e sementes, visando a produção
de mudas. As atividades de coleta de sementes e frutos ocorrerão nas áreas do empreendimento e nas
regiões adjacentes à ADA. A prática de coleta de frutos e sementes (para produção de mudas) dentro dos
Programas de Resgate de Flora são destinados principalmente às formações Florestais. Com relação às
formações rupestres esta prática também pode ser adotada seguindo o mesmo protocolo de coleta,
identificação e armazenamento, embora as técnicas de reestabelecimento da Flora Rupestre apresentem
melhores resultados utilizando o resgate de indivíduos já estabelecidos.
As coletas serão realizadas manualmente ou com auxílio de ferramentas, sendo as mais utilizadas a tesoura
de poda, podão, escadas, fações etc. Ainda em campo, as sementes devem ser identificadas e passar por um
processo de pré-beneficiamento que consiste na retirada de resíduos indesejáveis que acompanham as
mesmas, como galhos, folhas, frutos podres ou imaturos e outros que devem ser eliminados como primeira
etapa antes de seguir para o viveiro onde serão realizados os procedimentos de triagem, secagem,
beneficiamento e pré-armazenamento. As sementes coletadas serão inicialmente acondicionadas em sacos
de papel, etiquetados contendo data de coleta, coletor, número da matriz e coordenadas geográficas.
É importante que as atividades de coleta de sementes e frutos se iniciem antes do processo de supressão
vegetal e se estenda durante a supressão da vegetação, onde se tem a oportunidade de coletar sementes de
árvores altas que eventualmente se apresentem disponíveis no momento. Outro ponto de destaque é que
seja selecionado um bom número de matrizes por espécie, de maneira que se acesse uma boa variabilidade
genética de cada espécie. No sentido de se promover a conservação da maior variabilidade genética, é
preferível que se colete uma menor quantidade de sementes de boa qualidade por matriz do que um grande
número de sementes de uma mesma matriz.
No viveiro as sementes precisam passar pelo beneficiamento propriamente dito que consiste na remoção
mais criteriosa de sementes brocadas, doentes, quebradas ou menores que o padrão, bem como o descarte
de restos de matéria orgânica, terra, pó ou qualquer outro resíduo indesejado que ainda poderá estar
presente. O pré-armazenamento será em local seco, ventilado e coberto. Durante a pré-triagem deve ser
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permitido que sejam rejeitadas sementes de baixa qualidade (danificadas, contaminadas, pré-germinadas,
ressecadas etc.).
O material coletado deverá ser registrado, enviado ao viveiro com testemunhos fotográficos das espécies
coletadas, e quando estiver disponível, deverá proceder com a coleta do material botânico com flores e/ou
frutos. O material botânico deverá ser incorporado em herbários de instituições parceiras a fim de registro e
confirmação da identificação das sementes e frutos destinados à produção de mudas. Neste caso, o material
botânico deverá ser georreferenciado, posteriormente prensado e desidratado em estufa seguindo as
recomendações de Mori et al., (1985).
Coleta de Mudas e Plântulas de Espécies Florestais e Campestres
Plantas herbáceas terrestres, epífitas e rupícolas com folhagens típicas de sub‐bosque, incluindo aráceas,
bromélias e orquídeas, além de eventuais plântulas de espécies arbóreas de importância especial poderão
ser coletadas. Caso não tenham sido resgatadas essas espécies por meio da coleta de sementes ou que o seu
cultivo tenha apresentado problemas na produção de mudas, a coleta de mudas e plântulas deverá ser
intensificada. Este tipo de germoplasma deverá ser coletado nas áreas de intervenção antes do início das
atividades de supressão. Poderá ocorrer ação de resgate durante as atividades de supressão voltadas a
indivíduos epifíticos localizados em árvores de grande porte, os quais estarão mais acessíveis no momento
da derrubada de seus forófitos. Samambaias, orquídeas, bromélias e aráceas deverão ser retiradas com
torrão ou com a casca do forófito. Deverão ser tomadas medidas que minimizem o estresse hídrico dos
indivíduos removidos. Tais medidas devem considerar: uma boa conservação do sistema radicular e podas
de folhagens obedecendo a critérios específicos; execução de atividades em horários favoráveis; bom
acondicionamento e transporte do material resgatado e; imediata alocação e acondicionamento em viveiro.
As mudas de espécies arbustivas e plântulas de espécies arbóreas resgatadas nos ambientes Florestais serão
retiradas com o auxílio de pá ou enxada com torrão, tomando-se cuidado para manter a integridade das
raízes. Em seguida deverão ser acondicionadas em saquinhos previamente preenchidos como matéria
orgânica vegetal decomposta (terra vegetal, húmus, esterco curtido ou mix desses materiais), sendo em
seguida, acondicionadas em engradados e transportados para viveiro em horário adequado. O desbaste da
área foliar dos indivíduos resgatados é fundamental para manutenção da viabilidade de suas gemas
vegetativas. A correta irrigação do material coletado também é fundamental para que o mesmo se mantenha
vivo. Tal irrigação em campo pode ser feita com o uso de borrifadores, onde pode-se utilizar bombas costais
para otimizar o processo.
Os indivíduos da Flora recém resgatados devem se acondicionados em seus respectivos substratos, deverão
ser mantidas em viveiro com permeabilidade luminosa de 50%, regadas diariamente nos períodos secos e de
acordo com a necessidade nos períodos chuvosos. A irrigação deverá ser reduzida dois meses antes de serem
levadas para as áreas de plantio. Os locais de reintrodução dessas plantas são aqueles a serem enriquecidos,
dentro da área da CSN Mineração e/ou em áreas de compensação ambiental, desde que as características
da vegetação sejam equivalentes, de forma a favorecer a diversidade de espécies nessas formações.
Sobretudo para espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, eventualmente algumas mudas poderão
ser levadas para acervos de jardins botânicos, visando seu aproveitamento científico e educacional.
Coleta de serapilheira e restos de material lenhoso de ambientes florestais
Uma maneira adicional de resgatar o material genético das formações florestais atingidas é a coleta de
amostras do material vegetal acumulado sobre o solo (manta orgânica ou serapilheira) das florestas a serem
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suprimidas. Tal camada é um importante banco de sementes, possuindo nutrientes e inóculos de
microrganismos juntamente a elementos da micro e mesofauna associada ao solo, os quais são responsáveis
pelo melhor desempenho de manejo e cultivo dos propágulos. Todos esses são componentes da biota do
solo e têm papel fundamental na reestruturação de processos ecológicos de restauração ambiental.
A coleta deste material deverá ocorrer após a retirada de mudas e plântulas a qual foi detalhada no item
anterior, sendo a serapilheira removida por raspagem do solo. Posteriormente, o material resgatado será
espalhado em áreas de interesse para recuperação da CSN Mineração, desde que as características da
vegetação sejam equivalentes, de forma a favorecer a recuperação de espécies nessas formações.
Destinação das Mudas Produzidas
Parte do material coletado e enviado para o viveiro de mudas da Prefeitura de Belo Vale (conveniado) é
devolvido a CSN Mineração para que utilizado durante a implantação do Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas – PRAD e Projetos de Compensação Ambiental. Salienta-se que para o planejamento desta
atividade sugere-se que o mesmo seja realizado no início da estação chuvosa, quando há maior sucesso dos
plantios em relação à estação seca.
5.3.4 - Equipe técnica
A condução das atividades se dará por equipe de profissionais habilitados e experientes nas atividades de
coleta de germoplasma contemplando, no mínimo, um botânico e um auxiliar de campo. Os trabalhos de
coleta de germoplasma deverão ser acompanhados de maneira que as práticas adotadas sejam
sistematizadas.
5.3.5 - Cronograma
O Resgate de Flora deverá se iniciar antes das ações de supressão vegetal. As ações de resgate deverão
priorizar as primeiras áreas alvo da supressão da cobertura vegetal. As coletas em campos rupestres deverão
ser realizadas, preferencialmente, em período chuvoso. As sementes deverão ser coletadas respeitando a
fenologia das espécies, priorizando as espécies alvos elencadas neste Programa (ameaçadas, endêmicas,
imunes de corte etc.).

5.4 - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPRESSÃO PARA EVENTUAL
RESGATE E AFUGENTAMENTO DA FAUNA
5.4.1 - Introdução
Em função das atividades previstas para as obras de implantação do Projeto da Ampliação da Pilha de Rejeitos
do Fraile – Fases 03 e 04, as ações de acompanhamento da supressão da vegetação e eventual resgate da
fauna tornaram‐se necessárias como forma de minimização dos impactos causados sobre a fauna silvestre.
Dentre muitos conhecimentos que se têm hoje de ações de resgate de fauna frente à supressão da
vegetação, é notória a necessidade de se evitar ao máximo a captura de qualquer tipo de animal, a fim de se
evitar o estresse e o risco de morte, os quais são inerentes aos procedimentos de captura, triagem,
quarentena, soltura, e entre outros procedimentos que envolvem o manejo de fauna durante os
procedimentos de resgate. Sendo assim, este programa será baseado nessa premissa, preconizando que
ações de resgate apenas deverão ser realizadas quando for confirmada a impossibilidade de determinado
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animal se locomover ou se dispersar por seus próprios meios. Para isto, apresenta‐se inicialmente conceitos
que deverão ser seguidos:
•

•
•
•
•

Animal de difícil locomoção: indivíduo que, pelas suas características biológicas e ecológicas,
apresente locomoção lenta ou hábito de se refugiar frente à exposição a perigos (por exemplo, tatus
e serpentes), ou que esteja debilitado fisicamente, demonstrando dificuldade de sair naturalmente
da frente de supressão;
Afugentamento: procedimento o qual envolve ações geradoras de estresse, sem que haja manejo ou
quaisquer outros tipos de injúria à fauna, as quais geram um afastamento desta de determinada área
de interesse.
Captura: é o ato de deter, conter ou impedir, temporariamente, por meio químico ou mecânico, a
movimentação de um animal (Instrução Normativa IBAMA nº 119/2006);
Soltura: é o ato de devolver o indivíduo capturado ao seu ambiente;
Coleta: é o ato de obtenção de organismo silvestre (no presente caso, animal) que seja encontrado
morto ou que venha a óbito devido a mal estado físico.

5.4.2 - Objetivos
O objetivo geral deste programa é apresentar as ações vinculadas ao acompanhamento e eventual resgate
da fauna frente às atividades de supressão da vegetação necessárias para a implantação do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04, de forma a minimizar os impactos sobre a fauna
ocasionados pelas ações de supressão de vegetação.
5.4.3 - Metodologia
Para o acompanhamento e o eventual resgate da fauna frente às atividades de supressão da vegetação,
deverá ser elaborado um plano de ações estabelecendo as seguintes atividades:
•
•
•
•

Planejamento dos trabalhos em relação ao cronograma das ações de supressão vegetal juntamente
com a equipe responsável pela derrubada da vegetação;
Treinamento da equipe responsável pela supressão vegetal no sentido de esclarecer a importância
de um direcionamento;
Acompanhamento das ações de supressão, conduzindo e/ou relocando os exemplares da fauna
incapazes de se deslocarem por seus próprios meios ou que se encontrarem feridos;
Definição de áreas potenciais para a relocação (soltura) da fauna a ser resgatada, bem como de
instituições que tenham interesse em receber espécimes que virem a óbito durante as ações de
resgate para aproveitamento científico.

5.4.4 - Equipe técnica
Considerando apenas uma frente de supressão, a equipe técnica deverá ser composta minimamente por:
•
•
•
•

1 profissional habilitado, de nível superior - Coordenador;
1 auxiliar de campo;
1 Médico veterinário;
1 auxiliar para atuar junto ao Centro de Recepção de Fauna Resgatada (CRFR).
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5.4.5 - Cronograma
O Programa de Acompanhamento das Atividades de Supressão e Eventual Resgate da Fauna da implantação
da Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 será realizado durante a supressão vegetal. A
seguir é apresentado o cronograma do presente programa.
Quadro 34: Cronograma do Programa de Acompanhamento das Atividades de Supressão e Eventual Resgate da
Fauna durante as fases de instalação e operação do empreendimento Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile –
Fases 03 e 04.
Meses
Atividades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Supressão Vegetal, destoca e remoção
serapilheira
Solicitação de Autorização de Captura,
Planejamento e Treinamento das Equipes.
Instalação do CRFR e Definição das Áreas de
Soltura
Atividades de Afugentamento e Resgate
Relatórios

5.4.6 - Responsabilidade
A responsabilidade da execução deste Programa é da CSN Mineração.

5.5 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA
5.5.1 - Introdução
A área em que se insere o empreendimento caracteriza-se por ambientes antropizados pela atividade de
mineração ao longo do tempo. Desta forma, torna-se importante destacar que a descaracterização gradual
dos ambientes originais existentes na área com o passar dos anos é decorrente da atuação de vários
empreendimentos localizados nesta região, configurando um impacto negativo sinérgico. Em contrapartida,
a CSN Mineração exerce outras ações em prol da conservação, sendo proprietária de áreas verdes, incluindo
uma reserva legal de Floresta Semidecidual Estacional de aproximadamente 890 ha, que auxiliam a
permanência e manutenção de diversas espécies da fauna e da flora local, atuando como áreas de abrigo,
refúgio e corredores ecológicos.
Mediante informações existentes para o empreendimento, foram analisadas as fitofisionomias e as
características estruturais das áreas quanto à riqueza de espécies da fauna encontrada em cada um dos
ambientes, viabilizando o registro das espécies de importância conservacionista e ameaçadas em cada uma
das fitofisionomias presentes na área. Destaca-se que, para tanto, foram analisados os dados obtidos nos
estudos de fauna realizados entre os anos de 2003 e 2018.
Como medida mitigadora, foi proposto o Programa de Monitoramento de Fauna, apresentado conforme o
Parece Único 108/2016, atualmente em execução, com a devida Autorização de Manejo de Fauna. Visando
o atendimento das condicionantes solicitadas para a Licença Prévia (LP) da Pilha de Disposição do Fraile II, o
plano de trabalho do Programa de Monitoramento da Fauna na CSN Mineração foi complementado com as
devidas recomendações realizadas pela equipe interdisciplinar da SUPPRI e as complementações
especificadas no PU 0387096/2019, de forma que, além do que está sendo executado no momento, no
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Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada (PMCFA) e no Programa de Monitoramento
de Fauna (PMF) foram acrescidos os monitoramentos da ictiofauna.
5.5.2 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA (PMCFA)
5.5.3 - Objetivos
•

•

•
•
•

Verificar a ocorrência das espécies ameaçadas: Leopardus guttulus, Leopardus pardalis, Leopardus
wiedii, Chrysocyon brachiurus, Scytalopus iraiensis, Drymophila ochropyga, Augastes scutatus,
Phylomedusa ayeaye, Mycteria americana, Micropygia schomburgkii, Jacamaralcyon tridactyla,
Culicivora caudacuta, Coryphaspiza melanotis, Microspingus cinereus, Malacoptila striata,
Eleoscytalopus indigoticus, Porphyrospiza caerulescens, Neothraupis fasciata, Thaptomys nigrita e
Trichomycterus novalimensis;
Avaliar a presença de espécies ameaçadas de extinção e espécies com questões de indefinição
taxonômica, que podem indicar a presença de espécies desconhecidas pela ciência, do gênero
Bokermannoyla na área da CSN Mineração - Casa de Pedra;
Monitorar a população da espécie ameaçadas da extinção Aplastodiscus cavicola (perereca);
Avaliar a presença de indivíduos da espécie ameaçadas da extinção Hydromedusa maximiliani e
monitorar as comunidades encontradas;
Registrar espécies de aves (em especial as ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção endêmicas e
raras regionalmente).

5.5.4 - Metodologia
Herpetofauna
O Programa de Monitoramento da Herpetofauna foi reestruturado para funcionar como um monitoramento
de espécies bioindicadoras e com grande relevância para a conservação a herpetofauna (ameaçadas,
endêmicas, potencialmente novas) e não mais como uma sucessão de levantamentos como apontado no
Parecer Único nº 108/2016 (SIAM). Dessa forma, mudanças metodológicas foram propostas. Além do
direcionamento espécie específico do Programa e a obtenção de dados populacionais quantitativos, agora
não mais serão necessárias campanhas na estação seca visto que as espécies selecionadas (bioindicadoras)
apresentam atividade concentrada na estação chuvosa.
Todas essas espécies serão estudadas durante a execução do Programa de Monitoramento e Conservação
da Herpetofauna. No entanto, algumas serão alvo de monitoramento populacional específico
(bioindicadoras), outras de mapeamento e datação de registros e duas de estudos taxonômicos e
conservacionistas. Dessa forma, a execução do Programa deverá ser dividida em quatro subprogramas em
função da metodologia de trabalho e objetivos totalmente distintos: o Subprograma de Monitoramento de
Anfíbios e Répteis Ameaçados, Deficientes em Dados, raros e/ou Endêmicos; o Subprograma de Avaliação e
Monitoramento de comunidades do Cágado Ameaçado Hydromedusa maximiliani, o Subprograma de
Taxonomia e Conservação das Espécies de Bokermannohyla e o Subprograma da espécie de anfíbio
Aplastodiscus cavicola.
Visando o registro das espécies de importância da herpetofauna, as atividades de campo preveem a
amostragem dos nove pontos amostrais descritos anteriormente. No entanto, e visando o atendimento dos
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objetivos específicos dos Subprogramas as áreas de amostragem poderão sofrer alterações desde que
verificada esta necessidade in loco e considerando os tipos de microambientes necessários à cada espécie.
Cinco espécies foram escolhidas como foco para o monitoramento populacional específico (Pithecopus
ayeaye, Bokermannohyla martinsi, Bokermannohyla aff. feioi, Phasmahyla jandaia e Hydromedusa
maximiliani. As demais espécies serão alvo de mapeamento, datação de registros pretéritos (realizados em
estudos ambientais da CSN Mineração) e busca por novas populações dentro da área de influência do
empreendimento.
Mastofauna
Após compilação dos 17 estudos ambientais dentro da área de Casa de Pedra, foram identificadas 11 espécies
ameaçadas ou com interesse conservacionista (Quadro 35).
Quadro 35: Espécies de mamíferos ameaçados ou com interesse conservacionista registrados dentro da área da CSN
Mineração – Casa de Pedra.
Dados Secundários
Status de ameaça
Táxon
Nome Popular
Bibliografia
Estadual
Nacional
Mundial
Alouatta guariba

Bugio-ruivo

13

VU

VU

LC

Callicebus nigrifrons

Sauá

12; 13; 14; 16; 17

-

-

NT

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

3; 4; 7; 8; 10; 12; 13;
14; 16; 17

VU

VU

NT

Herpailurus yagouaroundi

Gato-mourisco

13; 14

-

VU

LC

Gato-do-matopequeno
Jaguatirica
Gato-do-matopequeno

10; 11; 13

VU

VU

VU

11; 12; 13; 14; 17

VU

-

LC

13

EN

VU

NT

Mazama americana

Veado-mateiro

3; 4; 12; 16; 17

-

DD

DD

Myrmecophaga tridactyla

Tamanduábandeira

-

VU

VU

VU

Pecari tajacu

Cateto

8

VU

-

LC

Puma concolor

Onça-parda

3; 4; 8; 11; 12; 13;
14; 15; 16: 17

VU

VU

LC

Leopardus guttulus
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii

Legenda: Bibliografia: 1= SETE, 2003a; 2= SETE, 2003b; 3= SETE, 2006; 4= SETE, 2007; 5= GOS FLORESTAL, 2009; 6= GOS FLORESTAL,
2010; 7= SPELAYON, 2010a; 8= SPELAYON, 2010b; 9= BIOCEV, 2012; 10= SETE, 2013; 11= YPÊBIO, 2014; 12= SETE, 2015; 13= YPÊBIO,
2015; 14= BIOCEV, 2016; 15= BIOCEV, 2017a; 16= BIOCEV, 2017b; 17= SETE, 2017.

5.5.4.2.1 - Metodologias da Mastofauna Terrestre de médio e grande porte
Ambas as metodologias deverão ser realizadas em duas campanhas anuais, contemplando as estações de
seca e chuva, com duração de aproximadamente oito dias efetivos cada.
➢ Busca Ativa por Evidências Diretas e Indiretas
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A busca por evidências diretas tem como objetivo a visualização e zoofonia (vocalização) dos animais
presentes na área. Para tanto, deverão ser realizados censos em busca de registros de mamíferos tanto no
período diurno quanto noturno. As sete áreas amostrais selecionadas deverão ser percorridas a pé a uma
velocidade de cerca de 1 km/h, perfazendo o esforço de 2h por área - 1h diurna e 1h noturna por área, por
campanha.
Todas as observações diretas e de evidências indiretas das espécies da mastofauna deverão ser devidamente
anotadas. A busca ativa por evidências indiretas consiste no registro de vestígios (pegadas, tocas, ninhos,
trilhas, restos alimentares e fezes) da mastofauna. Os vestígios deverão ser identificados com o auxílio de
bibliografia especializada (Borges & Tomás, 2004) e experiência do biólogo responsável.
➢ Armadilhas Fotográficas (Camera Trap)
Deverão ser utilizadas armadilhas fotográficas a qual possui um sensor passivo para detecção de calor e/ou
movimento (“Passive Infra-Red - PIR”) e dispositivo de LEDs infravermelhos que funcionam como flash,
permitindo fotos noturnas (em preto e branco) e fotos diurnas (coloridas).
O equipamento deverá ser programado para disparar em intervalos mínimos de 40 segundos, evitando-se
muitas fotos de um mesmo indivíduo, bem como o registro de data e hora, sendo mantido em funcionamento
24 horas por dia ao longo da amostragem. Após o período de amostragem de cinco dias efetivos, todas as
armadilhas deverão ser retiradas para análise das fotografias captadas.
5.5.4.2.2 - Primatas
Para as amostragens de primatas, além das metodologias já utilizadas será incorporado o método de
playback, contendo vocalizações de Alouatta guariba (bugio-ruivo) considerado vulnerável, e a espécie
Callicebus nigrifrons (sauá) considerada quase ameaçada. Estas espécies possuem registros anteriores na
área de estudo através de dados secundários (SETE, 2003a; SETE, 2003b; SPELAYON, 2010b; SETE, 2013;
YPÊBIO, 2014; SETE, 2015; YPÊBIO, 2015; BIOCEV, 2016; BIOCEV, 2017b; SETE, 2017).
➢ Vocalizações para primatas
O playback é um método utilizado para localização de primatas e consiste na emissão da gravação de
vocalizações das espécies com distribuição conhecida para uma determinada região, através de um
autofalante, em diferentes locais da área amostral, com o objetivo de obter a resposta dos animais (ROSS &
REEVE, 2011). Normalmente, os animais somente se aproximam da fonte de playback se esta estiver dentro
dos limites de seu território (KIERULFF & RYLANDS, 2003). Esta metodologia, quando utilizada em excesso,
pode vir a acarretar riscos, como o estresse dos animais (ROSS & REEVE, 2011). Por isso, o playback deve ser
utilizado apenas para localizar os animais e registrar o ambiente de uso.
A sessão do playback consiste da emissão da vocalização da espécie por 5 minutos e um tempo de espera de
resposta de 5 minutos entre as vocalizações. Sempre que for obtida uma resposta positiva, as emissões
devem ser imediatamente cessadas.
5.5.4.2.3 - Metodologias da Mastofauna terrestre de pequeno porte
➢ Live Traps – Armadilha Sherman e Tomahawk
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A amostragem de pequenos mamíferos não voadores deverá ser realizada a partir da metodologia de
captura-marcação-recaptura por meio de armadilhas de captura Live Traps tipo Sherman e Tomahawk. As
armadilhas deverão ser iscadas com uma mistura atrativa de paçoca, sardinha e fatias de banana.
Os indivíduos capturados deverão ser identificados em nível específico sempre que possível e ter anotadas
suas medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça e do corpo, comprimento da
pata posterior e comprimento orelha), além da sexagem e tomada da condição reprodutiva (com filhotes na
bolsa marsupial e/ou lactante para fêmeas de marsupiais e testículo escrotal ou abdominal para machos de
roedores). Além disso, deverá ser tomado o padrão de erupção dos dentes em marsupiais. Para a
individualização e posterior análise populacional, deverão ser utilizadas anilhas numeradas, próprias para
marcação auricular de pequenos mamíferos (Small Animal EarTag). Após anilhamento os espécimes
capturados deverão ser soltos no mesmo local de captura.
Todos os indivíduos capturados no estudo deverão ser identificados com base em comparações de espécimes
depositados em coleções científicas de referência e através de descrições morfológicas descritas em Patton
et al. (2015) para a ordem Rodentia, e para os marsupiais Rossi et al., (2012).
Deverá ser instalado um transecto contendo 20 armadilhas, equidistantes em três metros, dispostas no chão
e no sub-bosque, alternando-se os tipos de armadilha (Sherman ou Tomahawk). As armadilhas deverão ser
vistoriadas diariamente pela manhã. Quando necessário, as iscas deverão ser trocadas em intervalos de, no
máximo, dois dias.
Deverão ser realizadas duas campanhas anuais, contemplando as estações de seca e chuva, onde cada
campanha terá duração de aproximadamente seis dias.
Avifauna ameaçada ou de importância conservacionista
5.5.4.3.1 - Metodologias
A metodologia a ser utilizada é a execução do método de pontos de escuta, acoplados ao posterior uso da
técnica de “playback”, visando o registro das espécies de aves ameaçadas e quase-ameaçadas de extinção
previamente registradas na área da CSN Mineração - Casa de Pedra.
Proposto por Blondel et al., (1970) para região temperada e, posteriormente, incorporado nos trópicos por
Vielliard & Silva (1990), este método baseia-se em observações feitas em pontos fixos. O tempo de
permanência em cada ponto será de 10 minutos. Durante a amostragem, os registros de todos os indivíduos
das espécies foco da avifauna deverão ser anotados em caderneta de campo, além das seguintes informações
para cada registro: tipo de detecção (observação ou reconhecimento de vocalização), número de indivíduos,
distância estimada do observador e estrato da vegetação (ex: dossel, estrato médio ou sub-bosque), além de
outras informações sobre história natural que forem pertinentes (ex: itens alimentares consumidos, vestígios
de reprodução, comportamento territorial). Após a amostragem de 10 minutos em cada ponto, caso as
espécies foco do PMCFA não sejam registradas, a reprodução de suas vocalizações deverá ser executada com
o uso de gravador (técnica do “playback”), a fim de atrair eventuais indivíduos que estejam na área sem
apresentar atividade vocal (Parker, 1991). Sugere-se o uso de dois minutos de “playback” para cada espécie
foco com potencial de ocorrência em cada ponto e a permanência no mesmo ponto, após a reprodução das
vocalizações, por mais cinco minutos, a fim de se aumentar as chances de resposta e detecção destas aves.
As observações deverão ser realizadas com auxílio de binóculos. Sempre que possível, os registros serão
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documentados por meio de fotografias e gravações de vocalizações das aves. As amostragens deverão ser
efetuadas no período da manhã, quando há maior atividade vocal das aves.
As campanhas de amostragem devem ser realizadas abrangendo as estações chuvosa e seca.
Para as duas espécies foco que não apresentam potencial para registro nos pontos do PMF (Mycteria
americana e Augastes scutatus), devem ser realizadas buscas ativas pelas mesmas. Estas buscas devem ser
direcionadas aos ambientes propícios à ocorrência de ambas as espécies, por meio de caminhadas com uso
de binóculos, uma vez que estas duas espécies não respondem bem ao “playback”, sendo mais facilmente
detectadas por observações. Caso sejam efetuados registros das mesmas, os locais de registro deverão ser
marcados (com uso de aparelho receptor de GPS) para serem acompanhados a partir dos anos subsequentes
do PMCFA, usando-se o mesmo método acima descrito (pontos de escuta). A distância mínima recomendada
entre os pontos é de 200 m.
O método de análise dos dados deverá ser Índice Pontual de Abundância (IPA) de cada espécie.
Ictiofauna
No EIA do Projeto de Expansão do Fraile – Fases 03 e 04 foi observada a cambeva Trichomycterus
novalimensis, com ocorrência na AE. A cambeva T. novalimensis é um táxon classificado como ameaçado
(EN) de acordo com a lista nacional de espécies ameaçadas (MMA, 2014), e é endêmica da bacia do rio São
Francisco. A espécie ocorre em pequenos corpos hídricos de cabeceira que drenam regiões de mata. Nestes
corpos hídricos a espécie possui hábito bentônico e se alimenta principalmente de estágios larvais aquáticos,
de insetos terrestres, como Trichoptera, Odonata e Plecoptera. Estes táxons de insetos estão associados a
matéria orgânica alóctone que se acumula nos fundos destes corpos hídricos.
5.5.4.4.1 - Metodologia
Amostragem
Serão realizadas amostragens com auxílio de peneiras de malhas 2 mm. O esforço amostral empregado nas
amostragens com peneira e rede de arrasto serão padronizadas em 1 hora de pesca ativa por ponto em um
trecho de 100 m longitudinais. O esforço total por ponto será empregado em m², multiplicando-se o trecho
longitudinal amostrado versus a largura média do corpo hídrico. Cada ponto amostral será amostrado apenas
uma vez por campanha.
Em campo, será realizada biometria dos espécimes capturados e soltos imediatamente. Aqueles indivíduos
coletados para tombo serão fotografados, acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com indicação de
sua procedência, datados e armazenados em recipientes contendo solução de formalina a 10%.
Tamanho e abundância
A variação nos tamanhos das espécies para o período amostrado será avaliada por meio da construção de
tabelas com os comprimentos e pesos médios, máximos e mínimos dos exemplares capturados.
A abundância relativa será determinada através da captura por unidade de esforço (CPUE), definida como o
somatório do número (CPUEn) ou biomassa (CPUEb em g) de peixes em 100 m² dos petrechos empregados.
Este procedimento possibilita comparações quantitativas entre espécies, estações e períodos amostrados,
sendo obtido da seguinte forma:
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CPUEn = N / E x 100 e CPUEb = B / E x 100, onde:
CPUEn = captura em número em 100 m² por unidade de esforço;
CPUEb = captura em biomassa (g) em 100 m² por unidade de esforço;
N = nº de peixes capturados;
B = biomassa (g) dos peixes capturados;
E = área amostrada percorrida durante as amostragens.
5.5.5 - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (PMF)
5.5.6 - Objetivos
Apresentar o monitoramento dos grupos, avifauna, ictiofauna e mastofauna (terrestre e voadora), já
executado na CSN Mineração - Casa de Pedra, abrangendo toda a área considerada como ADA e AID deste
empreendimento, em todas as suas fitofisionomias.
5.5.7 - Metodologia
Mastofauna Terrestre Pequeno porte
A amostragem de pequenos mamíferos não voadores deverá ser realizada a partir da metodologia de
captura-marcação-recaptura, por meio de armadilhas de captura Live traps tipo Sherman e Tomahawk. As
armadilhas deverão ser iscadas com uma mistura atrativa de paçoca, sardinha e fatias de banana.
Os indivíduos capturados deverão ser identificados em nível específico sempre que possível e ter anotadas
suas medidas corporais (peso, comprimento da cauda, comprimento cabeça e do corpo, comprimento da
pata posterior e comprimento orelha), além de realizada a sexagem e tomada a condição reprodutiva (com
filhotes na bolsa marsupial e/ou lactante para fêmeas de marsupiais e testículo escrotal ou abdominal para
machos de roedores). Além disso, deverá ser tomado o padrão de erupção dos dentes em marsupiais. Para
a individualização e posterior análise populacional deverá ser utilizadas anilhas numeradas, próprias para
marcação auricular de pequenos mamíferos (Small Animal Ear Tag). Após anilhamento os espécimes
capturados deverão ser soltos no mesmo local de captura.
Todos os indivíduos capturados no estudo deverão ser identificados com base em comparações de espécimes
e serão depositados na Coleção da PUC-MG e através de descrições morfológicas descritas em Patton et al.,
(2015) para a ordem Rodentia, e para os marsupiais Rossi et al. (2012).
Em cada área amostral deverá ser instalado um transecto contendo 20 armadilhas, equidistantes em três
metros, dispostas no chão e no sub-bosque. Para a amostragem da espécie Nectomys squamipes (ratod’água) as armadilhas serão dispostas no chão adjacentes aos cursos d’água, alternando-se os tipos de
armadilha (Sherman ou Tomahawk). As armadilhas deverão ser vistoriadas diariamente pela manhã. Quando
necessário, as iscas deverão ser trocadas em intervalos de, no máximo, dois dias.
Médio e grande porte
Busca Ativa por Evidências Diretas e Indiretas
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A busca por evidências diretas tem como objetivo a visualização e zoofonia (vocalização) dos animais
presentes na área. Para tanto, deverão ser realizados censos em busca de registros de mamíferos tanto no
período diurno quanto noturno. As seis áreas amostrais selecionadas deverão ser percorridas a pé a uma
velocidade de cerca de 1 km/h. O esforço desta metodologia deverá ser calculado por meio da multiplicação
de horas de aplicação da metodologia pelo número de dias de amostragem.
Todas as observações diretas e de evidências indiretas das espécies da mastofauna deverão ser devidamente
anotadas. A busca ativa por evidências indiretas consiste no registro de vestígios (pegadas, tocas, ninhos,
trilhas, restos alimentares e fezes) da mastofauna. Os vestígios deverão ser identificados com o auxílio de
bibliografia especializada (Borges & Tomás, 2004) e experiência do biólogo responsável.
Armadilhas Fotográficas (Camera Trap)
Deverão ser utilizadas armadilhas fotográficas, a qual possui um sensor passivo para detecção de calor e/ou
movimento (“Passive Infra-Red - PIR”) e dispositivo de LEDs infravermelhos que funcionam como flash,
permitindo fotos noturnas (em preto e branco) e fotos diurnas (coloridas).
O equipamento deve ser programado para disparar em intervalos mínimos de 40 segundos, evitando-se
muitas fotos de um mesmo indivíduo, bem como o registro de data e hora, sendo mantido em funcionamento
24 horas por dia ao longo da amostragem. Após o período de amostragem todas as armadilhas deverão ser
retiradas para análise das fotografias captadas.
Mastofauna Voadora - Chiroptera
Redes-de-neblina (mist-nets)
As redes deverão ser dispostas diariamente desde no início do anoitecer (17:30h), ficando expostas por um
período de seis horas/noite em cada ponto amostral. Para diminuir o stress de espécimes eventualmente
capturados, as redes deverão ser vistoriadas a cada 20/30 minutos.
Todos os morcegos capturados deverão ser identificados de acordo com a bibliografia pertinente (Lim e
Engstrom, 2001; López-Baucells et al., 2016; Voss, 2009), fotografados e ter as seguintes medidas retiradas:
peso, sexo, idade, estágio reprodutivo e medida do antebraço. Feita a biometria, cada indivíduo deverá ser
anilhado e solto no mesmo local de captura.
Monitoramento acústico
O gravador ultrassônico autônomo SM2+ (Wildlife Acoustics, Concord, USA) deverá ser fixado em campo a
cerca de 1,5 metros do nível do solo e com o microfone inclinado a 45° em direção ao céu. O gravador deverá
ser programado para ser ativado em horário crepuscular (18:00 horas) e permanecer ativo até as 6:00 horas,
totalizando 12 horas de amostragem em cada tipo de habitat selecionado.
Determina-se como estímulo mínimo para ativação do gravador sons ultrassônicos de 6 dB, tendo como filtro
chamados acústicos entre 10 e 192 Khz, com uma taxa de amostragem de 384 Khz, em Full spectrum
mantendo todas as características dos sons, possibilitando uma maior precisão na identificação (Schnitzler e
Kalko, 2001). Deverá ser considerado como uma passagem de morcego (Bat pass) a sequência de duas ou
mais chamadas de ecolocalização limitadas pelo tempo de pós gatilho ou por uma chamada de alimentação
- Feed buzz - (Fenton, 2004). Para evitar a gravação de várias passagens de um mesmo indivíduo deve ser
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considerado o tempo de dois minutos para o registro de uma passagem da mesma espécie. As passagens
devem ser gravadas em cartões de memória inseridos nos gravadores acústicos.
Avifauna
Pontos de escuta
O tempo de permanência em cada ponto deverá ser de 10 minutos. A amostragem noturna deve ser realizada
nas mesmas áreas, visando o registro de espécies de corujas, bacuraus e urutaus.
Redes de neblina
A partir de trilhas já existentes nas áreas amostrais, deverão ser montadas 10 redes de neblina (12 m x 3 m),
amarradas a hastes extensoras que as suportem verticalmente. A montagem das redes de neblina deverá ser
realizada ao final da tarde do dia anterior à aplicação da metodologia de captura, permanecendo as mesmas
fechadas até o horário de amostragem. As redes deverão ser abertas de 06h00min às 12h00min, sendo
averiguadas a cada 30-40 minutos, como sugerido por Develey (2004).
No momento da averiguação, as aves capturadas deverão ser devidamente retiradas pelo anilhador e
contidas em sacos de pano apropriados para a manutenção temporária e transporte até o local de
identificação. Posteriormente, as aves deverão ser medidas, além da determinação do sexo, idade, massa
corporal, presença ou não de placa de incubação, muda e parasitas. Todas as características deverão ser
anotadas em ficha apropriada. Ademais, as aves capturadas deverão ser marcadas com anilhas metálicas
fornecidas pelo CEMAVE, de acordo com o tamanho do tarso, e finalmente soltas. Esta marcação, soltura e
posterior recuperação poderão fornecer dados para uma série de estudos, além de diversos parâmetros
populacionais (como o tempo de vida dos indivíduos marcados e recapturados), migração e dependência
ambiental (Develey, 2004).
Para o cálculo do esforço amostral de redes de neblina, leva-se em consideração a área (a) de cada rede
(altura vezes comprimento), multiplicada pelo tempo de exposição (h) e pelo número de redes armadas (n),
resultando o esforço amostral (Straube & Bianconi, 2002) para captura das espécies.
Análise de Dados
As seguintes análises serão realizadas:
Riqueza: Será evidenciada pela (i) lista de espécies a ser produzida a cada campanha semestral de
monitoramento; (ii) pela curva cumulativa de espécies; e, (iii) pelo índice JackKnife.
Lista de espécies: Deverá conter as seguintes informações: Ordem, Família, Espécie, nome comum, local de
registro, forma de registro e status de conservação; o modelo deverá seguir o formulário disponibilizado pela
SEMAD;
Curva Cumulativa de Espécies: É o somatório de espécies registradas diariamente. Permite avaliar se o
registro de espécies para a área de interesse estabilizou;
Índice de Jackknife: Este índice estima, a partir dos dados primários obtidos em campo, a riqueza de uma
comunidade. Esta riqueza é estimada utilizando-se o número de espécies que ocorrem em apenas uma
amostra (uniques). A estimativa de riqueza é calculada pelas expressões matemáticas:
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𝑛– 1
𝑆𝑗 = 𝑠 + 𝑄𝑗 (
)
𝑛
Onde: Sj é a riqueza estimada, s é a riqueza observada, Qj é o número de espécies que ocorrem em
exatamente j amostras e n é o número de amostras.
Diversidade: Índice de diversidade de Shannon-Weaver: Para o cálculo da diversidade de espécies deve-se
utilizar o índice de diversidade de Shannon-Weaver que correlaciona a riqueza da área com a frequência de
ocorrência.
𝐻 ∗= −𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑝𝑖
Onde H* é o índice de diversidade.
Similaridade: Índice de similaridade de Sorensen: A similaridade faunística entre as áreas de estudo também
deve ser comparada utilizando-se o Coeficiente de Similaridade Binário de Sorensen (Krebs, 1999):

𝑆𝑠 =

2𝐴
(2𝐴 + 𝐵 + 𝐶)

Onde: A é o número de espécies comuns a ambas as áreas; B é o número de espécies presentes na área 1,
mas ausentes na área 2; C é o número de espécies presentes na área 2, mas ausentes na área 1. O índice
varia de 0 (dissimilaridade máxima) a 1 (similaridade máxima).
Distribuição geográfica: Todos os dados de registro das espécies serão georreferenciados em mapas, para
determinar a distribuição geográfica das espécies de acordo com: vegetação predominante e período do ano.
Dessa forma, será possível determinar quais são as áreas preferenciais das espécies (considerando o número
de registros em cada uma das áreas), se elas se concentram em áreas específicas de acordo com a
sazonalidade ou vegetação e estimar o tamanho populacional a partir do número de registros.
Abundância Relativa: Índice Pontual de Abundância (IPA). É estimado pela divisão do total do número de
espécies registradas pelo total do número de pontos amostrados. Esta análise será utilizada para o grupo de
aves.
Ictiofauna
Amostragem
Serão realizadas amostragens com auxílio de peneiras de malhas 2 mm. O esforço amostral empregado nas
amostragens com peneira e rede de arrasto serão padronizadas em 1 hora de pesca ativa por ponto em um
trecho de 100 m longitudinais. O esforço total por ponto, será empregado em m², multiplicando-se o trecho
longitudinal amostrado versus a largura média do corpo hídrico. Cada ponto amostral será amostrado apenas
uma vez por campanha.
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Posteriormente os espécimes serão separados por ponto e tipo de petrecho utilizado na captura. Quando
necessária a identificação em laboratório e coleta de indivíduos para tombamento, os mesmos serão
capturados e eutanasiados de acordo com os diretrizes específicas para o grupo e fixados com formalina a
10%. A nomenclatura taxonômica utilizada obedecerá às regras zoológicas utilizadas por Reis et al. (2003),
pelos sites Fishbase (http://www.fishbase.org) e da California Academy of Sciences
(http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).
Em campo, será realizada biometria dos espécimes capturados. Aqueles indivíduos coletados serão
fotografados, acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com indicação de sua procedência, data e
armazenados em recipientes contendo solução de formalina a 10%.
Tamanho e abundância
A variação nos tamanhos das espécies para o período amostrado será avaliada por meio da construção de
tabelas com os comprimentos e pesos médios, máximos e mínimos dos exemplares capturados.
A abundância relativa será determinada através da captura por unidade de esforço (CPUE), definida como o
somatório do número (CPUEn) ou biomassa (CPUEb em g) de peixes em 100 m² dos petrechos empregados.
Este procedimento possibilita comparações quantitativas entre espécies, estações e períodos amostrados,
sendo obtido da seguinte forma:
CPUEn = N / E x 100 e CPUEb = B / E x 100, onde:
CPUEn = captura em número em 100 m² por unidade de esforço;
CPUEb = captura em biomassa (g) em 100 m² por unidade de esforço;
N = nº de peixes capturados;
B = biomassa (g) dos peixes capturados;
E = área amostrada percorrida durante as amostragens.
5.5.7.5.1 - Diversidade, Equitabilidade e Similaridade
Para o cálculo da diversidade de espécies serão empregados os dados de abundância encontrada nas
amostragens. Será utilizado o índice de diversidade de Shannon, descrito pela equação:

Onde: ni = número dos indivíduos em cada espécie; pi = abundância de cada espécie; S = número de espécies,
chamado também de riqueza.
N = número total de todos os indivíduos:

.
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Será calculada a equitabilidade J’: J´= (H’/ HMax) x 100: Sendo Hmax =log S (riqueza de espécies), que
demonstra quanto a diversidade H’ representa dentro da diversidade máxima.
Para verificar a similaridade da riqueza observada entre os pontos amostrais, será realizado agrupamento
hierárquico baseado no coeficiente de Jaccard, calculado a partir da presença/ausência das espécies totais
por estação amostral:

Onde: JC= coeficiente de distância de Jaccard; a = número de espécies que se repetem em uma estação X e
Y; b = número de espécies presentes apenas na estação X, e c = número de espécies presentes apenas na
estação Y.
5.5.8 - Equipe Técnica
Para execução do Programa sugere-se que a equipe seja constituída por um biólogo coordenador e um
biólogo auxiliar para cada grupo, além de um técnico de segurança do trabalho para supervisionar as
atividades de campo e equipe gestora do programa.
5.5.9 - Cronograma
A seguir é apresentado o cronograma contendo as atividades de ambos os Programas previstos no presente
documento. Destaca-se que toda e qualquer atividade que envolva a captura da fauna somente poderá ser
executada mediante emissão da Autorização de Manejo e Coleta da Fauna.
Vale ressaltar que como os programas e subprogramas já estão sendo executados desde janeiro de 2019
seus cronogramas são realizados de acordo com a metodologia específica de cada programa ou
subprograma, podendo assim serem findados quando alcançarem seus resultados.
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Quadro 36: Cronograma do Programa de Monitoramento da Fauna.
01
02

ANO
MÊS

J

F M A M

J

J

A S O N D

J F M A M

J

J

A S O N D

03
J F M A M

J

04
J

A S O N D

J F

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA AMEAÇADA (PMCFA)
Herpetofauna
Subprograma de Monitoramento
de Anfíbios e Répteis
Ameaçados, Deficientes em
Dados, Raros e/ou Endêmicos
Subprograma da espécie de
anfíbio Aplastodiscus cavicola
Subprograma de Monitoramento
do Cágado Ameaçado
Hydromedusa maximiliani
Subprograma de Taxonomia e
Conservação de Espécies de
Bokermannohyla
Mastofauna
Subprograma de Monitoramento
da Mastofauna terrestre de
médio e grande porte
Subprograma de Monitoramento
da Mastofauna terrestre de
pequeno porte
Ictiofauna
Subprograma de Monitoramento
da Ictiofauna Trichomycterus
novalimensis
Avifauna
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ANO
MÊS
J
Subprograma de Monitoramento
da Avifauna ameaçada ou de
importância conservacionista

01
F M A M

J

02
J

A S O N D

J F M A M

J

03
J

A S O N D

J F M A M

J

04
J

A S O N D

J F

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (PMF)
Mastofauna Terrestre
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA (PMF)
Mastofauna Voadora Chiroptera
Ictiofauna
Comunidade Bentônica
Avifauna
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5.6 - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR
5.6.1 - Introdução
A implantação e operação Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 prevê a circulação
de veículos, maquinários e equipamentos, que deverão emitir poluentes atmosféricos provenientes da
queima de combustível (combustão interna) e da ressuspensão de materiais particulados procedentes de
vias não pavimentadas. De forma semelhante, estão previstas atividades envolvendo a movimentação de
grandes volumes de solo na fase de implantação, assim como o transporte e alimentação das pilhas de rejeito
na fase de operação, sendo que ambas as atividades figuram como de manuseio de materiais pulverulentos,
que também são contribuintes das emissões atmosféricas.
Nesse contexto, durante a operação e implantação da Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile –
Fase 03 e 04, deverão ser desenvolvidas ações planejadas para o controle e a redução da emissão dos
poluentes atmosféricos, buscando manter a qualidade do ar em concordância com os padrões estabelecidos
pela legislação vigente e, consequentemente, dirimir o incômodo à população e possíveis danos ao meio
ambiente.
Cabe registro que a CSN Mineração já realiza o monitoramento das concentrações de partículas totais em
suspensão (PTS) e partículas inaláveis (MP10 e MP2,5), no entorno da Mina Casa de Pedra, com uso de
amostradores de grandes volumes (AGV). Assim, recomenda-se que o presente programa seja incorporado
às atividades já realizadas pela companhia.
5.6.2 - Objetivos
O objetivo do Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar é estabelecer ações a serem
realizadas ao longo da implantação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase
03 e 04 que visem assegurar a qualidade do ar, garantindo o atendimento à legislação pertinente e,
consequentemente, a conservação do bem-estar público durante a vida útil do empreendimento.
5.6.3 - Metodologia
Educação ambiental para os trabalhadores
Todos os trabalhadores envolvidos no Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04
deverão receber orientações sobre as atividades que promovem a emissão de poluentes atmosféricos, qual
o impacto destas emissões sobre o meio ambiente, sobretudo às comunidades lindeiras, assim como quais
medidas são indicadas para controlar ou minimizar este impacto. Neste contexto, deve-se dedicar particular
atenção às orientações destinadas aos caminhoneiros responsáveis por conduzir os veículos na via de acesso
internas, destacando a importância de respeitar os limites de velocidade da via.
Controle de velocidade nas vias de circulação interna.
Sabe-se que a emissão de material particulado em estradas não pavimentadas é diretamente proporcional à
velocidade do veículo. Quanto maior for a velocidade do veículo, maior será o potencial de arraste das
partículas existentes sobre a via. Assim, a determinação de um limite de velocidade para cada trecho da via
potencialmente emissora de poeira, realizado por meio de sinalização específica, auxiliará no controle das
emissões de material particulado.
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Neste contexto, registra-se que a Mina Casa de Pedra possui o Plano de Trânsito Interno, que estabelece a
circulação de veículos na velocidade máxima de 40km/h (usina) e de 50 km/h (mina) nas vias de circulação
interna do empreendimento.
Umectação de pátios e vias não pavimentadas
A aspersão de água e polímeros na superfície de estradas não pavimentadas propicia o controle imediato das
emissões de material particulado. Uma rotina operacional de umectação diária nas vias de circulação interna
do empreendimento já é realizada e deverá ser mantida durante a implantação e operação do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, levando-se em consideração a intensidade de
utilização da via e as condições meteorológicas incidentes.
Deve-se considerar a intensificação das ações de umectação no período de maio a agosto, quando são
esperados os menores volumes de chuva na região. Em contrapartida, é possível a paralização das atividades
de umectação/aspersão no período de chuvas, desde que visualmente comprovado sua não necessidade.
A água utilizada para umectação das vias pode ser proveniente da reutilização dos recursos hídricos coletados
pelo sistema de drenagem e decantação proposto no Programa de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos e Carreamento de Sedimentos.
Além da umectação do solo, deve-se manter a rotina de aplicação de polímeros seladores de superfície em
áreas desnudas, sobretudo nas bancadas das pilhas de rejeito e nas pilhas de secagem, com intuito de
atenuar o arraste eólico.
Inspeção e ensaio de fumaça preta
De acordo com o Art. 1º da Portaria Ibama nº 85/1996, toda empresa que possuir frota própria de transporte
de carga ou de passageiro, cujos veículos sejam movidos a óleo Diesel, deverão criar e adotar um programa
interno de autofiscalização da correta manutenção da frota quanto a emissão de Fumaça Preta.
Por esta razão, os equipamentos movidos à óleo Diesel do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile
– Fase 03 e 04 deverão ser submetidos à uma vistoria preventiva verificando-se itens (checklist)
indispensáveis ao seu bom funcionamento. Se constatado falha mecânica ou qualquer outro defeito que
prejudique o seu pleno funcionamento, o equipamento deverá ser retirado da frente de operação e
submetido à manutenção.
Em concomitante, esses equipamentos deverão ser submetidos à inspeção de fumaça preta com uso do
método de escala Ringelmann, conforme diretrizes da norma ABNT NBR 6016:2015 (Gás de escapamento de
motor Diesel - Avaliação de teor de fuligem com a escala de Ringelmann). Essa metodologia também é
apresentada como padrão de comparação na Portaria Ibama nº 85/1996.
Os resultados obtidos servirão como um indicativo do estado de conservação dos motores e deverão ser
avaliados com base nas disposições da Portaria Ibama nº 85/1996, a qual determina, em seu Art. 4º, que os
limites de emissão de fumaça preta a serem cumpridos por equipamentos movidos a óleo Diesel em qualquer
regime deverão ser menor ou igual ao padrão nº 2 da Escala Ringelmann, quando medidos em localidades
situadas até 500 (quinhentos) metros de altitude (em relação ao nível do mar) e menor ou igual ao padrão
nº 3 da Escala Ringelmann, quando medidos em localidades situadas acima de 500 (quinhentos) metros de
altitude. Para efeito do disposto na referida Portaria, é considerado em desacordo o equipamento em
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movimento/operação que apresentar emissão de fumaça preta por mais de 5 (cinco) segundos consecutivos.
Todos os equipamentos e veículos movidos a Diesel utilizados no Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito
do Fraile – Fase 03 e 04 deverão ser inspecionados quanto as emissões de fumaça preta antes de sua
mobilização e durante sua vida útil. A partir da mobilização inicial, a periodicidade dos testes será anual (12
meses) ou sempre que apontada/constatada a necessidade pela equipe de gestão ambiental da CSN
Mineração/Construtora.
As avaliações acima dos limites legais deverão ser registradas em formulário próprio e reportadas para a
equipe gestão ambiental da CSN Mineração/Construtora, a qual irá solicitar a manutenção ou desmobilização
do equipamento. Em caso de manutenção, o equipamento retomará as atividades somente após ser
aprovado na reavaliação.
Monitoramento de PTS, MP10 e MP2,5
Para verificar e constatar a eficácia dos métodos de controle de emissões atmosféricas propostos neste PCA,
se faz necessário proceder com o monitoramento da qualidade do ar, avaliando variáveis relacionadas aos
poluentes emitidos pelas atividades de implantação e operação do empreendimento.
Conforme elucidado no Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile
– Fase 03 e 04, o material particulado (PTS, MP10 e MP2,5) são os poluentes com maior ocorrência nas
emissões previstas para o empreendimento em questão. Neste viés, o monitoramento da qualidade do ar do
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 deverá realizar medições das concentrações
de PTS, MP10 e MP 2,5 no ar.
O procedimento de medição deve ser baseado em normas técnicas específicas de amostragens, visando
comparar a concentração do parâmetro avaliado com a concentração regulamentada pela Resolução
CONAMA nº 491/2018 e Deliberação Normativa COPAM nº 01/1981. Atualmente a norma técnica aplicável
aos procedimentos de medição de PTS é a ABNT NBR 9.547:1997 (Material Particulado em Suspensão no Ar
Ambiente - Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume). Já para
medições de MP10 e MP2,5, aplica-se a ABNT NBR 13412:1995 (Material particulado em suspensão na
atmosfera - Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método do amostrador de grande
volume acoplado a um separador inercial de partículas - Método de ensaio). Em síntese, o método de
medição de PTS e PI consiste na amostragem da qualidade do ar com uso equipamentos móveis do tipo
Amostrador de Grande Volume – AGV.
O resultado obtido em cada medição deve ser comparado aos padrões estabelecidos pela legislação vigente.
Na Resolução CONAMA nº 491/2018 e Deliberação Normativa COPAM nº 01/1981, os padrões estabelecidos
para o parâmetro PTS é de até 240 µg/m³ (amostragens de 24 horas), de MP10 é 120 µg/m³ (amostragens
de 24 horas) e MP2,5 é 60µg/m³ (amostragens de 24 horas).
As medições devem ser realizadas preferencialmente próximas a receptores sensíveis, como residências,
unidades básicas de saúde e instituições de ensino. A Localização e critérios de definição dos locais alvos de
medição serão apresentados no PCA elaborado para este empreendimento.
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5.6.4 - Equipe Técnica
A execução do Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar é de responsabilidade da CSN
Mineração, conforme já ocorre atualmente, podendo o empreendedor contratar empresa especializada para
a amostragem da qualidade do ar.
5.6.5 - Cronograma
O Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar deverá ser realizado por meio de campanhas
semanais durante todo a fase de implantação e operação do empreendimento, estendendo-se por toda a
vida útil do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04. A título de referência, o Quadro
37 apresenta o cronograma físico para o período de 12 meses (um ano).
O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura).
Quadro 37: Cronograma do Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar.
Atividade

Mês
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Inspeção de veículos e
equipamentos. Avaliação
do teor de fuligem dos
veículos e equipamento
movidos à óleo Diesel
através do uso da Escala
Ringelmann.4
Umectação das vias de
acesso e taludes de solo
exposto
Medições de PTS, MP10,
MP2,5 (a cada seis dias)

5.7 - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE RUÍDOS
5.7.1 - Introdução
A movimentação de veículos e máquinas pesadas, durante a implantação e operação do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fase 03 e 04, possuem potencial para emissão de ruídos em
diferentes graus de intensidade, passíveis de causar incômodo a receptores localizados no entorno dos locais
de intervenção.
Neste contexto, sabe-se que a exposição a ruídos intensos ou mesmo a exposição prolongada a ruídos de
menor intensidade podem gerar reações adversas ao organismo receptor, onde os efeitos variam desde

4

As inspeções são realizadas antes da mobilização de cada equipamento e a cada 12 meses.
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desconforto do sistema auditivo até efeitos deletérios sobre as funções fisiológicas dos organismos (BISTAFA,
2006).
O Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos prevê o monitoramento do nível de ruídos ambiente, a
fim de assegurar que as emissões estejam em concordância com a legislação vigente, ou seja, que o conforto,
a saúde e o bem-estar da população local estejam garantidos.
Cabe o registro de que a CSN Mineração já realiza medições semestrais de ruído ambiente no entorno da
Mina Casa de Pedra. Assim, recomenda-se que o presente programa seja incorporado as atividades já
realizadas pela companhia.
5.7.2 - Objetivos
O objetivo do Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos é estabelecer diretrizes que visem prevenir
e controlar a geração de ruído nas imediações do empreendimento, sendo o objetivo especifico a
manutenção dos níveis de ruído ambiente dentro dos limites recomendado pela legislação vigente.
5.7.3 - Metodologia
O Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos está estruturado sobre dois eixos principais, um
primeiro dedicado a medidas de prevenção e mitigação de ruídos emitidos pelas obras (descritos no item
5.7.3.1 - ) e um segundo dedicados a medidas de controle (monitoramento) do ruído ambiente nas
imediações das áreas de intervenção (5.7.3.2 - ).
Medidas de prevenção e mitigação
Este subitem apresenta um elenco de medidas preventivas e mitigadoras indicadas para atenuar o impacto
acústico provocado pelo empreendimento sobre os receptores potencialmente críticos localizado no seu
entorno. Tais medidas visam, sobretudo, o controle e a redução dos ruídos nas fontes que o geram. As
medidas indicadas são:
•
•
•
•
•

Manter o maquinário utilizado devidamente lubrificado;
Desenvolver ações que resultem no controle do tráfego de veículos nas vias de acesso, a exemplo da
determinação de limites máximos de velocidade, visando minimizar o incômodo decorrente do ruído
proveniente do tráfego de veículos;
Realização de inspeções periódicas em equipamentos e veículos utilizados na operação do
empreendimento, priorizando a utilização daqueles que apresentem baixos índices de ruídos;
Executar, quando aplicável, enclausuramento de fontes ruidosas ou construção de barreiras físicas,
como cortina vegetal;
Abordar, nas campanhas de educação ambiental, medidas que visem a sensibilização dos
trabalhadores a respeito da minimização da geração de ruído proveniente das atividades
operacionais do empreendimento.
Medidas de controle e monitoramento

Na fase de implantação e operação do empreendimento deverá ser realizado o monitoramento semestral
dos níveis de pressão sonora nos limites externos ao empreendimento, contemplando medições no período
diurno e noturno e, caso aplicável, em período vespertino conforme legislação municipal vigente.
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A metodologia aplicada ao monitoramento deverá estar em concordância com os dispositivos legais. A Lei
Federal nº 6.938/1981 atribui ao CONAMA a competência para estabelecer “normas e padrões compatíveis
com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida” (Art. 6º, inciso II), e
o CONAMA, por sua vez, através da sua Resolução nº 001/1990, determina que seja adotada a metodologia
de medição dos níveis de ruídos e demais procedimentos estabelecidos pela norma ABNT NBR 10151. Desta
forma, a metodologia de medição e avalição dos níveis de pressão sonora proposta neste programa deve
atender as diretrizes da norma ABNT NBR 10.151:2019 – Versão Corrigida 2020 (Acústica - Medição e
avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral).
Portanto, considerando a ABNT 10151:2019-Versão Revisada 2020, para cada ambiente avaliado, as
medições deverão ser realizadas em duas etapas. A primeira etapa consiste na medição do som total, a qual
é realizada individualmente em cada ponto amostral e compreenderá o som proveniente da fonte sonora
objeto de avaliação (som específico) juntamente com o som do ambiente (som residual).
Após a primeira medição (em cada ponto), deve-se avaliar se o Laeq obtido corresponde a um valor acima
do valor de referência para a área e horário em questão, segundo ABNT NBR 10151:2019, ou se o valor obtido
está abaixo da referência normativa, mas a diferença possui menos de 5 dB5. Nestes casos, se faz necessário
proceder com uma nova medição de som ambiente residual.
O som residual é um remanescente do som total, ou seja, é a medição do som ambiente sem a interferência
da fonte sonora objeto de avaliação, no caso, sem as contribuições das fontes provenientes da mineração.
Para obtenção do som residual deve-se realizar a medição do nível de pressão sonora assegurando que não
ocorram contribuições da fonte sonora objeto de avaliação, assim, as medições devem ocorrer com as
atividades operacionais do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 paralisadas.
Recomenda-se que as medições de som residual sejam realizadas imediatamente antes ou após as medições
do som total, com intuito de assegurar que o som residual obtido em ambas as medições contenha
características semelhantes, tornando a comparação dos resultados fidedigna. Cientes das dificuldades já
prenunciadas para determinação do ruído residual, quando não for possível cessar a fonte sonora objeto de
medição, a ABNT, por meio da ABNT NBR 10151:2019, permite que o nível sonoro residual poderá ser medido
em outro ambiente, desde que devidamente justificável que o ambiente substituto apresente características
semelhantes àquele originalmente alvo das medições.
No que concerne aos locais de medição, a norma ABNT NBR 10151:2019 apresenta critérios para definição
dos pontos de medição sonora, dentre os quais, aplica-se ao empreendimento em questão a seguinte
passagem: “Para fins de avaliação sonora ambiental de empreendimentos, instalações e eventos,
independentemente da existência de reclamações, as medições devem ser realizadas obrigatoriamente em
áreas habitadas vizinhas ao empreendimento. Quando não houver áreas habitadas, as medições podem ser
realizadas apenas nas áreas mais próximas ao empreendimento.” (grifo nosso).
A localização dos locais alvos de medição será apresentada no PCA elaborado para este empreendimento,
devendo obrigatoriamente considerar os critérios definidos pela norma regulamentadora. A avaliação sonora

5 A margem de erro de 5 dB foi definida pelo fato de que, segundo a ABNT NBR 10151:2019, medições onde ruídos impulsivos fossem registrados,
deveriam ser “penalizadas” com 05 db nos resultados finais. Como exemplo, em local onde o valor de referência legal é de 60 dB e a medição do
som total aferido foi 57 dB com registros de som impulsivos, tem-se que mesmo que o resultado aferido esteja abaixo do valor de referência, o
resultado final (corrigido), quando somado 5 dB de penalização, estará em desacordo com o limite de referência.
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deverá ser realizada pela comparação dos níveis de pressão sonora aferidos em campo com os limites
máximos recomendados pela norma ABNT NBR 10151:2019. Os limites de horário para o período diurno e
noturno podem ser definidos pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período
noturno não deve começar depois das 22h00 e não deve terminar antes das 07h00 do dia seguinte. Ressaltase ainda que as avaliações sonoras devem ser realizadas nos períodos em que a atividade, alvo do
licenciamento, represente a condição normal do sistema.
A classificação do tipo de área deverá ser realizada através da classe de uso do solo aferida na ocupação
regular, ou seja, ocupação por edificações ou outras atividades em conformidade com a legislação de uso e
ocupação do solo local (zoneamento municipal de Congonhas, quando disponíveis).
5.7.4 - Equipe Técnica
A execução do Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos é de responsabilidade da CSN Mineração,
conforme já ocorre atualmente, podendo o empreendedor contratar empresa especializada para medição
de ruídos.
5.7.5 - Cronograma
O Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos deverá ser realizado em todo o período de implantação
e operação por meio de campanhas semestrais. A título de referência, o Quadro 38 apresenta o cronograma
físico para o período de 12 meses (um ano).
O relatório de acompanhamento de periodicidade semestral será submetido ao órgão ambiental no mês
subsequente ao fechamento do semestre (período de cobertura).
Quadro 38: Cronograma do Programa de Controle e Monitoramento de Ruídos.
Atividade

Mês
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Proceder com as
medidas de prevenção
e mitigação
Realizar as medições
dos níveis de pressão
sonora

5.8 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
5.8.1 - Introdução
A implantação e operação Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 inclui atividades
geradoras de resíduos sólidos diversos, cujo volume e tipologia variam de acordo com o tipo de intervenção.
O acúmulo indiscriminado de resíduos pode oferecer riscos ao meio ambiente, como contaminação dos solos
e dos recursos hídricos, além de favorecer a atração e a proliferação da fauna sinantrópica nociva (como
insetos e roedores) e outras espécies de importância médica (escorpiões e aranhas), oferecendo risco de
transmissão de doenças e acidentes com animais peçonhentos aos trabalhadores e comunidade lindeira.
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Dessa forma, é imperativo que os resíduos oriundos da implantação e operação do empreendimento sejam
adequadamente quantificados, tratados e destinados de acordo com legislação e normativas vigentes. Neste
viés, o presente Programa estabelece metodologias e ações que devem ser implementadas pela CSN
Mineração e pelas construtoras mobilizadas para o período de obras.
Registra-se que a Mina Casa de Pedra possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos vigente, conforme
previsto Lei nº 12.305/2010, de modo que as ações aqui elencadas apenas reforçam as práticas da CSN
Mineração. Cabe também o registro de que a enfermaria, restaurantes e planta de beneficiamento de
minério da Mina Casa de Pedra – que receberá o minério do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do
Fraile – Fase 03 e 04 - não é escopo deste PCA, logo, a gestão dos resíduos gerados nestas estruturas foi
analisada nos respectivos processos de licenciamento.
5.8.2 - Objetivos
O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos objetiva reduzir a geração de resíduos na fonte primária;
adequar à segregação na origem e assegurar o correto manuseio, armazenamento temporário e destinação
final dos materiais descartados pelas atividades de implantação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, de modo a controlar e minimizar riscos ao meio ambiente, aos
trabalhadores e à comunidade lindeira, bem como atender as legislações pertinentes Metodologia
Educação ambiental aos trabalhadores
Deverão ser realizadas palestras com o intuito de conscientizar a mão de obra envolvida na implantação e
operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 com relação aos objetivos
deste programa e de fornecer as orientações necessárias para o seu cumprimento. Na mesma linha de
raciocínio, as áreas de com grande circulação de funcionários deverão apresentar informações com
orientações sobre prática ambientalmente corretas para triagem, armazenamento e transporte de resíduos
sólidos na unidade, destacado que a prática prioritária é a não geração de resíduos e, secundariamente, a
redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final adequada.
Segregação
A necessidade de providenciar a segregação de resíduos na fonte tem como objetivos principais preservar as
propriedades qualitativas dos materiais com potencial de recuperação e reciclagem, evitar a mistura de
resíduos incompatíveis, diminuir o volume de resíduos perigosos a serem destinados e, consequentemente,
os custos de sua destinação.
A segregação dos resíduos é diretamente dependente da sua classificação, que deve ser feita
prioritariamente na fonte. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser classificados
conforme diretrizes da ABNT NBR 1004:2004.
Mensalmente, a equipe técnica responsável por este programa deverá preencher uma planilha de
automonitoramento, contendo informações sobre os resíduos gerados naquele período, como tipo de
resíduo, classificação, local de armazenamento, local de geração e volume.
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Coleta e Acondicionamento
Para garantir a integridade físico-química dos resíduos a serem gerados durante a implantação e operação
do empreendimento, assim como para evitar contaminação do meio ambiente e riscos aos trabalhadores e
população lindeira, os mesmos deverão ser acondicionados (protegidos) em recipientes apropriados no local
da geração, definidas em função da sua classificação e propriedades dos materiais.
Assim, as frentes de intervenção deverão dispor de recipientes (lixeiras) de acondicionamento de acordo com
os tipos de resíduos gerados em cada locação. Os recipientes deverão ser constituídos de materiais
compatíveis com a sua natureza, observando-se resistência à impactos, punctura, ruptura e vazamento de
resíduos contidos no seu interior. Da mesma forma, os recipientes utilizados deverão possuir durabilidade e
estanqueidade, sendo ainda de material lavável e dotados de tampas íntegras visando proteger os resíduos
das intempéries.
Além das características acima descritas, os recipientes deverão ser padronizados, com identificação e
coloração específica. A Resolução CONAMA nº 275/01 determina o código de cores para os diferentes tipos
de resíduos a ser adotado na identificação de coletores e que deverão ser preferencialmente adotados para
utilização durante a operação do empreendimento em análise.
A coleta e segregação serão de responsabilidade dos trabalhadores envolvidos na atividade de geração,
sendo também de sua responsabilidade a disposição nos recipientes adequados. Os resíduos deverão ser
removidos dos coletores nas frentes de geração e remanejados até o Entreposto de Resíduos da Mina Casa
de Pedra.
Armazenamento temporário
Por armazenamento entende-se a contenção temporária de resíduos enquanto se aguarda a destinação final
adequada. Com esta finalidade, para fase de operação, a CSN Mineração possui um Entreposto de Resíduos
no interior da Mina Casa de Pedra. Para fase de implantação, as construtoras subcontratadas deverão prover
uma área no interior do canteiro de obras dedicada as baias de armazenamento temporário de resíduos.
Sempre que o limite de armazenamento dos coletores (lixeiras) for atingido, os resíduos deverão ser
remanejados para o Entreposto de Resíduos ou Baias Temporárias. O armazenamento dos resíduos deve ser
feito de acordo com as classes a que pertencem, segundo a ABNT NBR 10.004:2004 e resoluções Conama nº
357/02 e nº348/04. Resíduos não perigosos serão armazenados em baias cujas especificações atendam a
ABNT NBR 11174:1990. Já os resíduos perigosos serão armazenados em baias específicas para resíduos
perigosos, em atendimento às recomendações da ABNT NBR 12.235:1992, ou seja, em local
impermeabilizados e protegidos das intempéries, além de sinalizados, com fácil acesso, afastados de águas
superficiais, áreas alagadas, nascentes e áreas de preservação/proteção ambiental.
Coleta e transporte externo
A equipe do PGRS deverá certificar-se de que o transporte dos resíduos até o destino final seja realizado por
empresa licenciada para esta atividade, bem como garantir que equipamentos utilizados sejam adequados
ao peso, à forma e ao estado físico dos materiais a serem transportados.
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O transporte de resíduos sólidos deverá seguir as orientações da ABNT NBR 13221:2002. Já os resíduos
perigosos deverão ser transportados conforme legislação pertinente (Resolução CONAMA nº 001-A/1986 e
Resolução CONAMA nº 362/05).
O transporte dos resíduos sólidos até seu destino final deverá ser acompanhado, quando aplicável, de
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR), gerados no
Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), sistema online da FEAM (MG).
Destinação final
Primeiramente, todas as alternativas de reutilização, reaproveitamento e reciclagem devem ser realizadas
antes da decisão de encaminhar os resíduos sólidos para outras formas de destinação final.
Para a destinação deve-se priorizar implantação de um sistema de logística reversa, assim como de
reaproveitamento dos resíduos. Esgotando-se todas as formas de reinserir os resíduos como um novo
material utilizável deve-se proceder então com a sua destinação final ambientalmente adequada. Os resíduos
deverão ser encaminhados para locais devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente para
exercer tal finalidade.
Importante frisar que as licenças ambientais de operação das unidades de destinação final selecionadas
também compõem documentação exigida na forma da lei. Sendo assim, torna-se impreterível o
acompanhamento das validades de tais licenças junto às empresas contratadas.
5.8.3 - Equipe Técnica
Para fase de implantação, o presente programa será de responsabilidade das construtoras/empreiteiras que
venham a ser contratadas pela CSN Mineração.
Para fase de operação, a Mina Casa de Pedra possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos vigente,
sendo, portanto, o presente programa de responsabilidade da CSN Mineração, que, conforme já ocorre, pode
subcontratar empresas licenciadas para o transporte e destinação final dos resíduos sólidos gerados na
unidade.
5.8.4 - Cronograma
O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser realizado de modo ininterrupto por todo o
período de implantação e operação do empreendimento. A título de referência, o Quadro 39 apresenta o
cronograma físico para o período de 12 meses (um ano).
Quadro 39: Cronograma do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Mês
Atividade

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Realizar de campanhas de
educação ambiental e
sensibilização dos
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Mês
Atividade

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

trabalhadores relacionada
à gestão dos resíduos
Gerenciamento dos
resíduos sólidos
Remoção dos resíduos das
frentes de geração e
transporte para os
Entreposto de Resíduos.
Emissão dos documentos
necessários para
transporte e destinação
dos resíduos

5.9 - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
CARREAMENTO DE SEDIMENTOS

PROCESSOS EROSIVOS E

5.9.1 - Introdução
A implantação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04 prevê a
execução de algumas atividades que irão alterar a geometria do terreno em locais específicos (e.g. bancadas
e taludes de rejeitos, diques de contenção e novos acessos). Essas intervenções, quando associadas aos
fatores ambientais naturalmente presentes na região, a exemplo das chuvas orográficas, implicam na
necessidade de medidas que previnam, controlem e minimizem os processos de dinâmica superficial, tais
como os processos erosivos e movimentos de massa.
Sabe-se que, caso não contidos, os mencionados processos devem gerar sedimentos que podem ser
carreados pelo escoamento pluvial para o interior de cursos d’água, oferecendo risco de assoreamento e
impactando às comunidades aquáticas. Por vezes, áreas atingidas por fenômenos erosivos evoluídos ou
movimentos de massa de grande porte acabam por se configurar como áreas degradadas, podendo acarretar
prejuízos econômicos e ambientais, envolvendo elevados custos para sua recuperação e/ou remediação.
Neste cenário, o Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de
Sedimentos prevê esforços de identificação, registro, qualificação, recuperação e monitoramento dos locais
suscetíveis à ocorrência de feições erosivas ou movimentos de massas, se estendendo aos locais onde a
ocorrência destes eventos já esteja confirmada.
5.9.2 - Objetivos
Este Programa tem como objetivo prevenir, assim como identificar e corrigir a ocorrência processos de
dinâmica superficial (e.g. processos erosivos ou de movimento de massa) ao longo das áreas de intervenção
da Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04
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5.9.3 - Metodologia
Embora processos morfodinâmicos, incluindo os fenômenos erosivos e movimentações de massa, sejam de
significativa complexidade, os procedimentos executivos propostos pelo Programa de Controle e
Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos são de relativa simplicidade, uma vez
que envolvem a identificação de focos e áreas suscetíveis por meio de inspeções in loco, assim como a
identificação de algumas técnicas de engenharia que poderão ser utilizadas para se prevenir a ocorrência de
eventos desta tipologia.
Inspeções de campo e definição de áreas-alvo
A equipe do presente Programa deverá percorrer a referida área requerida para intervenção com o objetivo
identificar a existência de locais susceptíveis a ocorrência de processos erosivos ou movimento de massa.
As vistorias devem ser intensificadas após a ocorrência de eventos meteorológicos passíveis de
favorecimento à ocorrência de processos morfodinâmicos, tais como chuvas torrenciais.
As informações coletadas durante as vistorias deverão ser encaminhadas para o empreendedor que deverá,
em conjunto com os responsáveis pelo Programa, avaliar quanto à necessidade de adoção de medidas
corretivas, preventivas ou de monitoramento nos locais selecionados, alinhado as diretrizes descritas a
diante.
Medidas preventivas de processos morfodinâmicos
A principal premissa relacionada à contenção de processos erosivos é a redução do volume ou velocidade de
escoamento da água e a retenção de sedimentos próximos à fonte. Sendo assim, sugerem-se que sejam
adotadas as seguintes medidas de controle e atenuação de processos morfodinâmicos:
•

•
•
•

Deve-se realizar a instalação de dispositivos de drenagem nas áreas de intervenção que
permanecerem com solo exposto por tempo prolongado, podendo incluir dentre os dispositivos:
sarjetas, canaletas, bueiros e galerias, que deverão ser selecionados conforme critérios técnicos do
projeto de engenharia;
Após instaladas, todas as estruturas de drenagem devem permanecer livres de obstruções para que
desempenhem plenamente sua função. Assim, é obrigatória a limpeza e manutenção periódica
destes dispositivos;
Para a construção de taludes deve-se considerar as diretrizes da ABNT NBR 11682:1991 (estabilidade
de taludes);
O abaulamento da pista de rolagem dos novos acessos (internos) deve favorecer o escoamento
superficial para as margens das estradas, atenuando o surgimento de buracos e pontos de
acumulação de água;
Medidas de correção de processos morfodinâmicos

A proposição de medidas de correção deve ser definida conforme a tipologia e criticidade de cada processo
morfodinâmico identificado. Deve-se realizar, inicialmente, a estabilização mecânica por meio da instalação
de barreiras físicas e diminuição da velocidade de carreamento de materiais inconsolidados, para
posteriormente, ser feita a recuperação e reabilitação ambiental. Assim, deverá ser priorizada a estabilização
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em detrimento da recuperação. Já para os casos de assoreamento, deve-se dar prioridade para a retirada
dos sedimentos concentrados em determinada porção do leito do corpo-d ’água.
Para os locais afetados com fenômenos erosivos evoluídos, que ofereçam risco aos bens patrimoniais, vias
de acesso, trabalhadores e/ou comunidade lindeira, ou que impliquem em impactos ao meio ambiente, serão
elaborados planos de contenção individuais, explicitando as formas de atuação específicas para cada caso,
levando-se em consideração os aspectos genéticos e condicionantes dos processos. Estas ações devem
ocorrer em consonância ao proposto pelo Plano de Recuperação de Área Degradada.
É imperativo à equipe técnica do presente programa retornar a todos os locais onde tenham sido
identificadas feições erosivas ou evidências de suscetibilidade a processos morfodinâmicos para registrar a
eficácia e aderência das medidas corretivas aplicadas pelo empreendedor.
5.9.4 - Equipe Técnica
O presente programa será executado pela construtora ou empreiteira na fase de implantação, bem como
pela equipe técnica da CSN Mineração na fase de operação
5.9.5 - Cronograma
O Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de Sedimentos deverá ser
realizado por toda a vida útil do empreendimento (implantação e operação), devendo a equipe executora do
programa realizará inspeções periódicas na área de intervenção do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito
do Fraile – Fase 03 e 04 com intuito de identificar feições morfodinâmicas no local (erosões, trincas,
abatimentos, cicatrizes de movimento de massa, etc.) ou áreas susceptíveis a estes processos. Uma vez que
sejam identificadas tais feições, a equipe de meio ambiente da CSN Mineração ou da construtora subcontrata
será acionada para orientar a execução de técnicas de contenção ou correção, alinhado as diretrizes deste
PCA.

5.10 - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD
5.10.1 -

Introdução

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas apresenta as diretrizes e técnicas recomendadas para
promover a recuperação dos ambientes degradados e/ou apenas alterados pelas atividades oriundas da
instalação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, em consonância
com o § 2º do Art. 225 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que “aquele que explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo
órgão público competente, na forma da lei”.
As diretrizes aqui apresentadas deverão ser empregadas ao término de cada frente de intervenção, a fim de
garantir que os impactos decorrentes das suas atividades sejam minimizados e controlados após e ao longo
da vida útil do empreendimento.
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5.10.2 -

Objetivos

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados para
a recuperação dos ambientes que foram degradados e ou alterados pelas atividades decorrentes da
implantação e operação do empreendimento.
5.10.3 -

Metodologia

As intervenções previstas neste plano podem ser de âmbito físico, químico e/ou biológico. As medidas físicas
compreendem o direcionamento das águas, a estruturação do substrato, assim como outras intervenções
relacionadas à conservação do solo e ao controle da erosão, e poderão ser utilizadas nas situações em que
se observar maior degradação ou tendência à degradação do solo e sua estrutura.
As medidas químicas compreendem a correção do solo e o incremento da disponibilidade de macro e
micronutrientes às plantas, por meio da aplicação de calcário e adubação, respectivamente. Já as medidas
biológicas dizem respeito ao enriquecimento da biota do solo e ao restabelecimento ou enriquecimento da
cobertura vegetal. A combinação de medidas que associem elementos físicos, químicos e bióticos tende a
produzir resultados mais satisfatórios do ponto de vista ambiental.
Para a definição das melhores estratégias e efetividade, o plano prevê ações de recuperação distintas para
as áreas impactadas, sobretudo de acordo com o seu uso futuro e com as especificidades de cada local.
Com relação às especificidades dos locais, serão observados minimamente os seguintes aspectos: tipo de
vegetação existente no local e em seu entorno, potencial de regeneração natural, condições de conservação
do solo e dinâmica hídrica, declividade do terreno, fatores de perturbação, existência de espécies exóticas
invasoras, localização e extensão da área objeto de recuperação.
Quanto ao uso futuro das áreas, para as situações em que espécies arbóreas ofereçam empecilhos aos usos
propostos, poderão ser empregadas apenas técnicas que busquem evitar o estabelecimento de processos
erosivos, a exemplo da adoção de espécies de menor porte com a finalidade de proteção do solo.
Logo na etapa inicial das obras será realizada a identificação/cadastramento das áreas degradadas ou
alteradas pelas atividades do empreendimento e, posteriormente, será realizado o diagnóstico da situação
destas áreas e indicação de medidas de recuperação/restauração. Estes procedimentos se estenderão ao
longo de todo o período construtivo e operacional da Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile –
Fase 03 e 04.
Para cada área alvo de recuperação cadastrada será estabelecido um período de manutenção e
monitoramento que também variará considerando-se as especificidades locais e as técnicas/ações aplicadas.
A efetiva execução das técnicas de recuperação indicadas terá início apenas após o término das etapas
interventivas relacionadas às áreas alvo (considerando as diferentes frentes de trabalho e não o término da
fase de instalação/operação como um todo).
Os referidos procedimentos seguirão as seguintes etapas:
Elaboração de um Plano de Ação Específico, o qual envolverá as seguintes atividades:
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a) Identificação e cadastramento das áreas alvo de recuperação (esta etapa ocorrerá ao longo de toda
a fase de implantação e operação do empreendimento);
b) Diagnóstico das áreas objeto da restauração identificadas/cadastradas;
c) Proposta de projeto/medidas de restauração ecológica e tempo de monitoramento para cada área
cadastrada;
d) Implantação da metodologia e das ações previstas para cada área;
e) Manutenção e monitoramento das medidas executadas, até a conclusão das ações, comprovada por
meio da efetiva recuperação das áreas-alvo.
5.10.4 -

Equipe Técnica

Para fase de implantação, o PRAD será de responsabilidade das empreiteiras/construtoras subcontratadas
para execução das obras.
Para fase de operação, o presente plano será de responsabilidade da CSN Mineração, podendo a empresa
subcontratar profissionais ou empresas especializadas para execução dos serviços aqui propostos.
5.10.5 -

Cronograma

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas deverá ser realizado por toda a vida útil do empreendimento
e ao término das atividades em cada frente de intervenção. Conforme preconiza a legislação ambiental.
Uma vez findadas as intervenções em determinado local, a equipe executora do programa realizará as
inspeções no terreno e elaboração do Plano de Ação Específico para as áreas degradadas que sejam ali
avistadas. Após a conclusão do PAE, serão executadas as ações previstas neste documento, seguido de
monitoramento da área até que seja atestado a sua devida recuperação e o terreno seja restabelecido a
paisagem natural.
Diante da natureza das atividades ora descritas, não há um cronograma fixo para sua execução, cabendo ao
PAE a definição dos cronogramas específicos de cada área degradada no escopo do Projeto de Ampliação da
Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04.

5.11 - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
5.11.1 -

Introdução

Conforme abordado no Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Carreamento de
Sedimentos, a implantação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04
prevê a execução de algumas atividades que irão alterar a geometria do terreno em locais específicos (e.g.
bancadas/taludes de rejeito, diques e canalizações) e, por consequente, alterar o padrão do escoamento
pluvial da área de intervenção. As obras de drenagem deste empreendimento serão responsáveis por captar
o escoamento superficial nas frente de intervenção e direcioná-los, após decantação dos sólidos, para o rio
Maranhão.
A natureza de um projeto de empilhamento de rejeitos à céu aberto, como é o caso do Projeto de Ampliação
da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, implica que o escoamento superficial ocorra sobre solo exposto,
tornando este escoamento suscetível ao carreamento de sólidos, assim como de possíveis poluentes que
possam estar ali presentes.
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Neste cenário, o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais busca acompanhar as
alterações provocadas na qualidade da água, que sejam de provável ocorrência na implantação e operação
do empreendimento, ao longo dos cursos d’água intervencionados pelo projeto, permitindo identificar
desvios e alterações na qualidade das águas destes cursos d’água em tempo hábil para adoção de medidas
mitigadoras e de controle ambiental.
5.11.2 -

Objetivos

O Programa em tela tem como objetivo acompanhar sistematicamente a qualidade ambiental das águas
superficiais nos cursos d’águas que serão receptores de efluentes gerados pelo Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04.
5.11.3 -

Metodologia

Os procedimentos metodológicos para execução deste programa estão centralizados em campanhas de
coleta e análise de água superficial nos cursos d’água que serão receptores dos efluentes do Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04.
A localização e critérios de definição dos pontos de coleta serão apresentados no PCA elaborado para este
empreendimento, devendo, sempre que aplicável, considerar os pontos de monitoramento da Mina Casa de
Pedra, bem como locais sensíveis às possíveis alterações desencadeados pela operação do empreendimento,
sobretudo aquelas relacionadas ao lançamento de efluentes e águas servidas.
As coletas de amostras de água devem seguir as orientações contidas nas normas da ABNT NBR 9897:1987 –
Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores – Procedimento (ABNT, 1987a) e
ABNT NBR 9898:1987 – Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores
(ABNT, 1987b). Além disso, recomenda-se que sejam também observadas as orientações contidas no
Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (APHA, 2005) e no guia de coletas e
preservação de amostras (CETESB, 1987).
Os parâmetros a serem analisados serão igualmente definidos no PCA que será elaborado para Projeto de
Ampliação da Pilha de Rejeito do Fraile – Fase 03 e 04, devendo considerar as características dos efluentes
gerados pelo empreendimento, bem como do histórico de monitoramento já executado pela CSN Mineração.
As amostras coletadas deverão ser encaminhadas para análise em laboratório credenciado para análise
físico-química-bacteriológica de águas superficiais, sendo recomendado, sempre que possível, laboratórios
certificados com a ISO 17025. Os resultados obtidos deverão ser comparados com os limites definidos pela
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH‐MG nº01/2008 e Resolução CONAMA nº357/2005.
5.11.4 -

Equipe Técnica

O presente programa será executado pela equipe técnica da CSN Mineração, conjuntamente com empresas
terceirizadas.
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5.11.5 -

Cronograma

O Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais deverá ser realizado por toda
a vida útil do empreendimento. A título de referência, o Quadro 40 apresenta o cronograma físico para o
período de 12 meses (um ano).
Quadro 40: Cronograma do Programa de Monitoramento de Águas Superficiais.
Atividade

Mês
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Campanha de
amostragem da
qualidade das águas
Relatórios de
acompanhamento
interno

5.12 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
5.12.1 - Introdução
A Educação Ambiental tem a função de orientar as pessoas para a necessidade de uma consciência crítica em
relação às questões ambientais. Um modelo de educação que visa o desenvolvimento sustentável deve
também estar pautado em um processo constante de mobilização das pessoas no desenvolvimento de
atividades e atitudes que tenham por prioridade a preservação e o equilíbrio do meio ambiente.
Projetos de Educação Ambiental são considerados uma tarefa complexa e exige uma atenção maior,
especialmente por envolver aspectos objetivos para avaliar questões subjetivas e de difícil mensuração. Uma
alternativa para elaborar um projeto de Educação Ambiental adequado à realidade do público a ser
trabalhado é a utilização de Estudos de Percepção e Comportamento Ambiental. Tais estudos podem
compreender levantamentos a partir de um questionário e entrevistas aplicados em amostra significativa,
em que os diversos aspectos trabalhados nas atividades educativas são submetidos à consideração dos
usuários.
Em 26 de abril de 2017 foi aprovada a nova Deliberação Normativa (DN COPAM nº 214/2017), proposta pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMAD), que estabelece as diretrizes para a elaboração e execução
dos Programas de Educação Ambiental - PEA no âmbito dos processos de licenciamento ambiental. Essa
deliberação posteriormente foi alterada pela Deliberação Normativa COPAM nº 238 de 26 de agosto de 2020.
De acordo com essa nova DN COPAM nº 214/2017, os Programas de Educação Ambiental deverão ser
estruturados a partir de um Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSP, realizado previamente, sendo
executado um planejamento da realidade local, englobando o todo, com a necessidade de perceber a
especificidade de cada meio, assim como a vinculação dessas realidades.
A nova DN COPAM nº 238/2020, define o Programa de Educação Ambiental – PEA como:
“Um conjunto de projetos de educação ambiental que se articulam a
partir de referenciais teóricos metodológicos e de uma proposta
educativa coerente, considerando aspectos teórico-práticos e
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processos de ensino-aprendizagem que contemplem as populações
afetadas e os trabalhadores envolvidos, proporcionando condições
para que esses possam compreender sua realidade e as
potencialidades locais, seus problemas socioambientais e melhorias, e
como evitar, controlar ou mitigar os impactos socioambientais e
conhecer as medidas de controle ambiental dos empreendimentos.”

Dessa maneira, a CSN Mineração entende que a Educação Ambiental é o caminho para a sensibilização e
formação de cidadãos para a implantação de um modelo de desenvolvimento em bases sustentáveis.
Importante informar que há um aprovado pela SUPPRI/SUPRAM que já atende todo o complexo da CSN
Mineração (Casa de Pedra e Pires), uma vez que se optou por desenvolvê-lo e executá-lo de forma única para
todo o empreendimento da CSN Mineração, que está presente nos municípios de Belo Vale, Congonhas e
Ouro Preto e que irá ser expandido para este novo projeto, com as adequações que se fizerem necessárias.
A abrangência de aplicação das ações do PEA será definida de acordo com os limites da AID do meio
socioeconômico do empreendimento alvo deste estudo, o qual engloba Congonhas, conforme Art. 8º, inciso
2º da DN COPAM nº 214/2017.
5.12.1 - Objetivos
Ampliar a percepção sobre as questões ambientais atuais e locais por meio de ações e atividades de Educação
Ambiental, visando transmitir informações referentes às atividades ambientais desenvolvidas pela CSN
Mineração. Disseminar a temática ambiental, com enfoque interdisciplinar, valorizando o processo de ensino
e aprendizagem para a aquisição de uma compreensão equilibrada das questões ambientais.
São objetivos específicos:
•

Capacitar, conscientizar e orientar o público interno e externo nas questões ambientais do
empreendimento, de forma a apresentar os principais aspectos, impactos e medidas de controles
ambientais do empreendimento CSN Mineração;

•

Sensibilizar o público-alvo para a realização de atividades de boas práticas ambientais;

•

Fortalecer a confiança e alianças com as comunidades localizadas na Área de Influência Direta (AID)
do meio socioeconômico do empreendimento;

•

Motivar o público-alvo para ações cidadãs: participação, mobilização, organização e busca de
parcerias para a implantação de projetos de Educação Ambiental.

5.12.2 - Metodologia
O PEA visará desenvolver ações pautadas nos conceitos da Educação Ambiental Crítica, buscando o
desenvolvimento de uma metodologia que promoverá uma educação construtivista entre empreendedor e
público-alvo, transformando a realidade local nas questões socioambientais.
Favorece-se, dessa forma, o empoderamento destes na busca pela sustentabilidade econômica, social e
ambiental de seus espaços de vivência. A esse respeito, torna-se imperativo apontar o método pedagógico
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utilizado neste projeto executivo que conceitua os termos sujeito, indivíduo e cidadão e os relaciona à escala
de vínculo de cada um frente às questões de sustentabilidade socioambiental.
O termo “sujeito” neste documento diz respeito ao ser humano que se encontra apenas no plano de si
mesmo, não se colocando como parte integrante e atuante na sua realidade em prol da melhoria do espaço
coletivo. Já quando é apontado o termo indivíduo, trata-se daquele que se encontra inserido no coletivo e
que busca colaborar, dialogar e ter conhecimento de suas ações no mundo. Ou seja, que já se sensibiliza com
a questão da sustentabilidade socioambiental, representada na Figura 4.
Por fim, o conceito de cidadão é utilizado quando em referência àquele que está inserido nos processos
políticos: culturais, ambientais e econômicos da área de influência direta, sejam com público interno ou
externo, sendo este, sensibilizado, consciente e atuante.

Figura 4: Percurso de sensibilização e atuação do envolvido.

Em consonância então à própria lógica cíclica do percurso que envolve a transformação dos sujeitos, propõese como forma de operacionalizar o princípio metodológico proposto o modelo de ciência comportamental
aplicada denominado pesquisa-ação-participativa, idealizada pelo psicólogo social Kurt Lewin.
A pesquisa-ação-participativa toma como ponto de partida os problemas reais para, refletindo sobre eles,
romper com a separação entre teoria e prática na produção de conhecimentos sobre os processos
educativos. (Gomez et al., 1999).
A partir desse modelo de pesquisa a mudança dessa realidade passa por ciclos de ação-reflexão, com as
seguintes etapas: coleta de dados, diagnóstico, ação, avaliação e novo ciclo, representados pela Figura 5.
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Figura 5: Ciclo de ação e reflexão.

Outro viés importante é o da arte e educação, uma das principais ferramentas metodológicas de reflexão e
ação de nossas atividades, e intrinsecamente ligada à gestão do trabalho e à criação e monitoramento dos
indicadores de efetividade do Programa. Esta proporcionará materialidade e visibilidade às temáticas
desenvolvidas e ao conhecimento construído, permitindo a realização de avaliações mais didáticas e
empíricas dos resultados, fazendo com que um novo ciclo da lógica pesquisa-ação-participativa seja iniciado.
O Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSP) será realizado sobre o contexto socioambiental da AID –
Área de Influência Direta do meio socioeconômico, área sujeita aos impactos diretos da implantação e
operação da atividade ou empreendimento.
O DSP permitirá analisar o panorama da percepção socioambiental da realidade local dos diferentes atores
sociais que compõem o público-alvo deste programa. Reconhecerá o grau de consciência e conhecimento,
bem como o comportamento dos envolvidos em relação às questões ambientais, num contexto pessoal e
coletivo.
Desse processo, resultará uma base de dados que permitirá traçar o perfil socioambiental das comunidades
que formam nos municípios estudados, o que norteará e subsidiará como referência para a elaboração das
ações a serem realizadas de curto, médio ou longo prazo.
Além das informações coletadas por meio do DSP, outros estudos ambientais do empreendimento e/ou
atividade serão considerados na elaboração deste documento, tendo como referência a tipologia, a AID, a
realidade local, os grupos sociais afetados, os riscos e os impactos socioambientais da atividade do
empreendimento.
Conforme estabelecido pela DN nº 214 de 26 de abril de 2017, art. 8º, alterado pela DN nº 238, de 26 de
agosto de 2020 o PEA deverá promover a participação dos diferentes grupos sociais pertencentes à Área de
Abrangência da Educação Ambiental (Abea) e ao corpo de trabalhadores próprios e terceirizados do
empreendimento de forma a distinguir dois públicos: o público externo e interno, a saber:
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•

Público externo: direcionado às comunidades localizadas na Abea do meio socioeconômico do
empreendimento;
Público interno: direcionado aos trabalhadores próprios e de empresas contratadas, que atuarão na
atividade ou no empreendimento.

•

Ações de educação ambiental com o público interno
As ações para o Público Interno têm como finalidade consolidar a visão sistêmica de Meio Ambiente, ampliar
a percepção em relação às questões ambientais globais e locais, além de disseminar atitudes e
comportamentos compatíveis com as diretrizes ambientais da empresa.
Ações de educação ambiental com o público externo
As ações para o público externo têm como finalidade contribuir para a ampliação da percepção ambiental
e a transferência de práticas sustentáveis, através da realização de atividades buscando maior
integração das relações com o empreendimento.
5.12.3 -

Equipe Técnica

A equipe técnica responsável pela elaboração do conteúdo informativo e execução do programa é realizado
pelo fornecedor - Fundação CSN, que possui especialistas com experiência comprovada em projetos de
educação ambiental voltados à mineração, conforme estabelecido pela DN nº 214/2017.
5.12.4 -

Cronograma

O cronograma das atividades de cada projeto do PEA, já em vigência na CSN Mineração, será feito através de
encontros com os participantes internos na CSN Mineração e com os participantes externos das comunidades
ao longo da operação do empreendimento, conforme Quadro 41 a seguir.
Quadro 41: Cronograma do Programa de Educação Ambiental na CSN Mineração – Mina Casa de Pedra, Congonhas,
MG.
ANO 01
AÇÕES

Meses

EXTERNO

INTERNO

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Projeto “Atitude Ambiental”
Projeto “Se Essa Rua Fosse
Minha”
Projeto “Mineração e Você”
Projeto “Pensar Eco É Lógico”
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5.13 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
5.13.1 -

Introdução

Nos termos da Constituição Federal do Brasil, o direito que as pessoas e as comunidades têm de serem
informadas sobre as questões ambientais de interesse público pressupõe o dever de outrem prestar tais
informações. Em face disto, o direito de acesso às informações socioambientais pressupõe o dever do Poder
Público de informar periodicamente à população sobre o estado do meio ambiente e sobre as ocorrências
ambientais importantes. E, para atender a essa obrigatoriedade, a Lei nº 7.804, de 18/07/1989 acrescentou
o inciso XI ao art. 9º da Lei nº 6.938, de 31/08/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), com vistas a
garantir a prestação de informações que assegure a todo cidadão o conhecimento sobre atividades
potencialmente causadoras de impactos ambientais.
Desta forma, as ações propostas para o Programa de Comunicação Social buscam consolidar relacionamentos
com os grupos sociais envolvidos no Projeto Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 no
município de Congonhas, considerando a ética e a transparência das informações sobre o empreendimento,
criando e mantendo os canais de comunicação necessários para o bom relacionamento da empresa com os
diversos atores sociais envolvidos.
As atividades aqui apresentadas têm o objetivo de responder às demandas de informações sobre o processo
de licenciamento ambiental relativo ao projeto supracitado, como os impactos e as ações de controle
ambiental – incluindo as medidas mitigadoras e compensatórias, além de garantir a qualidade nas ações
planejadas, evitando-se interferências na comunicação.
O desenvolvimento das ações de comunicação visa a um só tempo repassar informações sobre o andamento
do processo de licenciamento ambiental e de implantação do empreendimento, como também buscar um
envolvimento dos representantes do poder público municipal e daqueles representantes das organizações
da sociedade civil nesse processo, dirimindo todas as dúvidas relativas a esse processo.
5.13.2 -

Objetivos

O programa de Comunicação Social tem como principal objetivo a manutenção de mecanismos adequados
de comunicação com todas as partes interessadas e o empreendedor, propiciando tanto a difusão de
informações, de forma a garantir a transparência das ações do empreendedor, quanto o recebimento de
sugestões e críticas, permitindo o contínuo aprimoramento das ações sob responsabilidade do
empreendedor.
São objetivos específicos:
•
•
•
•

Criar e manter canais de comunicação e uma relação de diálogo entre o empreendedor e a
população;
Estabelecer um relacionamento de confiança com as comunidades a serem afetadas de maneira mais
direta;
Construir uma imagem positiva do empreendimento;
Desenvolver trabalho de comunicação preventivo, evitando que sejam criadas falsas expectativas
pela comunidade.
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5.13.3 -

Metodologia

As atividades deverão consistir em campanhas e reuniões presenciais com as prefeituras municipais,
secretarias de estado, escolas, igrejas, ONGs e a população direta e indiretamente atingida pelo
empreendimento. Importante ressaltar que todas as reuniões ou fóruns devem ser registrados em atas e
documentos fotográficos.
Além disso, deverá ser divulgado o canal de comunicação para a realização dos trabalhos e atendimento à
população (Linha Verde CSN Mineração – 0800 282-4440). O canal de comunicação deverá funcionar ao longo
das fases de do empreendimento.
5.13.4 -

Equipe técnica

A CSN Mineração é o empreendedor responsável pela execução e manutenção das obras obedecendo a este
programa. Possui uma equipe interna responsável pela comunicação, que delega a responsabilidade de
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como de atestar a conformidade com a qualidade
ambiental esperada.
5.13.5 -

Cronograma

Ao final do segundo ano de vigência do programa, superada a fase de implantação e com um semestre de
operação do empreendimento, será realizada uma avaliação da sua eficiência com base nas metas e
indicadores estabelecidos, a fim de avaliar a eficiência do projeto e diagnosticar estrategicamente eventuais
necessidades de adaptação.
Caso sejam necessárias adaptações ao projeto visando sua maior eficiência, um novo cronograma de ações
será elaborado com base nas estratégias estabelecidas. No entanto, caso as ações se mostrem satisfatórias,
as ações previstas no presente programa serão mantidas. Abaixo segue o cronograma do Programa (Quadro
42).
Quadro 42: Cronograma do Programa de Comunicação Social durante as fases do Projeto Ampliação da Pilha de
Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04, a ser implantado na CSN Mineração – Mina Casa de Pedra, MG.
Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Fraile
Sem 1
Atividades
Sem 1
Sem 2
Sem 1
Sem 2
Implantação
Divulgação de informações relevantes, conforme
metodologia
Operação
Distribuição de informativos – periodicidade
semestral
Reuniões com as comunidades
Avaliação da eficiência e adaptações

6 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL
A definição de cenários sem e com o empreendimento está balizada pela caracterização do empreendimento
aliada aos conhecimentos adquiridos durante a realização do diagnóstico ambiental, considerando seus
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aspectos históricos de ocupação do território, bem como aos demais aspectos ligados ao meio
socioeconômico e aqueles associados aos meios físico e biótico.

6.1 - PROGNÓSTICO SEM O EMPREENDIMENTO
O Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 será implantado, em sua maior parte,
em áreas antropizadas onde grande parte já pertence a CSN Mineração, no complexo denominado Mina Casa
de Pedra, localizada no extremo sudoeste do Quadrilátero Ferrífero. Assim, a paisagem de inserção do
empreendimento é, atualmente, marcada pela predominância de ambientes já impactados.
O cenário de implantação do empreendimento se configura em um meio antropizado, considerando não só
a operação da Mina Casa de Pedra, como as demais atividades antrópicas que ocorrem na área de estudo e
que influenciam, em maior ou menor grau, os atributos existentes na região.
Em relação aos recursos hídricos, os resultados do diagnóstico indicam, em geral, águas com boa qualidade,
com exceções de alguns pontos no rio Maranhão que recebem efluentes orgânicos de municípios vizinhos.
Os ruídos apresentam na atualidade, medições que ultrapassam os limites legais. O prognóstico de curto
prazo para a região sem a implantação do empreendimento considera a permanência desses impactos sobre
o meio. Em relação ao meio biótico, a área do empreendimento encontra-se inserida em um mosaico de
vegetação que é típico do contexto fitogeográfico local, o qual se relaciona à área de tensão ecológica entre
os biomas Cerrado e Mata Atlântica. Tal mosaico de vegetação e as diferentes classes de uso e ocupação são
decorrentes tanto de aspectos naturais quanto de aspectos antrópicos, principalmente relacionados às
atividades minerárias. Apesar de a região do empreendimento possuir características de intensas
interferências de origem antrópica, a fauna apresenta uma comunidade expressiva inclusive com registros
de espécies indicadoras de ambientes mais conservados e ameaçadas, endêmicas e raras de alguns grupos,
sobretudo os mamíferos terrestres. No cenário sem a implantação do empreendimento, esse quadro tende
a ser mantido, não sendo previstas grandes alterações das características bióticas locais.
Em relação aos aspectos socioeconômicos é inequívoca a influência dos efeitos socioeconômicos no território
de influência da produção da empresa. Neste contexto, os impactos decorrentes da geração de empregos,
da geração de renda, da geração de receitas públicas, da ampliação da capacidade de investimento público,
da estabilidade econômica, dentre outros, são notadamente positivos. Além de questões econômicas
também existe o aspecto legal, gerado após os rompimentos de barragens de rejeito no estado de Minas
Gerais nos últimos seis anos, que rege sobre o uso de barragens para a disposição de rejeitos. Portanto sem
a implantação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 a deposição continua sendo realizada em
barragens o que acarretaria adequação destas estruturas e consequente insegurança das populações de
entorno.
Também deve ser ressaltado que após mais de 80 anos da instalação de mineradoras na região, os alvos de
interesse desse tipo de atividade continuam sendo estudados e aperfeiçoados, tendo em vista a sua
compatibilização com os requisitos legais vigentes e com a preocupação da sociedade, cada vez mais ativa,
nas questões ligadas ao meio ambiente, especialmente aquelas afetadas aos impactos socioambientais
advindos das atividades mineradoras. É esperada a manutenção desse quadro com ou sem a implantação do
empreendimento analisado.
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6.2 - PROGNÓSTICO COM O EMPREENDIMENTO
O Projeto de Ampliação da Pilha de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 não tem como objetivo um aumento
de exploração/produtividade anual nem contratação de mão de obra excedente na Mina Casa de Pedra,
sendo o objetivo principal da instalação a continuidade de exploração, já existente, da cava e a deposição de
rejeitos de minério de ferro de forma segura e condizente com a Lei nº 23.291/2019 (Política Estadual de
Segurança de Barragens). Aliando-se a isto o fato de que a ADA está em região prioritariamente antropizada
e quase em sua totalidade em áreas de propriedade da CSN, em um contexto paisagístico que já contempla
todo um cenário minerário instalado e em operação, é de se esperar que os impactos advindos do
empreendimento apresentem menor magnitude sobre o meio socioeconômico quando comparado aos
meios físicos e bióticos.
A supressão da vegetação será o principal aspecto que impactará os meios físico e biótico. As demais
atividades geradoras de impactos relacionadas à implantação e operação do Projeto de Ampliação da Pilha
de Rejeitos do Fraile – Fases 03 e 04 são cumulativas com as gerações já ocorrentes no cenário atual, como
emissão de material particulado, de efluentes, sedimentos e ruídos. Esses aspectos se relacionam com o meio
socioeconômico na medida em que podem alterar as condições de conforto de moradores do entorno.
Em relação ao meio biótico, a supressão de vegetação impactará de forma negativa as comunidades de fauna
e flora existentes, principalmente na ADA, com a perda de indivíduos, perda de habitas e alteração de
composição de tais comunidades. Isto visto principalmente o fato da existência de diversas espécies com
interesse conservacionista, com sensibilidade a alterações ambientais na área do empreendimento. Os
sistemas de controle previstos deverão ser atuantes e minimizar o aporte de sedimentos para as drenagens.
Caso seja confirmado a presença de alguma espécie previamente desconhecida pela ciência, esta deverá ser
alvo de programa específico, com esforços pela busca de outros indivíduos ou populações em novas áreas.
O maior contingente humano, as movimentações de maquinários e veículos, os ruídos e a geração de
material particulado irão ocasionar condições que afugentam a fauna que ainda transita pelas áreas do
entorno. O afugentamento também poderá resultar em atropelamento de exemplares da fauna em vias de
acessos.
Em relação aos insetos vetores, os grupos diagnosticados apresentaram parâmetros relativos às suas
comunidades compatíveis com o que se espera encontrar em áreas impactadas, o que de certa forma é um
reflexo da qualidade dos ambientes estudados, os quais se encontram inseridos adjacentes a áreas de intensa
atividade e modificação antrópica. Provavelmente, a ocorrência de novas intervenções pode intensificar
estes aspectos como, por exemplo, favorecendo espécies oportunistas ou com maior capacidade de
adaptação/colonização de ambientes alterados.
Destaca-se que os impactos associados ao meio biótico são cumulativos com os demais impactos já
ocorrentes sobre a biota, seja pela operação da Mina Casa de Pedra ou pelas demais mineradoras existentes
na região. Ainda, atividades antrópicas diversas contribuindo para a alteração das comunidades da biota
existentes na área de inserção do empreendimento. Além disso, deve ser mencionada a importância da área
de estudo, tendo em vista sua inserção nas Reservas da Biosfera da Mata Atlântica, do Espinhaço e do
Quadrilátero Ferrífero e em áreas prioritárias para a conservação da flora e de alguns grupos de fauna no
estado de Minas Gerais.
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7 - CONCLUSÃO
Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentou os aspectos do empreendimento, sua relevância e
justificativas, o diagnóstico sobre o local em que se encontrará instalado, a avaliação dos impactos
ambientais e as ações indicadas, considerando os potenciais efeitos sobre os meios físico, biótico e
socioeconômico.
Face ao conteúdo apresentado ao longo deste EIA, consideram-se especialmente relevantes para a análise
da viabilidade ambiental do empreendimento as seguintes considerações:
•

•

•

•

•

•

Apesar da demanda de intervenção na ordem de 228,25 ha de vegetação nativa, este valor se torna
menos expressivo quando consideradas as áreas de abrangência destas fitofisionomias na AE do
empreendimento. A intervenção ocorrerá em 3,21% das florestas estacionais semideciduais e em
3,8% das áreas de Cerrado;
Foram registradas 190 espécies de vertebrados terrestres e 29 espécies de peixes nos levantamentos
de campo (dados primários) na ADA/AE do empreendimento. Destas, sete espécies de vertebrados
terrestres encontram-se inseridas em algum nível de ameaça de extinção. Para mitigar os impactos
sobre a fauna serão implementados o Programa de Monitoramento de Fauna e o Programa de
Monitoramento e Conservação da Fauna Ameaçada, sendo que este último propõe o monitoramento
específico das espécies ameaçadas além de outras espécies de interesse conservacionista que foram
consideradas de maior relevância para conservação pelos especialistas de cada grupo temático da
fauna;
Em relação à flora, nos estudos realizados em campo foram registradas 827 espécies, sendo que 19
delas encontram-se ameaçadas de extinção, e seis delas estão na ADA. Para mitigar os impactos
sobre a flora estão sendo propostos o Programa de Compensação e o Programa de Resgate de Flora
que deve ocorrer previamente as atividades de supressão e priorizar o resgate de plântulas e
sementes de espécies ameaçadas, endêmicas e imunes de corte;
A Geração de áreas com vegetação suprimida elimina locais de repouso e sítios potenciais de
reprodução para insetos vetores, o que acaba por estimular a domicialização de espécies
oportunistas, com elevado potencial antrópico. Espécies oportunistas, com elevada sinantropia e
capacidade para colonizar o ambiente modificado pelo homem, como é o caso do Nyssomyia
whitmani (vetor da Leishmaniose Tegumentar Americana) e Pintomyia fischeri (vetor da
Leishmaniose Tegumentar Americana), ambas registradas no levantamento primário de dados,
podem ser favorecidas pela intensificação dos impactos, sendo esperadas alterações nas suas
densidades populacionais após a ocorrência de novas modificações na área estudada. O registro
destas espécies na área de estudo é de grande relevância do ponto de vista epidemiológico, já que
existe registro de transmissão da leishmaniose tegumentar americana no município de Congonhas;
Atualmente, a indústria minerária possui grande significância no contexto orçamentário dos
municípios analisados, de forma que o conjunto de impostos CFEM, ISSQN e ICMS. No ano de 2020,
segundo a Agência Nacional da Mineração, os municípios de Congonhas e Belo Vale arrecadaram R$
150.920.321,78 e R$67.588.434,93 de CFEM, respectivamente. Caso não ocorra a instalação do
empreendimento a produção da mineração poderá ser afetada acarretando queda na arrecadação
de ambos os municípios;
Após os rompimentos de barragem ocorridos nos últimos seis anos no estado de Minas Gerais,
gerando diversas fatalidades, e impactos significativos a áreas urbanas e meio ambiente, inclusive se
estendendo a outros estados do país, foi criada a Lei nº 23.291/2019 (Política Estadual de Segurança
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de Barragens) que rege sobre a deposição de rejeito de mineração em barragens. A implantação do
empreendimento vai de encontro com o que preconiza a nova legislação, visando maior segurança
para os envolvidos nas atividades da Mina e para as comunidades de entorno e meio ambiente. Além
disto a deposição de rejeitos conforme previsto na implantação do empreendimento alvo deste
documento acarreta uma maior sensação de segurança pelas comunidades;
Alguns aglomerados rurais e bairros urbanos do município de Congonhas se desenvolveram e
cresceram paralelamente ao aquecimento econômico provocado pela implementação da rápida
escala de produção da CSN na região;
Os resultados das medições de ruído já realizadas em receptores sensíveis nas imediações da Mina
Casa de Pedra registram interferência da operação da Mina no ruído ambiente da região;
Para a qualidade das águas superficiais os resultados das análises realizadas em 2017 indicaram
resultados em desconformidade com os estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 ou pela
Deliberação COPAM/CERH nº 01/2008 em relação às concentrações de ferro solúvel, manganês total,
coliformes termotolerantes, cor real, sólidos suspensos e turbidez em parte das amostras. Nota-se
que os cursos d’água, cujas amostras foram analisadas neste diagnóstico, apresentam boa qualidade
da água, sendo observadas desconformidades pontuais e isoladas aos limites máximos permitidos
pela legislação somente em seis dos 22 parâmetros investigados.

Dessa maneira, a despeito dos impactos negativos inerentes a esta tipologia de empreendimento, os quais
são mitigáveis a partir da adoção de programas específicos, o mesmo se faz necessário para a continuidade
da produtividade atual gerada nas operações da CSN na Mina Casa de Pedra e para a adequação a Lei nº
23.291/2019 (Política Estadual de Segurança de Barragens).
Sendo assim, por meio deste estudo e do conjunto de suas recomendações, considera-se o empreendimento
viável sob o ponto de vista socioambiental, somando pontos positivos que suplantam os pontos negativos
associados a estes aqui avaliados.
Em função dos impactos negativos, convém destacar que esta conclusão pela viabilidade ambiental do
Projeto de Expansão da Pilha do Fraile - fases 03 e 04 considera que sejam alocados todos os controles e
ações ambientais previstos.
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Endereço DOS INCONFIDENTES, 867 2º ANDAR
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS
Identificação

ESTUDOS AMBIENTAIS CSN MINERAÇÃO - MINA CASA DE PEDRA.

Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: EQUIPE

Município da sede: BELO HORIZONTE,

UF :MG

Perfil da equipe: BIÓLOGOS, GEÓGRAFOS, AUXILIARES DE CAMPO

Área do Conhecimento: ECOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA, ZOOLOGIA

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE, SAÚDE

Descrição sumária da atividade: Levantamento da fauna de dípteros vetores nas áreas de influência dos empreendimentos Expansão da Lavra do
Esmeril, Pilha do Fraile e Pilha do Batateiro, na Mina Casa de Pedra, CSN Mineração.

Valor: R$ 8.000,00

Total de horas: 150

Início 01/10/2020

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

15

/

10

/

Data:

2020

Assinatura do Profissional

15

/

10

/ 2020

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 27/10/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20211000112392

CONTRATADO
Nome PAULA CRISTINA BARNABE

Registro CRBio: 117268/04-D

Cpf: 073.503.476-18

Tel: 997938617

E-mail: PAULACBARNABE@GMAIL.COM
Endereço RUA RUA CINICO, 87, S/N
Cidade: IGARAPÉ

Bairro: IPANEMA

CEP: 32.900-000

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço RUA DOS INCONFIDENTES, 867 2
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISAS E/OU SERVIÇOS
Identificação PROJETOS PILHA DO FRAILE FASES 03 E 04,PILHA SUL MARANHÃO,PILHA DO BATATEIRO FASE 04 E LAVRA ESMERIL
Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: INDIVIDUAL

Município da sede: BELO HORIZONTE,

UF :MG

Perfil da equipe:

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ZOOLOGIA

Descrição sumária da atividade: A presente ART destina-se à execução campanhas voltadas ao levantamento da herpetofauna EIA/RIMA para os projetos
Pilha do Fraile fases 03 e 04, Pilha Sul Maranhão, Pilha do Batateiro fase 04 e Lavra Esmeril na CSN MINERAÇÃO- Mina Casa de Pedra.

Valor: R$ 8.800,00

Total de horas: 200

Início 30/01/2021

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Data:

Data:

/
/

/
/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Data:

/

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 04/11/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20211000112699

CONTRATADO
Nome RAYLENNE DA SILVA ARAUJO

Registro CRBio: 052680/RS

Cpf: 906.832.342-34

Tel: (92) 99497-6190

E-mail:

ARAUJO.RAYLENNE@GMAIL.COM

Endereço RUA FRANCISCO ARRUDA, 161 CASA 1
Cidade: MANAUS

Bairro: ALEIXO

CEP: 69.083-060

UF: AM

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço RUA DOS INCONFIDENTES, 867 2
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS
Identificação

ESTUDOS AMBIENTAIS DE MASTOFAUNA TERRESTRE - CSN MINERAÇÃO (MINA CASA DE PEDRA)

Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: INDIVIDUAL

Município da sede: BELO HORIZONTE,

UF :MG

Perfil da equipe:

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ECOLOGIA, ZOOLOGIA

Descrição sumária da atividade: Coordenação da equipe da mastofauna terrestre nos estudos ambientais (EIA/RIMA, PUP e PCA) da CSN Mineração - Mina
Casa de Pedra para os Projetos Expansão da Pilha de Rejeitos do Fraile (fases 3 e 4), Pilhas Sul Maranhão, Pilha do Barateiro, e Lavra do Esmeril.

Valor: R$ 12.000,00

Total de horas: 200

Início 05/10/2021

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

04

/

11

/

2021

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 27/10/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20211000112414

CONTRATADO
Nome CLEITON CAETANO ROCHA

Registro CRBio: 112232/04-D

Cpf: 123.646.446-07

Tel: 993458832

E-mail:

CLEITONBIOROCHA@GMAIL.COM

Endereço RUA VICENTE SURETTE, S/N
Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: MANGUEIRAS (BARREIRO)

CEP: 30.666-470

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço RUA DOS INCONFIDENTES, 867 2
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS
Identificação

DIAGNOSTICO DA ICTIOFAUNA E ECOSSISTEMA AQUÁTICO NA CSN MINERAÇÃO -MINA CASA DE PEDRA-EIA/RIMA E PCA

Município do Trabalho: CONGONHAS,

Município da sede: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: EQUIPE

UF :MG

Perfil da equipe: BIÓLOGO E AUXILIAR

Área do Conhecimento: ECOLOGIA, LIMNOLOGIA, ZOOLOGIA

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Descrição sumária da atividade: Estudos ambientais da CSN Mineração - Mina Casa de Pedra - EIA / Rima e PCA, Ictiofauna e ecossistema aquático, para
Projeto pilha de rejeitos Sul Maranhão e Expansão da pilha de rejeitos do Fraile - fases 03 e 04.

Valor: R$ 5.000,00

Total de horas: 200

Início 22/10/2021

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

27

/

10

/

2021

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 13/10/2020

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20201000102158

CONTRATADO
Nome FELIPE TALIN NORMANDO

Registro CRBio: 057255/04-D

Cpf: 062.696.236-69

Tel: 31 34922609

E-mail:

FELIPETALIN@GMAIL.COM

Endereço FORTUNATO PINTO JÚNIOR, S/N
Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SANTA AMÉLIA

CEP: 31.560-180

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço DOS INCONFIDENTES, 867 2ª ANDAR
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS
Identificação

DIAGNÓSTICO DA ICTIOFAUNA NA CSN MINERAÇÃO - MINA CASA DE PEDRA - EIA/RIMA E PCA.

Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: EQUIPE

Município da sede: BELO HORIZONTE,

UF :MG

Perfil da equipe: BIÓLOGOS E AUXILIARES
Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ECOLOGIA

Descrição sumária da atividade: Estudos ambientais da CSN Mineração - Mina Casa de Pedra EIA/RIMA e PCA. Expansão da Lavra do Esmeril, Pilha do Fraile, Pilha do Batateiro - Grupo Ictiofauna

Valor: R$ 5.000,00

Total de horas: 100

Início 09/10/2020

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

09 /

10

/ 2020

Assinatura do Profissional

Data:

09 / 10

/ 2020

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 20/08/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20211000109419

CONTRATADO
Nome YURI SIMOES MARTINS

Registro CRBio: 062134/04-D

Cpf: 014.857.516-16

Tel: 31 33846611

E-mail:

YURISIMOES@OPYTA.COM.BR

Endereço RUA ALUÍSIO LOBÃO VERAS, 75708
Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SERRANO

CEP: 30.882-550

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço RUA DOS INCONFIDENTES, 867 2° ANDAR
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - EXECUÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS DE PESQUISA E/OU SERVIÇOS
Identificação

ESTUDOS DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS NOS LICENCIAMENTOS DA MINA CASA DE PEDRA.

Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: EQUIPE

Município da sede: CONGONHAS,

UF :MG

Perfil da equipe: BIÓLOGOS E AUXILIARES

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ECOLOGIA, ZOOLOGIA

Descrição sumária da atividade: Avaliação para EIA dos grupos temáticos, fitoplâncton, zooplâncton e macroinvertebrados bentônicos na área de
influência Expansão da Lavra do Engenho e Lavra A, Pilha do Fraile, Pilha Sul Maranhão e Lavra do Esmeril e Pilha do Batateiro.

Valor: R$ 5.000,00

Total de horas: 220

Início 20/08/2021

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

20/ 08

/

2021

Assinatura do Profissional

Data:

20/ 08 /2021

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 09/06/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20211000106102

CONTRATADO
Nome JOYCE RAMOS RODRIGUES

Registro CRBio: 123108/04-D

Cpf: 130.409.566-55

Tel: (31) 99240-0433

E-mail:

JOYCE.RAMOS.BIO@HOTMAIL.COM

Endereço RUA LÁPIS LAZÚLI, 215 CS
Cidade: CONTAGEM

Bairro: SAPUCAIA II

CEP: 32.071-160

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço RUA RUA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 215 11º ANDAR
Cidade NOVA LIMA

Bairro VILA DA SERRA

CEP: 34.006-503

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA/ASSESSORIAS TÉCNICAS
Identificação

EIA LAVRA DO ESMERIL E PILHA DE REJEITOS DO FRAILE - FASES 03 E 04 - CSN MINERAÇÃO

Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: INDIVIDUAL

Município da sede: NOVA LIMA,

UF :MG

Perfil da equipe:

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ZOOLOGIA

Descrição sumária da atividade: Bióloga responsável pelas amostragens e execução das atividades em campo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Lavra do Esmeril e Pilha de Rejeitos do Fraile - Fases 03 e 04 com enfoque nas espécies raras, endêmicas e ameaçadas da Mastofauna da CSN
Mineração Casa de Pedra.

Valor: R$ 2.000,00

Total de horas: 120

Início 24/05/2021

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

10

/

06

/

2021

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 25/10/2021

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20211000112284

CONTRATADO
Nome MAURO GUIMARAES DINIZ

Registro CRBio: 104391/04-D

Cpf: 221.422.076-34

Tel: 31999564831

E-mail:

MAURO.DINIZ@GMAIL.COM

Endereço RUA BOLÍVIA, 128301
Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: SÃO PEDRO

CEP: 30.330-360

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço RUA DOS INCONFIDENTES, 867 2º ANDAR
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Ocupação de cargo/função - CARGO ADMINISTRATIVO/GERENCIAL
Identificação

ANALISTA TÉCNICO

Município do Trabalho: CONGONHAS,

UF :MG

Forma de participação: EQUIPE

Município da sede: BELO HORIZONTE,

UF :MG

Perfil da equipe: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, BIÓLOGIOS, GEÓGRAFOS E AUXILIARES

Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ECOLOGIA, ZOOLOGIA

Descrição sumária da atividade: Analista Técnico de Qualidade, Gestão e Coordenação Técnica dos Estudos Ambientais na CSN Mineração Mina Casa de
Pedra EIA/RIMA, PCA, outorgas e estudos espeleológicos para os projetos: Pilha do Fraile, Pilha Sul Maranhão, Pilha do Batateiro e Lavra do Esmeril.

Salário: R$ 6.500,00

Carga Horária Mensal: 200

Início 21/10/2021

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data:

25 / 10

/ 2021

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia
Conselho Regional de Biologia - 4ª Região
Situação: DEFERIDO

Data: 15/10/2020

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Nº: 20201000102294

CONTRATADO
Nome LEONARDO HENRIQUE DIAS DA SILVA

Registro CRBio: 070399/04-D

Cpf: 061.316.366-48

Tel: 3132834066

E-mail:

LEOHENRIQUEDS@GMAIL.COM

Endereço CINTRA DE OLIVEIRA, S/N
Cidade: BELO HORIZONTE

Bairro: PARAÍSO

CEP: 30.260-520

UF: MG

CONTRATANTE
Nome BIOCEV SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA
Registro

CPF/CGC/CNPJ: 07.080.828/0001-46

Endereço DOS INCONFIDENTES, 867 SEGUNDO ANDAR
Cidade BELO HORIZONTE

Bairro SAVASSI

CEP: 30.140-128

UF: MG

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Natureza Prestação de Serviço - REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA/ASSESSORIAS TÉCNICAS
Identificação

LEVANTAMENTO DE MORCEGOS DA EXPANSÃO DA LAVRA DO ESMERIL E PILHAS DE ESTÉRIL DO FRAILE E BATATEIRO

Município do Trabalho: CONGONHAS, BELO VALE, JECEABA,

Município da sede: BELO HORIZONTE,

UF :MG

Forma de participação: INDIVIDUAL

UF :MG

Perfil da equipe:
Campo de Atuação: MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE

Área do Conhecimento: ECOLOGIA, ZOOLOGIA

Descrição sumária da atividade: Levantamento das espécies de morcegos ocorrentes na área do projeto Expansão da Lavra do Esmeril e Pilhas de
Estéril do Fraile e Batateiro - CSN em Congonhas. Para tal serão empregados como metodologias complementares a amostragem acústica e captura por
redes de neblina.

Valor: R$ 5.000,00

Total de horas: 125

Início 15/10/2020

Término
verifique a autenticidade

ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Data: 15

/ 10

Data: 15

/2020

Assinatura do Profissional

/

10 /

2020

Assinatura e Carimbo do Contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Solicitação de baixa por distrato

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

Data:
Data:

/
/

/
/

Assinatura do Profissional

Data:

/

/

Assinatura do Profissional

Assinatura e Carimbo do Contratante

Data:

/

/

Assinatura e Carimbo do Contratante

